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На музейній орбіті
А

мериканський шатл Discovery, який торік закін-
чив свою дослідну роботу в космосі, здійснив свій 
останній переліт територією Сполучених Штатів: 
літаком Boeing 747 космічний корабель допра-

вили з космодрому на мисі Канаверал до Національного 
музею авіації і космонавтики у Вашингтоні. Тисячі аме-
риканців спостерігали «переліт» легендарного шатла. 
Discovery за понад 27 років експлуатації 39 разів побував 
у космосі, його «пробіг» сягнув 238,5 млн км, провів на 
орбіті 365 днів. Саме цей шатл вважали в США найнадій-
нішим: із ним не трапилося жодної серйозної аварії, тоді 
як кораблі Challenger та Columbia «загинули».

Фото: REUTERS

фото тижня|НА чАСі
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Тиждень 
в історії

У Харкові Всеукраїнське 
фотокіноуправління 
постановило субтитрувати 
фільми українською 
мовою

На позачерговій сесії 
Верховної Ради УРСР 
затверджено її нову 
Конституцію

У Греції стався 
військовий переворот 
«чорних полковників» 
на чолі з Георгіосом 
Пападопулосом

20 квітня 1978 року 21 квітня 1967 року 22 квітня 1922 року

П
роцес приватизації активів Нафтогазу за
пущено. 13 квітня Верховна Рада ухвалила 
Закон «Про внесення змін до Закону Укра
їни «Про трубопровідний транспорт» щодо 

реформування нафтогазового комплексу», який 
передбачає реорганізацію НАК «Нафтогаз Укра
їни». Це перший документ, внесений представни
ком опозиції, який консолідовано підтримала 
провладна більшість. Причому зроблено це було 
за відсутності його підтримки самою опозицією, а 
Кабмін навіть відкликав поданий у листопаді ми
нулого року власний проект, який дозволяв при
ватизацію газотранспортного комплексу й на
штовхнувся на радикальний спротив опозиції, що 
вбачала в ньому загрозу продажу української ГТС 
наближеним до влади олігархам або Газпрому в 
обмін на перегляд кабальних газових угод. 
Формально цей крок пов’язується з виконанням взя
тих на себе Україною зобов’язань у межах приєд
нання до Енергетичного співтовариства з ЄС. «Ні

чого страшного в цьому законі, що загрожувало б 
приватизації ГТС, немає, але в подальшому можли
вий розвиток подій», – багатозначно прокоментував 
новий документ керівник фракції Партії регіонів 
Олександр Єфремов. Влада цілком може рухатися 
за сценарієм, апробованим під час ухвалення «кон
сенсусного» з опозицією закону про вибори народ
них депутатів, односторонню ревізію якого вже роз
почала. Тим більше що в її середовищі, схоже, таки 
міцно утвердилася нав’язувана пропагандистською 
машиною «стратегічного партнера» думка, що без 
залучення до управління/володіння газотранспорт
ною системою Газпрому нею «почнуть займатися не 
газовики, а збирачі брухту» (як свого часу висло
вився той самий Олександр Єфремов).
У зв’язку з цим постало питання: що змусило 
Банкову віддати наказ голосувати за ініціативу 
одного з учасників Комітету опору диктатурі, а 
його партнерів по цій організації з БЮТ та НУ – 
НС категорично відмовитися підтримати її?

У Дніпропетровську вбили 
відомого бізнесмена 
Геннадія Аксельрода

Міліція завершила розслі  - 
дування справи Оксани 
Макар. 23 квітня має роз  -
початися суд над «миколаїв  - 
ськими ґвалтівниками»

Нічне голосування за 
КПК у Верховній Раді. 
Кодекс ухвалено 

12 квітня 13 квітня 14 квітня

Нафтогаз 
із молотка

Автор: 
Олександр 

Крамар

НА чАСі|тЕнДЕнЦіЇ тижня
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Розпочалося 
«великоднє» 
повстання ірландців 
проти британського 
панування

У Петербурзі вийшло 
друком перше видання 
«Кобзаря» Тараса 
Шевченка

Постановою ЦК ВКП(б) 
розпочато перебудову 
літературних і 
художніх об’єднань 
в СРСР

23 квітня 1932 року 24 квітня 1916 року 25 квітня 1792 року 26 квітня 1840 року

Перше застосування 
гільйотини, що згодом 
стала знаряддям страти 
під час Французької 
революції

Ухвалення закону, внесеного нашоукраїнцем 
Юрієм Кармазіним, на цьому етапі може мати для 
влади насамперед очевидну прикладну цінність. 
Він передбачає право уряду здійснити розподіл 
НАК на кілька профільних компаній, що займати
муться видобутком, транзитом та збутом газу. При 
цьому заборона на приватизацію, яка раніше поши
рювалася на весь Нафтогаз і його дочірні компанії, 
відтепер обмежується підприємствами, що здійсню
ють транспортування і зберігання газу. Тобто решта 
активів НАК, насамперед нафто-, газовидобуток і 
збут, після реорганізації може бути безперешкодно 
продана давно зацікавленим у цьому наближеним 
до влади олігархам або тому самому Газпрому, який 
довго виношує плани монополізувати внутрішній 
ринок України в обмін, приміром, на знижку на газ. 
Свідченням усвідомлення відповідного інтересу 
влади може бути спроба Кармазіна в останній 
момент внести до законопроекту поправку про 
заборону відчуження чи акціонування не лише 
тих дочірніх підприємств Нафтогазу, які прова
дять діяльність із транспортування магістраль
ними та/або розподільними трубопроводами і 
зберігання в підземних газосховищах, а й тих, що 
видобувають та реалізують природний газ. Од
нак ця пропозиція була відхилена.
Водночас початок процесу реформування НАК 
потрібен владі й з погляду тиску на Газпром. По-
перше, це аргумент для початку фінансування мо
дернізації української ГТС європейськими інвес
торами, що дасть змогу посилити позиції Києва в 
газових переговорах із Москвою. По-друге, старт 
процесу реструктуризації монополіста загрожува
тиме Росії вимушеним переглядом чинних угод із 
Україною через можливе банкрутство Нафтогазу, 
з якого перед цим можуть бути виведені й част
ково приватизовані всі значущі активи. Новий за
кон створює для цього передумови. 
На нинішньому етапі гострої потреби в скасуванні 
заборони на приватизацію чи передачу в концесію 
вітчизняної ГТС влада, вочевидь, не має з огляду 
на невизначеність перспектив домовленостей із 
Кремлем. Відтак у Києві, схоже, вирішили уникати 
лобових атак, натоміть зосередилися на тактичних 
маневрах. Врешті, газогони, якщо не магістральні, 
то принаймні розподільчі мережі, було б значно ці
кавіше «розпиляти» між своїми, а не віддавати 
Газпрому. І законодавчо зафіксована заборона та 
опір опозиції ідеї здачі ГТС Москві є не найгіршим 
козирем в економіко-політичних торгах із Росією.

ГПУ заплуталась 
у «свідченнях»
Міністерство закордонних справ дезінфор
мувало Генпрокуратуру України. Принай
мні так твердить сама ГПУ. Неправдиву ін
формацію про домашній арешт в Італії Ар
сена Авакова, кажуть прокурори, слідчим 
передало посольство нашої держави.
Екс-голову Харківської облдержадмініст -
рації (та колишнього керівника обласної 
організації БЮТ) Авакова затримали на
прикінці березня в місті Фрозіноне за заявкою Інтерполу, до якого, 
своєю чергою, звернулася Генпрокуратура України. В Харкові Авакова 
звинувачують у незаконному виділенні 55 га землі під забудову. Мину
лого тижня італійський суд звільнив його з-під арешту до розгляду пи
тання щодо екстрадиції в Україну. Проте українські правоохоронці по
квапились заявити, що «тимошенківця» взято під домашній арешт.
Коли адвокати, журналісти й, нарешті, судді спростували цю інфор
мацію, ГПУ звалила власне недопрацювання на МЗС. Тим часом Ар
сен Борисович у спілкуванні з пресою наголошує, що не проситиме 
політичного притулку в Європі. За даними Тижня, причина проста: 
екс-губернатор уже має гарантовано прохідне місце в єдиному вибор
чому списку «Батьківщина – Фронт Змін».

В Осло розпочався 
суд над Андерсом 
Брейвіком, який торік 
розстріляв 
77 осіб

У Білорусі звільнили 
двох політв’язнів: 
Андрєя Саннікова та 
Дмітрія Бондаренка

Європейський суд з 
прав людини почав 
розгляд справи про 
арешт Юрія Луценка

15 квітня 16 квітня 17 квітня
У Києві таксисти 
провели 
попереджувальний 
страйк

18 квітня

Утридорога або… безкоштовно
Вартість проживання у вітчизняних готелях під час проведен
ня чемпіонату Європи з футболу обурює міжнародну спільноту. 
«Якщо цін на житло в Україні не буде знижено, то на Євро сюди 
ніхто не приїде», – прогнозує президент УЄФА Мішель Платіні.
Готелі й навіть квартири у нашій столиці та у Львові під час Євро 
будуть приблизно на 60% дорожчі, ніж у Варшаві. 
За даними європейських ЗМІ, деякі готельні оператори втричі 
завищили ціни, інші розірвали контракти з туроператорами, що 
привезуть в Україну шанувальників футболу. «Цей крок зачіпає 
понад третину (1139 з 3204) кімнат, що були заброньовані туро
ператором TUI, – пише Der Spiegel. – Тепер готель «Баден-Баден» 
просить €160 замість €65 за добу. Тризіркова «Вікторія» підняла 
ціну від €94 до €300».
Відповіли на критику з Європи не можновладці й не власники 
готелів, а прості громадяни, які запрошують іноземних уболі
вальників просто до себе додому. Нещодавно створена ініціати
ва «Ласкаво просимо! Welcome to Ukraine» об’єднала кількасот 
українців, які в однойменній спільноті на Facebook вже пропону
ють гостям безкоштовно пожити в них удома. ф
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В оприлюдненому Мін’юстом звіті «Про результати проведення за-
ходів щодо запобігання та протидії корупції в 2011 році» масштаби 
останньої в нашій країні вражають і видаються наближеними до 
реалій життя. У документі чимало уваги приділено боротьбі з «цим 
ганебним явищем» і наведено цифри, які мали б продемонструва-
ти ефективність антикорупційних заходів: 2011-го органи прокура-
тури і МВС виявили близько 17 тис. посадових злочинів – на 25% 
більше, ніж 2010-го. Хоча залишається питання: стали більше ло-
вити чи більше брати. Натомість опитування людей свідчить про те, 
що в Україні вже фактично немає «безплатних» точок перетину 
громадянина і держави.
За даними проекту «Стан корупц� в Україні. Порівняльний аналіз загальнонаціональних досліджень 
2007–2009, 2011 років» (UNITER)

Хабар як спосіб життя 

Судова
система 

Державто-
iнспекцiя

Медичні
заклади Міліція

Освітні 
заклади Митниця

64,4 60,3 60,3 59,1 53,0 42,1

%   вимагання хабарів

80% електропоїздів €16 млрдНа 40%
профінансовано українські тюрми 
2012 року. Дані Пенітенціарної служби

зношені й потребують заміни. Інформа-
ція Укрзалізниці

поверне Румунія своїм громадянам за 
націоналізоване комуністами майно. 
Рішення уряду

ХАВ’ЄР СОЛАНА
розчарований
«Для мене Україна є одні-
єю з найбільших фру-
страцій мого життя…
Україна могла б до-
сягти набагато біль-
шого», – сказав ко-
лишній генсек  
Ради ЄС.

5 ОБЛИЧ МАйже СеРйОЗНО

Віктор Янукович 
і золоте перо

КОРУПЦіЯ

іґОРь ПУТіН
прилаштувався
Двоюрідний брат Владімі-
ра Путіна увійшов до 
ради директорів Ро-
сійського земельно-
го банку, який до 
2010 року належав 
Єлєнє Батуріной, 
дружині Юрія Луж-
кова.

ХОРХе ВіДеЛА  
визнав терор
Колишній диктатор Аргентини 
(1976–1981), засу-
джений до довічно-
го ув’язнення за ре-
пресії, в інтерв’ю зі-
знався, що його хун-
та знищила 8 тис. 
«ворогів режиму».

КіМ ЧеН ИН
вийшов у люди
Лідер КНДР уперше з’явився на пу-
бліці й виступив на військово-
му параді до 100-річ-
чя Кім Ір Сена. Він за-
стеріг, що «часи, 
коли вороги могли 
погрожувати нам 
ядерною бомбою, 
минули».

МИКОЛА АЗАРОВ
уклонився Столипіну 
Разом із секретарем РНБО Ан-
дрієм Клюєвим прем’єр мо-
лився за упокій Пє-
тра Столипіна й по-
клав квіти на його 
могилу.
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В оприлюдненому Мін’юстом звіті «Про результати проведення за-
ходів щодо запобігання та протидії корупції в 2011 році» масштаби 
останньої в нашій країні вражають і видаються наближеними до 
реалій життя. У документі чимало уваги приділено боротьбі з «цим 
ганебним явищем» і наведено цифри, які мали б продемонструва-
ти ефективність антикорупційних заходів: 2011-го органи прокура-
тури і МВС виявили близько 17 тис. посадових злочинів – на 25% 
більше, ніж 2010-го. Хоча залишається питання: стали більше ло-
вити чи більше брати. Натомість опитування людей свідчить про те, 
що в Україні вже фактично немає «безплатних» точок перетину 
громадянина і держави.
За даними проекту «Стан корупц� в Україні. Порівняльний аналіз загальнонаціональних досліджень 
2007–2009, 2011 років» (UNITER)

Хабар як спосіб життя 

Судова
система 

Державто-
iнспекцiя

Медичні
заклади Міліція

Освітні 
заклади Митниця

64,4 60,3 60,3 59,1 53,0 42,1

%   вимагання хабарів

660,1 млн грн$1 млрд
виплатить уряд США індіанським 
племенам як компенсацію за 
видобуток природних ресурсів на 
їхніх територіях

заплатила компанія Ахметова 
за 50% акцій Дніпрообленерго. 
Стартова ціна пакета становила 
600 млн грн

КОРОТКО

К
ожен президент, а особливо український, має нахили до пись
менства. Віктор Янукович – лише продовжувач, а не заснов -
ник літературного жанру, який годилося б назвати «науково-
популярною президентською фантастикою». У літератора ба

вився і Леонід Кучма з книжкою «Україна – не Росія», і Віктор Ющен
ко, який видав під своїм ім’ям 140 промов, ніби в нього ніколи не було 
спічрайтера. Та Віктор Янукович у цій справі чемпіон! Він, вочевидь, 
фантаст непересічний. По-перше, написав не одну книжку. По-друге, 
кожна з них викликає надзвичайно бурхливу реакцію, причому на
віть міжнародну, – чого варта лише історія з «Opportunity Ukraine», 
яка так і не з’явилася у вільному продажу в Україні.
Останні кілька років з Віктора Януковича ліплять письменни
ка, попри те що наразі переконати в його вмінні написати бо
дай простенький текст можна хіба що того, хто ніколи не чув про 
його таланти. Просто історично склалося так, що писати книж
ки в нашій державі дуже просто, якщо ти маєш у своєму розпоря
дженні нічогенький ресурс. Хоча, зважаючи на історію, ми бачи
мо, що цінності трохи змістилися: якщо Брєжнєву з його трилогі
єю (найвідоміша її частина – «Малая земля») видали Лєнінську 
премію, то Януковичу достатньо задекларованого гонорару в роз
мірі 16 млн грн. Авторська винагорода неймовірна, не буде пе
ребільшенням сказати фантастична: за підрахунками літерато
рів, президент міг би заробити її за умови, якби кожен українець 
(від немовляти до сліпого старця) купив по дві книжки Янукови
ча. Сума за літературну працю українського президента є цілком 
зіставною із заробітками найвідоміших письменників, чиї твори 
постійно перекладають та екранізують у всьому світі.
Утім, ще не вечір, із часом Янукович може захотіти і Шевченків
ську премію, і побачити свої твори в обов’язковій шкільній про
грамі. З таким міністром освіти, як Дмитро Табачник, це мож
ливо. Тим більше що з’явилися палкі шанувальники президент
ського таланту: придворний співак, він же міністр культури Ми
хайло Кулиняк у стилі «не читав, але схвалюю» розповів, що ви
соко оцінив літературні здібності Януковича й особливо відзна
чив книжки, де «описані різні періоди життя».

Клеопатра Пироженко
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5 років іващенку
Печерський районний суд Києва визнав винним 
колишнього першого заступника міністра обо
рони України Валерія Іващенка у зловживан
ні службовим становищем і присудив йому п’ять 
років позбавлення волі (прокуратура вимага
ла шість). А також позбавив 
його другого рангу державно
го службовця й заборонив обі
ймати  посади  з  організаційно-
розпорядницькими функція
ми протягом трьох років. Дан
ський Гельсінський комітет з 
прав людини не вважає, що 
вирок є результатом справед
ливого судового процесу. Ко
мітет, зокрема, зазначив, що 
«дії та рішення, за які суди
ли Іващенка, в інших країнах 
вважаються нормальною по
літичною діяльністю, яка по
тенційно може мати політич
ні, а не кримінальні наслідки». Крім того, право
захисники підкреслили, що у зв’язку з політичною 
ситуацією в Україні та ситуацією з верховенством 
права є підозра, що кримінальне переслідування є 
політично вмотивованим. 

Хакерська змова
За результатами відкритого «народного» го
лосування, організованого журналом Time на 
своєму сайті, найвпливовішою персоною ни
нішнього року виявилася не конкретна люди
на, а таємниче об’єднання – хакерська група 
Anonymous. Понад те, хакери значно виперед
жають усіх, хто потрапив до списку найвпливо
віших фігур 2012 року. На рахунку Anonymous 
майже 396 тис. голосів. На другій позиції з від
ставанням у майже 130 тис. голосів директор 
сервісу Reddit Ерік Мартін. Далі місця лідерів 
у п’ятірці розподілилися так: Нарендра Моді – 
головний міністр індійського штату Гуджарат, 
Асгар Фархаді – іранський кінорежисер, цього
річний лауреат премії «Оскар» за найкращий 
іноземний фільм, Імран Хан – пакистанський 
політик і колишній професійний гравець у кри
кет. На шостій сходинці російський юрист і бло
гер Алєксєй Навальний. 

Катинь визнали злочином
Європейський суд з прав людини 16 квітня дій
шов висновку, що масовий розстріл поляків у 
Радянському Союзі 1940 року – воєнний зло
чин. Водночас він відмовився оцінювати ефек
тивність розслідування російською владою так 
званої катинської справи. До суду звернулися 
15 громадян Польщі – родичі розстріляних. У 
своїй скарзі вони посилалися на порушення РФ 
статті про право на життя Європейської конвен
ції про захист прав людини, оскільки російська 
влада не провела ефективного розслідування 
загибелі їхніх родичів.
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ПРОЦеС

ЮРій ЛУЦеНКО: 
«Я обов’язково братиму участь 
у наступній президентській 
кампанії»

У
країна входить у четвірку 
лідерів за кількістю скарг 
до Європейського суду з 
прав людини. Одні пояс

нюють активність наших спів
громадян їхньою невірою віт -
чизняним судам. Інші кажуть, 
що ми нарешті зрозуміли, куди 
скаржитися. Можливо, обидва 
твердження правильні. Але важ
ливо інше. Понад дві третини 
всіх позовів, що надходять до 
Євросуду із країн-членів Ради 
Європи, з різних процедурних 
причин не беруть до розгляду.

Скаргу Юрія Луценка ви
знали прийнятною. 17 квітня 
відбулися публічні слухання у 
справі «Луценко проти Укра
їни», яку розглядали за пріори
тетним провадженням. Колиш
ній міністр внутрішніх справ 
оскаржує своє затримання й 
арешт, що стався «з порушен
нями, без процедурних пояс
нень та без швидкого залучення 
адвокатів». Напередодні слу
хань у Страсбурзі Тижню вда
лося отримати від Юрія Луценка 

Спілкувалася 
Алла 

Лазарева

Автор: 
Алла 

Лазарева, 
Страсбург

відповіді на кілька запитань: 
про життя у в’язниці, нові судові 
справи проти нього та майбутні 
президентські вибори.

У. Т.: Тільки-но з’явився вирок у 
справах щодо святкування Дня 
міліції та умов призначення ва-
шого водія, як слідство миттю 
дало хід іншому провадженню 
проти вас: про розпорядження 
стежити за водієм Володимира 
Сацюка (фігурант справи про 
отруєння Віктора Ющенка. – 
Ред.). Яким буде ваш прогноз 
стосовно нього?

– Із юридичного погляду ця 
справа не має жодної перспек
тиви. Як можна звинувачувати 
мене в незаконному продов  женні 
оперативно-розшукових заходів 
щодо водія колишнього першого 
заступника голови СБУ Сацюка, 
якщо закон передбачає таку мож
ливість протягом 15 років від дати 
заведення відповідної справи? Її 
бу  ло порушено ще за міністра Ва
силя Цушка 2007 року. Подання 
щодо стеження погоджував за

Остання інстанція
Європейський суд з прав людини ще не визначився 
у справі екс-міністра

«Юрій Луценко не є соціально 
небезпечним злочинцем, – запере-
чує представниця захисту Валентина 
Теличенко. – Він нікого не залякував і 
нікому не погрожував. Луценко сум-
лінно відвідував прокуратуру, озна-
йомлювався з матеріалами справи. 
Його процес був потрібен владі, щоб 
під час суду поширювати його зобра-
ження і створити образ злочинця, зі-
псувати його імідж опозиційного по-
літика, відвернути від партії «На-
родна самооборона», яку очолює Лу-
ценко, її прихильників».

Європейський суд доволі рідко 
звертається до процедури публічних 
слухань. «Треба розуміти контекст, – 
коментує присутній у залі французь-
кий адвокат Стефан Дуніковський, 
який захищав у тій-таки інстанції віт -
чизняного позивача за справою «Са-
лов проти України». – Європейський 
суд завалений позовами з різних 

Слухання у справі Луценка три-
вали трохи більш як годину. У примі-
щенні було дуже людно. З вуст від -
віду  вачів найчастіше чулися україн-
ська, французька, англійська та ро-
сійська мови. Перші лави зали засі-
дань заповнили переважно пред-
ставники уряду й дипломати.

«Варто подивитися, як піді-
брано суддів – і вже не важко спрог-
нозувати результат», – каже один з 
українських чиновників іншому.

«Справді: Франція, Швеція, Ні-
меччина, – перелічує його сусід. І 

додає: Мабуть, оці підтримають Лу-
ценка...»

Вітчизняну владу захищає Вале-
рія Лутковська, урядовий уповнова-
жений у справах Європейського суду 
з прав людини, вона ж таки кандидат 
від влади на посаду омбудсмена. Ви-
ступає англійською. Суть її промови 
зводиться до того, що у слідства не 
було іншого виходу, ніж позбавити 
Луценка волі: «Інакше було б немож-
ливо завадити йому чинити тиск на 
свідків», – переконує вона представ-
ників Європейського суду.
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Валерія 
Лутковська 
(ліворуч)  
Валентина 
Теличенко 
(праворуч) 
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ступник генпрокурора, а суд, 
згідно із законом, надавав відпо
відні дозволи. За таких обставин 
звинувачення Генпрокуратури – 
юридична маячня. Показово, що 
сам громадянин Давиденко (во
дій Сацюка), побачивши всі ці до
кументи в суді, заявив, що не вва
жає себе потерпілим.

Але оцінювати правові аргу
менти в політичних процесах – 
марна річ. Римське право у су
часній Україні замінено на за
кон помсти, тому всі прогнози 
можна дізнатися в Адміністра
ції президента.

У. Т.: У кількох інтерв’ю ви ка-
зали про потребу відстороню-
вати від роботи тих слідчих, 
суддів та прокурорів, чиї дії ви-
знає незаконними Європей-
ський суд з прав людини. На-
скільки, на вашу думку, україн-
ський парламент готовий під-
тримати таке нововведення?

– Проект відповідних попра
вок до закону про порядок вико
нання рішень Європейського 
суду з прав людини вже внесе
ний депутатами «Народної са
мооборони». Я розраховую на те, 
що цей механізм очищення су
дів і нейтралізації телефонного 
права з Генпрокуратури та Ад
міністрації президента стане 
складовою частиною плану дій 
об’єднаної опозиції.

На моє переконання, такі 
конкурентні механізми мають 
продемонструвати суспільству, 
що опозиція бореться за звіль
нення не тільки Луценка та Ти -
мо  шенко, а й країни.

У. Т.: Навіть якщо ви відбудете 
повний чотирирічний термін, 
то повернетеся на волю до по-
чатку нових президентських 
виборів. Чи готові були б узяти 
в них участь?

– Я обов’язково братиму 
участь у наступній президент
ській кампанії, бо це найреаль
ніший шанс мирного усунення 
нинішньої антиукраїнської за 
суттю й бандитської за мето
дами влади.

Для цього я робитиму все, аби 
демократичні сили висунули єди
ного кандидата на булаву. Якщо 
це буде зроблено чесно, прозоро й 
разом із громадянським суспіль
ством, то Януковичу залишиться 
обирати хіба що між тим, здатися 
з Майданом чи без.

Про балотування я не ду
мав, вважаю, що моє місце – в 
організації широкого руху опо-
 ру режимові.

У. Т.: Але нинішня опозиція ви-
дається доволі слабкою…

– Так, до останнього часу 
вона бачилася неконкуренто
спроможною. Без Тимошенко їй 
було вдвічі важче діяти адек
ватно. Але останні події в демо
кратичному таборі демонстру
ють позитивні тенденції. Об’єд -
нання, очищення, відмова від 
взаємопоборювання стають го
ловною метою опозиції.

Наступний важливий крок – 
розробка альтернативної про
грами розвитку країни. Якщо він 
здобуде суспільну підтримку, в 
Україні відновиться (причому 
епідемічно!) віра в завтрашній 

країн світу. Кількість позовів, які від-
кинуто й навіть не взято до розгляду, 
феноменальна. Отже, якщо справу 
взяли на вивчення, то перший, най-
важчий етап пройдено. Справа Лу-
ценка є не лише політичною – вона 
символічна. Інакше не було б рі-
шення про публічні дебати».

Під час короткої перерви Жулі, 
студентка одного з паризьких уні-
верситетів, намагається зрозуміти: 
«Пані, в Україні справді понад 
80 відсотків підозрюваних потра-
пляють за ґрати, тільки-но слідство 
закінчено, справи лише передають 
до суду, але провини ще не ви-
знано?» Вона розповідає, що приї-
хала на слухання разом із кількома 
однокурсниками: «У Франції прак-
тики попереджувальних арештів по-
збулися кілька десятиліть тому, зо-
крема під впливом Європейського 
суду з прав людини. Тож наш викла-

дач порадив здійснити повчальну 
подорож у минуле».

Після виступів адвокатів Юрія Лу-
ценка судді ставлять кілька запитань: 
наскільки зобов’язані українські гро-
мадяни ознайомлюватися з доку-
ментами судових проваджень проти 
них чи йдеться про звичайне право, 
яким можна за бажання навіть не ко-
ристуватися? Чому екс-міністра за-

тримано за звинуваченнями в одній 
справі, а арешт оформлено за ін-
шою? Наскільки швидко колишній 
високопосадовець мав змогу висло-
вити свою позицію суддям?

У відповідях Лутковська посила-
ється на прес-конференцію, де Луцен-
 ко негативно відгукнувся про одного зі 
свідків – свого колишнього заступника. 
«Ми не могли інакше захистити лю-
дей», – наголошує вона. Адвокати по-
зивача кажуть про відверто політич-
ний характер справи й нагадують, що 
саме його партія у 2007-му домоглася 
позачергових виборів і усунула від вла-
 ди прем’єр-міністра Януковича. «Суд 
проігнорував прохання 77 депутатів 
узяти Луценка на поруки, не дослухав-
 ся до висновків омбудсмена, не пого-
дився відпускати екс-міністра під за-
ставу, навіть коли слідство було закін-
чено й перешкоджати не стало чо  му», –  
наголошує Валентина Теличенко.
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день. Нам дуже потрібна по
тужна ін’єкція оптимізму, щоб 
зрозуміти, що все в наших руках.

У. Т.: Ви листуєтеся з Юлією 
Тимошенко?

– Так, ми підтримуємо по
стійний контакт. У листах я ста
раюся висловити їй і людську, і 
політичну підтримку, ділюся 
своєю оцінкою подій, пропоную 
свої ідеї, рекомендую найціка
віші книжки.

Епістолярний жанр, звичай-
 но, є повільною формою спілку
вання, зате передбачає на ступінь 
більшу відвертість. Тим паче з 
жінкою, з якою стільки часу про
вів під одним дахом (у письмовій 
відповіді пана Юрія після цих 
слів стоїть значок :). – Ред.).

У. Т.: У який бік, на вашу думку, 
рухається Україна: у білорусь-
кий чи європейський?

– Вітчизняний шлях має ба
гато спільного з типово постра
дянським тоталітаризмом росій
ського чи білоруського ґатунку. 
Як правильно писав Адам Міх
нік: «Найгірше в комунізмі – те, 
що приходить після нього». Але 
в нашому варіанті цієї ретрото
талітарної хвороби є і своя об
тяжлива особливість. Саме в 
Україні відбувся офіційний союз 
олігархії та криміналу.

Від 2010 року ми є свідками 
реалізації правила: якщо в країні 
не діють закони, то нею правлять 
«злодії в законі». Відверте й без
карне порушення законодавства 
членами керівного клану – від 

ПРОЦеС

грабунку бюджету до вбивств 
громадян – стало ознакою ав  то -
ритарно-клептоманського режи-
 му Януковича.

Затягування зі зміною такої 
влади становить не тільки мате
ріальну, а й фізичну небезпеку 
для українського загалу.

У. Т.: Чи стали б санкції ЄС проти 
вітчизняних високопосадовців, 
якби їх ухвалили, стимулом до 
зміни цього становища?

– Я не є прихильником роз
мов про санкції щодо України. 
Змінити свою країну ми мусимо 
самі. Західні демократії можуть 
лише ставити діагноз нашим про

блемам, але лікуватися від них – 
наша домашня робота. Влада ро
бить усе, аби підтримати ілюзію 
можливості змін іззовні, віру в 
месію. Їм важливо, щоб ми не ді
яли разом, щоб усі зусилля йшли 
в інтернет і в туалет. А нам нале
жить подолати звичку перене
сення відповідальності на когось, 
на суспільство загалом, перетво
рити «я» і «вони» на «ми». Це ко
лосальна робота, але без неї не ви
падає говорити про справжню не
залежність і європейськість.

У. Т.: Як часто вам випадає спіл-
куватися з дітьми? Чи опанували 
методу «дистанційної педаго-
гіки» щодо молодшого, Віталія?

– Зустрічаюся із синами від
повідно до правил – раз на мі
сяць. Проблема не в тому, що 
цього мало, а в тому, що не 
можу їх поплескати по плечу, 
міцно обняти, поцілувати.

«Дистанційна педагогіка» 
складається з двох частин: так
тична – з листів, стратегічна – з 
рекомендованих книжок. Пра
цює ніби непогано.

У. Т.: Чи траплялося дістати під-
тримку, звідки ви її ніяк не очі-
кували?

– Мені надходить дуже ба
гато листів, слова підтримки є 
надзвичайно важливими для 
мене й моєї родини. Особливо 
приємно читати послання від 
незнайомих людей, яким я, ви
являється, чимось допоміг.

Додають сил листи, в яких 
ідеться про важливість того, що 
роблю й говорю сьогодні. Я сус
пільна людина, тому для мене 
важлива користь, яку від моєї 
публічної діяльності чи позиції 
отримують інші.

Я маю небагато, але вірних 
друзів. Чергові випробування 
долі вони проходять разом зі 
мною. Приємно, що з’явилися 
нові. Несподівано, що дістав 
підтримку навіть звідти, звідки 
не чекав. На майбутнє треба 
буде краще вибирати собі воро
гів – дехто з них виявився нор
мальною людиною. 

РИМСьКе ПРАВО У СУЧАСНій 
УКРАїНі ЗАМіНеНО НА ЗАКОН 
ПОМСТИ, ТОМУ ПРО ВСі 
ПРОГНОЗИ МОжНА 
ДіЗНАТИСЯ В АДМіНіСТРАЦії 
ПРеЗИДеНТА

Відчувається, що симпатії великої 
кількості присутніх на боці ув’язне  но  го. 
«Уряд не видається переконливим у 
своїх аргументах», – вважає голова 
української громади Франції Наталка 
Пастернак. «Звинувачення, з погляду 
західної людини, абсурдні», – додає 
очільниця Асоціації нащадків україн-
ських волонтерів Французького інозем-
ного легіону Аннік Білобран.

Їхні міркування збігаються з по-
зицією Ігоря Фоміна, Луценкового 
адвоката. «Уряд не надав суду яки-
хось нових аргументів, – каже він 
Тижню, – і намагається переконати 
світ, ніби завадив Юрієві Луценку ско-
ювати незрозуміло які злочини. А та-
кож ніби той чинив тиск на свідків. 
Але назвали лише одну людину – 
Клюєва. Хоча ми знаємо, що колиш-
ній перший віце-прем’єр виступав 
свідком у Печерському суді й на жо-
ден тиск не скаржився».

На думку правника Стефана Ду-
ніковського, ці слухання довели оче-
видність двох застарілих автоматиз-
мів українського судочинства: пер-
ший із них полягає в тому, що запо-
біжне утримання під вартою вважа-
ють провідною гарантією присутності 
звинувачених у суді; другий – що в 
нашій державі систематично позбав-
ляють волі осіб, чиєї провини не до-
ведено. «Років зо 20 тому така ситуа-
ція була у Франції, – розповідає Дуні-
ковський. – Але під тиском адвокат-
ського лобі та правозахисників вста-
новлено обмеження на превентивні 
арешти. Віднині судді зобов’язані до-
вести, чому не можна обійтися під-
пискою про невиїзд або заставою. 
Крім того, є дуже чіткі терміни. Зі 
справи Луценка бачимо: його за -
арештували лише за підозрою, що 
потенційно він міг би чинити якийсь 
тиск. Французьке право вживає такий 

термін: процес про наміри. Не 
можна позбавляти волі людину, ба-
зуючись на самих припущеннях»...

Вислухавши сторони, суд прого-
лосив, що про висновок у справі «Лу-
ценко проти української влади» буде 
повідомлено пізніше. Згідно з устале-
ною практикою, вердикт можуть про-
голосити як за кілька днів, так і за 
кілька тижнів чи навіть місяців. Відпо-
відно до процедури, після оприлюд-
нення вироку Європейський суд про-
понує сторонам домовитися. На 
думку адвокатів, якщо буде визнано, 
що Луценка вже майже півтора року 
тримають під вартою незаконно, 
українському урядові буде запропо-
новано його звільнити якомога й за 
власною ініціативою. Крім того, екс-
міністр може здобути право вима-
гати від держави матеріальної ком-
пенсації за моральну та іншу заподі-
яну йому шкоду. 
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Журнал «Український тиждень» і Книгарня «Є» запрошують на зустріч у межах проекту 
«Європейський досвід». За підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні

Наш гість – Жозе Мануел ПІНТУ ТЕЙШЕЙРА,
Посол, Голова Представництва ЄС в Україні 
Тема зустрічі: «Сучасний стан відносин України та ЄС»

Жозе Мануел ПІНТУ ТЕЙШЕЙРА
З 2007 року
Посол Євросоюзу, Голова Представництва ЄС в Україні.
2002–2005 роки
Голова Представництва Європейської Коміс� в Мозамбіку.
1998–2002 роки
Голова Представництва Європейської Коміс� у Колишній Югославській 
Республіці Македонія. 
1997–1998 роки
Голова Міс� Бюро з питань гуманітарної допомоги Європейської Коміс� 
в Босн� та Герцеговині й Хорват�. 
1996–1996 рік
Заступник керівника Відділу Бюро з питань гуманітарної допомоги 
Європейської Коміс� (Африканські, Карибські та Тихоокеанські країни), 
керівник сектору з питань гуманітарної допомоги країнам Східної, 

Центральної та Південної Африки.
1994–1995 роки 
Керівник сектору з питань Співдружності Незалежних Держав 
(Кавказ та Середня Азія: Вірменія, Азербайджан, Грузія, Інгушетія, 
Чечня, Дагестан, Таджикистан).
1992–1994 роки 
Радник і Повірений у справах Представництва Європейської Коміс� 
в Анголі.
1991–1992 роки
Член Кабінету Міністрів. Направлений до Міністерства закордонних 
справ Португал� під час головування останньої як радник Європейської 
Коміс� для державного секретаря із закордонних справ і розвитку 
співпраці.
1988–1991 роки 
Перший секретар Представництва Європейської Коміс� у Свазіленді.

26/04/2012
(четвер) 

16:30
Книгарня «Є»
Львів, 
просп. Свободи, 7

Генеральний інформаційний партнер ВХІД ВІЛЬНИЙ



Ухвалений у форсованому режимі новий Кримінально-
процесуальний кодекс мав на меті показову адаптацію до 
міжнародних стандартів, за якою в українських реаліях критимуться 
ширші можливості влади продовжувати політичні репресії

Кримінально-політичний кодекс

У ніч на п’ятницю 13-те   пар  -
ламент ухвалив новий 
Кри  мінально-проце  суа  ль -
ний кодекс (досі в Україні 

діяв старий, прийнятий 1960 ро -
ку, що не раз зазнавав змін). Оці
нюючи цей документ, можна з 
певністю сказати, що він не 
тільки й не стільки юридичний, 
як політичний. У ньому макси
мально враховано інтереси ни

Автор:  
Андрій Скумін

нішньої владної еліти: за по
треби він здатен бути чудовим 
інструментом у кримінальному 
переслідуванні інакодумців, хо -
ча водночас може врятувати зло
чинця із владного табору номен
клатури від суворих умов утри
мання в СІЗО. У Кодексі чітко по
мітне й бажання сподобатись Єв
ропі (невипадково стахановська 
штурмівщина в його прийнятті – 

до Великодня – дивним чином 
збіглася з початком слуханням 
справи «Луценко проти України» 
в Європейському суді з прав лю
дини 17 квітня. (див. стор. 10).

ПіАР ДЛЯ ЄВРОПИ
Відчутно, що для команди Яну
ковича КПК великою мірою став 
іміджевим проектом, мета якого 
продемонструвати Європі, що 
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Кримінально-політичний кодекс
офіційний Київ здатен жертву
вати совковою традицією на ко
ристь західних норм правової 
культури. Той факт, що співдопо
відачі Моніторингового комітету 
ПАРЄ з питань України вже при
вітали Віктора Януковича із при
йняттям нового Кримінально-
процесуального кодексу, лише 
підтверджує цю думку.

Значна частина новел КПК 
від 13 квітня 2012 року справді є 
кроком уперед порівняно з ана
логом 1960-го.

Насамперед це стосується по
рядку досудового розслідування. 
На сьогодні алгоритм його по
чатку за заявою у спрощеному 
вигляді передбачає: 1) подання 
заяви громадянином, юридич
ною особою до органу внутріш
ніх справ, прокуратури тощо; 2) 
проведення відповідної пере
вірки фактів, викладених у заяві; 
3) порушення або відмову в пору

шенні кримінальної справи. Оче
видно, вже на даному етапі було 
дуже багато проблем. Щоб змен
шити відсоток нерозкритих зло
чинів, правоохоронці відмовля
ються порушувати кри  мі  нальні 
справи. 2010 року з поданих 
тільки до органів МВС 3,1 млн 
заяв та повідомлень про злочин 
лише близько 800 тис. вияви
лися підставою порушення кар
ної справи. Водночас статистика 
не враховує випадків, коли ор
гани відмовлялись приймати за
яви від потерпілих.

За новим кодексом, інститут 
кримінальної справи суттєво 
змінюється. Досудове розсліду
вання розпочинається від мо
менту внесення відомостей про 
карне правопорушення до Єди
ного реєстру досудових розсліду
вань і закінчується закриттям 
провадження або спрямуванням 
до суду обвинувального акта. Та

ким чином, жодних перевірок до 
внесення в Реєстр проводити не 
треба, жодних постанов про по
рушення справи не приймають.

Щоправда, у вітчизняних 
умовах ці законодавчі норми мо
жуть мати інше звучання. Річ у 
тому, що в Україні вже склався 
ринок нелегітимних «послуг», 
коли за $200–500 (це розцінки 
рівня слідчого районного відділу 
МВС) можна було інспірувати по
рушення кримінальної справи 
проти бізнесмена-конкурента і в 
межах провадження серйозно 
його «потрусити». Способом за
хисту відтак стало оскарження 
постанови про порушення кри
мінальної справи в судовому по
рядку. А тепер оскаржити право
мірність досудового розсліду
вання буде неможливо. До того ж 
із прийняттям Кримінально-
процесуального кодексу порядок 
формування Єдиного реєстру не 
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затверджено; це має здійснити 
Генеральна прокуратура.

Гуманізовано (щодо підозрю
ваних) новоприйнятим кодексом 
і вимоги щодо проведення слід
ства: ліквідовано можливість по
вернення справи на додаткове 
розслідування, термін слідчих 
дій обмежено від 6 до 12 місяців. 
Запроваджено інститут домаш
нього арешту для осіб, підозрю
ваних у скоєнні злочину, за який 
передбачено позбавлення волі. 
Особи, яких підозрюють у неваж
ких порушеннях, можуть бути 
випущені під заставу. Очевидно, 
що це на 15–20% розвантажить 
переповнені вітчизняні СІЗО.

БАТіГ і ПРЯНИК
Натомість не вписується в між
народні стандарти й у конститу
ційне поле України посилення 
Кодексом вимог до захисників. 
Опозиція в особі представників 
«Батьківщини» вже заявила, що 
це удар по захисту Юлії Тимо
шенко, однак це швидше свід
чення того, що адвокатські 
об’єднання провели дуже гра
мотну лобістську кампанію під 
час підготовки проекту Кримі -
нально-процесуаль  ного кодексу.

Протистояння між офіцій
ними «адвокатами» та просто 
«юристами» в Україні має свою 
історію. За поки що чинним КПК 
1960 року, правники, які не ма
ють адвокатської ліцензії, нарівні 
з адвокатами можуть представ
ляти інтереси підсудних у судо
вому процесі. Але з прийняттям 
Кодексу від 13 квітня все змі
ниться – таке право матимуть 
лише люди, включені до Єдиного 
реєстру адвокатів. Це може при
звести до переформатування 
ринку юридичних послуг по всій 
Україні й полегшить вплив 
влади на «правильних» захисни
ків «неправильних» підсудних, 
як це вже мало місце в СРСР. 
Утім, малоймовірно, що професі
оналізація захисту викличе якісь 
принципові заперечення з боку 
міжнародних організацій.

Серед знакових можна вио
кремити статтю 97 «Показання з 
чужих слів». Зміст її в тому, що 
суду дозволено визнавати допус
тимим доказом свідчення з чу
жих слів незалежно від можли
вості допитати особу, яка надала 
первинні пояснення, у винятко
вих випадках, якщо такі пока
зання є допустимим доказами 
згідно з іншими правилами до

еСПеРТИЗА
Даніель Гольдґен, речник Ради Європи: 
Ухвалення нового КПК – це рух у доброму напрямку. 
Але міжнародна спільнота чекає, щоб Україна покра-
щила не лише букву закону, а й практику свого судо-
чинства. Бо вироки українських судів часом видаються 
політично вмотивованими.

Юрій Прокопчук,  
народний депутат (БЮТ):
Особа може бути випущена під заставу, 
якщо сплатить від 17 тис. до 300 тис. грн. 
Тобто ми фактично прийняли кодекс для 
мажорів: відкупитися зможуть лише ба-
гаті... З Кодексу України про адміністра-

тивні правопорушення будуть витягнуті певні статті – якщо 
добре заплатиш, твої дії кваліфікуватимуть як адмінправо-
порушення, якщо ні – то як кримінальне.

Юрій Василенко, адвокат, екс-суддя 
Апеляційного суду:
Дані, зібрані адвокатом, передають 
слідчому, а той долучає їх до справи… 
реально слідчий і в СРСР, і в незалеж-
ній Україні завжди працював на ін-
тереси обвинувачення.

Володимир Чемерис, член прав-
ління Української Гельсінської 
спілки: 
90% населення, які не зможуть запла-
тити адвокатам, залишаться без будь-
якого захисту. Цей кодекс збільшує мож-
ливості захисту людям, які мають достат-

ньо грошей, зокрема для звільнення під заставу, чого не 
зможуть зробити звичайні громадяни. Це свідчення того, що 
останні 20 років не лише економічна, а й правова система 
реформується лише в інтересах великого капіталу.

Дмитро Гройсман, координатор  
Вінницької правозахисної групи: 
Залишається й навіть посилюється вико-
нання прокуратурою невластивих їй 
функцій. У Конституції не сказано ані 
слова про те, що прокуратура керує 
слідством, як передбачає новий КПК. Не 

може вона бути «над» слідчими!.. Законотворець спаплю-
жив дуже хороше поняття «суд присяжних». Те, що випи-
сане в законі, не має нічого спільного із судом присяжних, 
а більше схоже на радянських народних засідателів.
Позитивний момент: практично неможливим є спряму-
вання справи на додаткове розслідування. Якщо суддя 
побачить, що прокуратура та слідство не змогли щось 
довести чи загалом погано попрацювали, він буде 
зобов’язаний виправдати людину... Також зізнання чи 
явку з повинною перестають визнавати як доказ, що по-
збавляє сенсу їх вибивання з підозрюваних силою.

ідан Алієв, адвокат: 
Однозначний плюс нового проекту 
КПК – це те, що судді матимуть право 
не враховувати показань, здобутих 
поза судом. Це частково вирішить про-
блему суворого поводження право -
охоронців із підозрюваними. Усе ре-

шта – переважно маячня й передвиборний піар влади.

Леонід Тарасенко, голова Центру 
громадської адвокатури:
Нині захист має мало повноважень 
для збирання доказів. Новий кодекс 
спрямований на покращення можли-
востей адвоката й підсудного щодо їх 
збору та подання.

пустимості останніх. Кодекс ви
значає як показання з чужих 
слів «висловлювання, здійснене 
в усній, письмовій або іншій 
формі, щодо певного факту, яке 
ґрунтується на поясненні іншої 
особи». Але проблема в тому, що 
плітка, яку особа почує в тро
лейбусі чи біля будинку на ла
вочці, може легко підійти під 
статус «показань із чужих слів».

Наочний висновок фахівців 
Головного науково-експертного 
управління Верховної Ради:  
«…використання чуток, якими 
за своєю суттю можуть бути по
казання з чужих слів, є непри
пустимим при розслідуванні 
злочинів, оскільки обвинува
чення повинне ґрунтуватися на 
доказах, достовірність яких 
можливо перевірити». До речі, ті 
самі спеціалісти звернули увагу 
й на інший аспект статті 97: її 
положення «може бути істотною 
перепоною для встановлення іс
тини у справі, оскільки особа, 
яка даватиме показання з чужих 
слів, не може нести відповідаль
ність за їх неправдивість».

Звичайно, легалізацію чуток у 
судовому процесі можна було б 
вважати казусом некомпетент
ності законодавця, якби норма 
була випадковою. Але хід обгово
рення в парламенті даного поло
ження свідчить про його принци
пове і свідоме відстоювання Пар
тією регіонів. Регіонали проігно
рували пропозиції пом’якшення 
цього пункту, було повністю від
кинуто поділ доказів на «основні» 
та «супровідні». А це породжує 
підозри в тому, що новий Кри -
мінально-процесуальний кодекс 
використають як інструмент пе
реслідувань проти всіх невгодних 
для нинішньої влади, просто на 
підставі чуток.

Поки що рано говорити про те, 
наскільки ефективно запрацює 
механізм, закладений Кри  мі  наль -
но-процесуальним кодексом. Та 
навіть коли припустити, що плю
сів у нового документа значно 
більше, ніж мінусів, даний законо
давчий акт не спричинить рево
люції в діяльності правоохоронної 
системи, судових органів. Кодекс у 
нас новий, але кадри міліціонерів, 
прокурорів, суддів – старі. КПК 
частково змінює процес, але він 
жодним чином не змінить профе
сійної підготовки слідчих, проку
рорів, суддів, і найголовніше – не 
ліквідує корупційних зв’язків, 
якими вони обросли. 
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у рамках судових позовів, поданих Бта Банком (Респу-
бліка Казахстан) проти колишнього Голови Ради директорів 
Мухтара аблязова Високий суд англії виніс кілька постанов 
(юридична сила яких була визнана в ряді інших країн), які за-
бороняють здійснювати будь-які угоди або операції з будь-
якими активами пана аблязова, незалежно від того, нале-
жать вони йому прямо чи опосередковано. англійський суд 
також передав право контролю над активами пана аблязова і 
компаніями, через які він ними володіє, міжнародній аудитор-
ській компанії KpMG. Пан  аблязов був недавно засуджений 
до 22 місяців тюремного ув'язнення за порушення цих поста-
нов суду і зараз переховується від правосуддя. у результаті, 
банк сподівається незабаром отримати судові рішення на за-
гальну суму 5 млрд. дол. СШа і почати примусові заходи з по-
вернення активів пана аблязова.

Бта Банк буде вживати всіх необхідних заходів проти осіб, 
які допомагають пану аблязову здійснювати операції зі сво-
їми активами, у той час як вони є предметом постанов Ви-
сокого суду англії. Ці заходи можуть включати в себе скасу-
вання укладених угод і, за необхідності, застосування санк-
цій, зокрема позбавлення волі. Заборонені угоди, серед ін-
шого, включають продаж або купівлю активів і прийняття їх 
у заставу.

Володіння паном аблязовим активами часто приховане 
від третіх сторін через використання номінальних осіб. акти-
ви пана аблязова, розташовані в країнах СнД, включають в 
себе, серед інших, перераховані нижче (незважаючи на те, 
що інша особа може бути заявлена в якості їхнього справж-
нього власника):

1. Частка в Бта Банк (україна).
2. Частка в Бта Банк (Грузія).
3. Частка в Бта Банк (Вірменія).
4. Частка в ат «темiрбанк».
5. Будівельний проект, відомий як «океанаріум» по вул. 

Братів фонченко, м. Москва.
6. Будівельний проект, відомий як бізнес-центр «1812» (та-

кож відомий як Поклонная) на Кутузівському проспекті, м. 
Москва.

7. Частково побудований підземний торгово-розважальний 
центр на Павелецькій площі, м. Москва.

8. Земельні ділянки вздовж Калузького шосе, в районі ае-
ропорту Внуково, м. Москва (включаючи кадастрові номе-
ри 50:27:002 01 18:0095; 50:27:002 01 18:0100; 50:27:002 01 
18:0101; і 50 : 27:002 01 32:0023, як розділені пізніше або змі-
нені іншим чином).

9. Частка в порту Вітіно на Білому морі, Росія.
10. Частка в підприємстві по видобутку мінеральних порід 

«Сариджаз», Киргизстан.
11. Частка в родовищі каспійської нафти «Жулдиз», Казах-

стан.
12. Частка в готелі «Космос», проспект Миру, 150, м. Москва.

13. Частка в тоВ «новая табачная Компания».
14. Частки в компаніях, що входять у бізнес, відомий як 

«Євразія логістик».
15. офісні приміщення за адресою: проспект Миру, 62, м. 

Москва.
Список, наведений вище, не є вичерпним — повний список 

можна знайти за адресою: http://www.core.bta.kz/ru/about/assets/.
Пан аблязов приховував своє володіння активами, вико-

ристовуючи багатьох людей. Бта вважає, що список цих лю-
дей включає осіб, перелічених нижче, але не обмежується 
ними (будь-який актив, що належить такій номінальній особі, 
може знаходитися, на думку Бта, у власності пана аблязова 
або ним володіють від його імені):

1. Станіслав Миколайович Повний.
2. Салім Шалабаев.
3. Сирим Шалабаев
4. олександр удовенко.
5. Кайрат Садиков.
6. Ерлан Косаєв.
7. Пол Кісреотіс.
8. Рінат Батиргареєв.
Список, наведений вище, не є вичерпним — повний список 

можна знайти за адресою: http://www.core.bta.kz/ru/about/assets/.
Якщо:
(а) до вас звернуться, або вже зверталися у зв'язку з пе-

редбачуваною операцією за участю одного з вищевказа-
них активів, або будь-яким з перерахованих за адресою:   
http://www.core.bta.kz/ru/about/assets/, або

(Б) до вас звернуться, або вже зверталися хтось із осіб чи 
компаній, перерахованих вище, або будь-які з перерахованих 
за адресою: http://www.core.bta.kz/ru/about/assets/

ВИ ПОВИННІ ПРИПИНИТИ БУДЬ-ЯКІ ПЕРЕГОВОРИ НЕ-
ГАЙНО. БТА Банк буде вживати заходів щодо скасуван-
ня будь-яких операцій за участю вищевказаних активів 
і буде домагатися введення санкцій проти будь-якої осо-
би, яка надає допомогу пану Аблязову в угодах з цими 
активами з порушенням постанов Високого суду Англії і 
вимагатиме від таких осіб відшкодування.

Якщо у вас є підстави вважати, що активи, щодо яких до 
вас звернулися, насправді є власністю пана аблязова, будь 
ласка, терміново зв'яжіться з юристами Бта Банку:

у Росії
Марія Яременко або артем Важенін, тел.: +7 495 9333000, 

московський офіс юридичної фірми «hogan lovells».
у Великобританії
Кріс Хардман, тел.: +44 7296 5878 або Ричард Льюїс,  

тел.: +44 7296 5038, головний офіс юридичної фірми «hogan 
lovells».

В Україні
Роман Марченко, тел.: +380 44 494 1919, юридична  

фірма «Ілляшев та Партнери».

АКТИВИ МУХТАРА АБЛЯЗОВА 
ЗАМОРОЖЕНІ СУДОМ



Нещодавно опри-
люднені деклара-
ції про доходи де-
котрих високопо-
садовців за 2011 
рік однозначно 
розходяться з їх-
нім стилем життя й 
витратами. А дех-
то з чиновників, 
як-от міський го-
лова Одеси Олек-
сій Костусєв, і вза-
галі відмовився 
ознайомити гро-
мадськість зі сво-
їми звітами пе-
ред податківця-
ми. Натомість пе-
редбаченого за-
коном оприлюд-
нення не лише до-
ходів, а й витрат 
на суму понад 150 
тис. грн, так і не 
було здійснено 
внаслідок ухвале-
ного Конституцій-
ним Судом рішен-
ня за поданням 
депутатів від про-
владної більшос-
ті (див. детальніше 
http://tyzhden.ua/
Politics/47388 )

Примус до марнославства

Н
авіщо вигадувати інформаційні приводи, 
коли життя щодня саме підкидає ситуа
ції, що тягнуть на світоглядне узагаль
нення? Позавчора мене зупинив патруль 

ДАІ. Оскільки ПДР я принципово не порушую, за 
кермом не вживаю, та й узагалі вже забув, коли 
востаннє собі дозволяв, розмова швидко пере
йшла на побутові теми, зокрема: «Десь я вас ба
чив», після чого настав момент істини. Капітан 
Дерев’янко, показуючи на мою Polo, вимовив: «А 
чому так слабо?» У тому сенсі, що людина хоч 
трохи відома має пересуватися виключно на 
Porsche Cayenne…
Можливо, я в чомусь помиляюся, драматизую 
ситуацію, але мені особисто здається, що уяв
лення капітана Дерев’янка про обов’язкові стан
дарти споживання, які поділяє значна частина 
українців, містять у собі неабияку суспільну не
безпеку. Прагнення купувати більше й краще – 
це в принципі добре: воно стимулює розвиток 
ринку й зрештою розкручує економіку. Але в 
країні, що перебуває на четвертому місці у світі 
з кінця за рівнем економічного розвитку (дані 
Forbes), неадекватний консюмеристський запал 
сприяє лише зростанню дис
пропорцій.
Наступного ранку мені дове
лося проїздити повз Верхов
 ну Раду: нагода помилува
тися скромністю народних 
обранців і припаркуватися 
біля Кабміну – нагода по
співчувати злиденності держ
службовців. Ось він, на сто
янці, індикатор добробуту, на 
який натякнули мені напере
додні, помітний та зрозумілий усім і кож
ному ярмарок марнославства. І раптом я 
усвідомив, що… їм не позаздриш! Уявіть того 
депутата, який незабаром увіллється до спіль
ноти, що складалася роками, адже там свої непи
сані правила, свої звичаї, свої уявлення про те, як 
саме повинні поводитися колеги. Треба мати 
дуже міцні нерви й тверді переконання, щоби чи
нити опір цій атмосфері. Але навіть якщо ти 
маєш непохитні принципи, час від часу дово
диться вступати в стосунки, домовлятися, вести 
переговори – це ж політика! – й бажано це ро
бити не з позиції слабкості. Твоя поведінка не му
сить демонстративно відхилятися від загально
прийнятої, а її складові всім зрозумілі: годин
ник, телефон, одяг, авто, квартира чи заміський 
будинок, ліцей дитини, курорт, шопінг-тур за 
кордоном… Ну і як тут не почати брати «премії» 
чи відкати? 
Має значення й походження. Нинішнє поко
ління людей, які приймають рішення, сформу

валося за часів вимушеного аскетизму, особливо 
якщо йдеться про еліти зразка «після 2010 
року». Вони походять не просто з СРСР, а з типо
вої донбаської слобідки: жахливі бетонні бараки 
або приватний сектор із туалетом на вулиці, а 
замість ландшафту терикони та домни. Окрім 
постійного дефіциту найнеобхіднішого це ще й 
принизливий побут із цілковитою відсутністю 
перспектив кардинально його змінити. Ко
ротше, дерев’яні іграшки – таких психотравм 
позбуваються протягом усього подальшого 
життя. 
Але важливішим, повторюю, є своєрідний терор 
оточення. Якщо ти не такий, як інші, отже, є лу
зером. Колись терор середовища був інакшим із 
точністю до навпаки. Тоді на кожному кроці 
громадянинові доводилося брати так звану ви
робничу характеристику, яку підписували ке
рівники адміністрації, місцевого осередку КПРС 
та профспілок, і там серед обов’язкових риту
альних формул неодмінно була така: «У побуті 
скромний». Тепер це в минулому, і тільки з ін
тернету можна спостерігати за поведінкою за
кордонних політиків та бізнесменів. Один мер 

світової столиці дістається 
робочого місця метрополіте
ном, інший – велосипедом. 
Президент великої держави 
носить дешевенький годин
ник Swatch – і нічого, корона 
не падає. Найуспішніший у 
світі інвестиційний банкір 
сидить у маленькому кабі
неті зі старим кінескопним 
телевізором, що не заважає 
йому керувати фінансовою 

імперією потужністю $200 млрд.
Водночас не слід захоплюватися: марнослав
ство не в Україні народилося. Ринок розкошів 

теж не тут склався. Ще Україна не має монополії 
на тупих снобів, а слово «нувориш» іноземного 
походження. Люди грішні за своєю природою й 
мають на це право. Йдеться лише про те, щоб не
досконалість людської натури не перетворюва
лася на соціальну проблему.
Для того щоби мер, прокурор, суддя, міністр, що
йно обійнявши свої посади, не почали тягнутися 
до моделі споживання «зразка капітана 
Дерев’янка», як я її для себе охрестив, а отже, не
гайно вбудовуватися в корупційні схеми, суспіль
ство має поставити чіткі неформальні обме
ження, принаймні перед держслужбовцями: 
бути нуворишем неприпустимо й непристойно. 
Звісно, для цього як мінімум треба дочекатися, 
доки піде під три чорти головний взірець для на
слідування з його золотим унітазом і криштале
вим дебаркадером. 
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ПОСТАВИТИ ПеРеД 

ДеРжСЛУжБОВЦЯМИ 
ЧіТКі ОБМежеННЯ: 
БУТИ НУВОРИШеМ 
НеПРИПУСТИМО й 

НеПРИСТОйНО

Автор:  
Юрій 

Макаров

18|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 16 (233) 20–26.04.2012

погляД|



20 – 27 квітня
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

|| Київ (вул. Лисенка, 3):
20 квітня, 18:00 – презентація книжки Олени Дубініної 
«У МЕЖАХ ЧИ ПОЗА МЕЖАМИ? Творчість Вільяма Стайрона 
в контексті художніх пошуків новітньої доби».
21 квітня, 12:00 – презентація нового видання культової 
повісті Сетона-Томпсона «Маленькі дикуни».
23 квітня, 18:00 – презентація поетичної книжки Сергія Жадана 
«Вогнепальні й ножові». 
24 квітня, 18:00 – презентація книжки Олександра Бойченка 
«Мої серед чужих».
25 квітня, 18:00 – презентація книжки Даніеля Кайзера 
«Дисидент Вацлав Гавел» за участю автора. 
26 квітня, 18:30 – презентація книжки Леонідаса Донскіса 
«Влада та уява. Студ� з питань політики та літератури» 
за участю автора.

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
20 квітня, 19:00, 4-й поверх – джаз-клуб: перегляд концерту 
Джона Колтрейна.
24 квітня, 19:00, 4-й поверх – перегляд фільму «Лондон, 
Англія» Рашида Бушаїба.

|| Львів (просп. Свободи, 7):
20 квітня, 18:00 – презентація книжки Любка Дереша «Голова 
Якова».
25 квітня, 18:00 – зустріч із французьким поетом Жаком Рузьє 
(в межах Французької весни).
26 квітня, 16:30 – зустріч із послом Євросоюзу, Головою 
Представництва ЄС в Україні Жозе Мануелем Пінту Тейшейрою.
26 квітня, 18:30 – презентація поетичної книжки Юл� 
Мусаковської «Маски».
27 квітня, 18:00 – презентація книжки Даніеля Кайзера 
«Дисидент Вацлав Гавел» за участю автора.

|| Харків (вул. Сумська, 3):
20 квітня, 18:00 – презентація книжки Володимира Єшкілєва 
«Усі кути Трикутника. Апокриф мандрів Григорія Сковороди».
23 квітня, 19:00 – тренінг «Ораторське мистецтво українцям 
за кордоном». Павло Баранчук. 
24 квітня, 18:00 – презентація книжки Даніеля Кайзера 
«Дисидент Вацлав Гавел». 
25 квітня, 18:00 – презентація книжки Сергія Жадана 
«Вогнепальні й ножові». 
26 квітня, 18:00 – круглий стіл «Червона Фіра» та феномен 
дев’яностих: тенденц� розвитку сучасної української літератури». 
С. Жадан, Р. Мельників, Т. Трофименко та ін.

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
22 квітня, 14:00 – творча зустріч із Сергієм Жаданом.
24 квітня, 18:00 – зустріч із Люко Дашвар та презентація нового 
роману «Биті Є. Макс».
25 квітня, 18:00 – презентація книжки Олександра Бойченка 
«Мої серед чужих».
26 квітня, 18:00 – літературна дискусія «книгОгляд». Веди свій 
плуг разом із Токарчук...
27 квітня, 15:00 – презентація нової дитячої повісті Олександра 
Есаулова «Чорні археологи».
27 квітня, 17:00 – зустріч із літературознавцем Вірою Агеєвою на 
тему «Жіночий простір в українській літературі».

|| Тернопіль (вул. Валова, 7–9): 
25 квітня, 18:00 – презентація книжки Люко Дашвар 
«Биті Є. Макс». 
26 квітня, 18:00 – творча зустріч із Максимом Кідруком. 
 

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



С
ьогодні неможливо не помі
тити ідеологічної фрагмен
тації україномовної інтелі
генції в нашій країні. Раніше 

за всіх обставин державно-по -
літичного життя минулих років у 
цьому середовищі спостерігався 
певний консенсус, принаймні що -
до питань мови, культури, історії, 
етнічної ідентичності, ставлення 
до влади тощо.

Першим важливим випробу
ванням у період 2005–2009 років 
можна назвати непряму співу
часть інтелігенції у внутріш
ньому протистоянні помаранче
вих сил, що спричинила поділ на 
прихильників Ющенка і при
хильників Тимошенко (який за
хопив навіть колишніх дисиден
тів). Дискусія між ними інколи 
сягала температури розпеченого 
заліза, нагадуючи середньовічні 
теологічні спори й дивуючи 
вельми архаїчним фанатизмом і 
намаганням будь-що перемогти 
опонента за вельми байдужого 
ставлення до істини. Ті, хто орі
єнтувався на Ющенка, підтриму
вали його стиль «просвітянства», 
переважно знако  во-про -
пагандистських кроків і суто 
символічних піар-кам  па  ній. На 
Тимошенко покладали надії ті, 
хто жадав радикальних дій із до
корінної реконструкції нео-УРСР, 
якою Україна дедалі виразніше 
ставала за часів Леоніда Кучми.

Нині протистояння відбува
ється по лінії влада – опозиція, 
себто йдеться про ставлення до 
регіоналів: або непримиренне, 
або схильне до колаборації з нею 
(Дарка Чепак, Дмитро Стус, Вла
дислав Каськів, Іван Драч та ін.). А 
також про прийняття чи непри
йняття характеру дій нинішньої 
опозиції. Ця диспозиція виходить 
і на ширше предметне поле, коли 
зачіпаються питання державних 
форм національного буття, таких 
як соборність – федералізм – са
моампутація територій.

Інтелектуали, яких можна 
назвати національними псевдо
модерністами, відкидають ідеал 
соборності – Українська Само

стійна Соборна Держава – як 
«застарілий», чужий глобаліс
тичним тенденціям, такий, що 
гальмує просування України до 
Європи. Найвиразнішими його 
представниками є деякі пись
менники, переважно західно -
українські. Вони щиро вірять, 
що коли віддати (можна здога
датися кому…) ті державні тери
торії, де українська ідея поши
рюється важко (Донбас, Крим, 
Харківщину, Одещину тощо), то 
Україна стрімко цивілізується та 
європеїзується завдяки звіль
ненню від геополітичного ба
ласту. І сподіваються, що країна 
самопливом очиститься від сов -
ковості, спадщини тоталітариз-
 му, колоніалізму і геноциду, до
статньо лише від’єднати від неї 
«непевні області». 

Інша частина інтелігенції 
мріє про консенсус усіх з усіма хоч 
би й з рахунок девальвації націо
нальних цінностей та угодовства 
з антиукраїнськими силами, з 
якими хочуть домовитися шля
хом стратегічних поступок щодо 
ідейних основ української іден
тичності. Але ж ідеться про фун
даментальні цінності, в ім’я яких, 
власне, проголошується націо
нальна незалежність: вільний 
розвиток нації у своїй державі, «у 
своїй хаті, де своя правда, і сила, і 
воля». Відмовляючись від цього, 
ті інтелектуали залишаються на 
позиціях лише територіальної не
залежності. А замість української 
нації головним суб’єктом історії 
стає абстрактний «народ Укра
їни». Пропагуючи такі погляди, 
історик Ярослав Грицак навіть 
здійснив подорож до Одеси, де ви
ступив із публічними лекціями, 
зміст яких обурив місцеву патріо
тичну громадськість, рупором ко
трої виступив тамтешній історик 
Олександр Музичко.

У цьому самому руслі відбува
лися спекулятивні дискусії щодо 
того, чи українська нація є етніч
ною, чи політичною. Треба зазна
чити, що етнічне ядро міститься 
навіть у складі позірно надетніч
них національних утворень, та

ких як Римська імперія, Візантія, 
Османська імперія, Російська ім
перія, США, Австралія тощо. І 
воно досить легко може бути ви
значене. А тим більше там, де ко
рінний етнос становить абсо
лютну більшість населення. Саме 
тому українська нація є етнічною, 
бо 80% населення нашої країни – 
це етнічні українці зі своєю мо
вою, культурою, історією і тради
цією. Водночас вона є політич
ною, бо має власну державність, 
систему політичної самоорганіза
ції. Тому підкреслювання «бага
тонаціональності» України є со
вєтським архаїзмом, бо за міжна
родними стандартами вона є мо
ноетнічною. Проте українська на
ція складається не лише з україн
ців етнічних, українців від наро
дження, як висловлювався Ми
хайло Грушевський у брошурі 
«Хто такі українці і чого вони хо
чуть?», а й з тих, хто зробив свій 
вільний усвідомлений вибір на 
користь належності до неї.

Поміж певної частини нашої 
інтелігенції ліберального спряму
вання поширене псевдоєвропей
ське назадництво – намагання 
сліпо, карикатурно, без власної 
критичної думки наслідувати євро
пейські соціально-по  літичні тен
денції, абсолютно не переймаю
чись суворими реаліями україн
ського життя. Адже чимало чудо
вих західних схем у нашій країні не 
лише не працюють, а й шкодять. 
Не треба забувати, що ми маємо 
важку імперську спадщину в її 
людському вимірі. В усіх соціаль
них опитуваннях протягом 20 ро
ків приблизно 20% громадян, роз
порошених, на щастя, по всій Укра
їні, стабільно бажають приєднати її 
до Росії. Який консенсус у прин
ципі можливий із ними? Хіба що 
тільки на їхніх умовах, які не перед
бачають існування Української дер
жави… Тут протистояння необ
хідне й неминуче. І думати треба 
про перемогу, а не про Берестей
ську мирну угоду зразка 1918 року з 
ними. Деякі галицькі інтелігенти 
намагалися домовитися з такою 
публікою. А порозумітися і взаємо

Українська інтелігенція: 
ідейний розкол?

Автор: 
ігор Лосєв
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діяти треба з лояльними громадя
нами, яких вистачає в усіх регіонах 
країни, як на Заході, так і на Сході.

На сьогодні доволі умовно 
можна констатувати факт по
ділу української інтелігенції на 
три групи:

«Противсіхи» – ті, хто своїми 
діями сприяв перемозі на виборах 
2010 року Віктора Януковича. 
Здебільшого це люди розчаро
вані, які не вірять ані владі, ані 
опозиції, які махнули рукою на 
долю України. Їхня позиція опи
сується фразою, що донедавна 
була дуже модною на всіх україн
ських парканах: «Геть усіх!».

«Угодовці» – ті, хто вважає, 
що всі проблеми можна вирі

шити домовленостями, без бо
ротьби та протистояння, навіть 
ціною територіального подріб
нення України і здачі земель. Є 
інтелектуали, які належать вод
ночас до цих двох груп.

«Традиціоналісти» – ті, хто 
стоїть на позиції Української Са
мостійної Соборної Держави, за
хисту української мови, культури 
та історії, однозначно підтримує 
єдність держави, виступає за про
відну роль у ній українського 
мовно-культурного комплексу.

В межах третьої групи є 
«консерватори», які прагнуть 
зберігати й охороняти україн
ські цінності, а є «поступовці», 
що намагаються розвивати 

українську культуру з урахуван
ням світових тенденцій.

Наскільки можливим є при
мирення цих трьох угруповань 
національної інтелігенції? Від 
цього залежить дуже багато. Од
нак спочатку треба з’ясувати, що 
призвело до такого невтішного 
стану, коли українська інтеліген
ція є роз’єднаною, пересвареною, 
нездатною сформулювати спіль-
 ну думку, національну програму 
для суспільства.

Звісно, це ідіотизм нашого 
політичного життя, коли цивілі
заційно відстале, архаїчне і де
націоналізоване керівництво 
держави з його ра  дянсь  ко-азіат -
ськими реф  лек  сами, невиліков
ною клептократією продукує 
приблизно таку саму малосим
патичну опозицію, що часто від
різняється від влади лише тим, 
що на сьогодні її втратила. Така 
опозиція конче потребує внут -
рішньої люстрації, докорінного 
переформатування, бо маси геть 
розчарувалися в провідниках 
Помаранчевої революції, поди
вившись п’ять років на їхнє без
дарне урядування. Зневіра при
звела до того, що на захист Тим
ошенко і Луценка вийшла 
тіль  ки купка людей. Але опози
ційна номенклатура, що відчай
душно бореться не за Україну, а 
за свою провідну роль у партіях 
та організаціях, за депутатський 
мандат (депутатство у Верховній 
Раді в умовах сучасної України – 
це щось на кшталт належності 
до шляхетського стану в ХVII–
XVIII століттях), вперто і непо
хитно не бажає жодних змін у 
своєму середовищі. Бо вони мо
жуть вивести на політичну по
верхню значно розумніших, мо
ральніших та енергійніших від 
нинішніх опозиційних ватажків 
діячів.

Проте головна провина ле
жить на самих інтелектуалах, 
більшість яких не готові на най
менші жертви в ім’я нашої країни, 
задовольняючись суто вербаль
ним патріотизмом. Відомий за
клик президента США до його 
співвітчизників: «Не питай, що 
Америка може зробити для тебе, 
спитай краще, що ти можеш зро
бити для Америки!» – залиша
ється для них незрозумілою ви
щою математикою…

І допоки цей стан інтелек -
туальних кіл у нас не зміниться, 
Україна не матиме відрадних 
перспектив. 
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Щ
о українці думають 
про сомалійське пірат
ство? Здається, для ба
гатьох природною від

повіддю було б «моя хата 
cкраю».

Через якихось лишень 20 
років після розпаду Радян
ського Союзу українцям можна 
пробачити почуття власної ізо
льованості від глобальних по
дій, котрі перебувають від них 
на відстані й на котрі, як від
чутно самим громадянам дер
жави, вони не вельми вплива
ють. Балачки про нові загро-
 зи – тероризм, країни зі зруй
нованою системою державного 
управ  лін    ня, кіберзлочинність, 
піратство – можуть здаватися 
оповідями з далеких земель, 
відірваними від реалій україн
ського повсяк  ден  ня. Та справ
жній вплив сомалійського пі
ратства демонструє, що ці 
явища, мов пожбурений у воду 
камінь, утворюють брижі й за 
тисячі кілометрів від свого епі
центру.

Вплив піратства на Україну 
безперечний. 26 березня її гро
мадянин опинився серед 23 
членів екіпажу, поневолених 
сомалійськими морськими 
роз  бійниками, коли ті захо
пили торговельне судно «Еґ -
лантін», яке йшло під болівій
ським прапором неподалік 
Мальдівів. Відтак цей чоловік 
поповнив собою перелік із 
п’ятьох інших бранців-ук  раїн -
ців – матросів, що їх полонили 
торік у грудні на борту іншого 
торговельного судна – «Енріко 
Леволі», – яке йшло під італій
ським прапором. 2011 року 
шестеро їхніх земляків із тор
говельного судна «Бліда» про
вели в неволі у піратів 10 міся
ців. Від 2008 року понад 140 
українців стали жертвами 
морського тероризму. Багато з 
них зазнали жорстокого кату
вання й знущань; зокрема двох 
було вбито.

Можливо, з-поміж про
блемних завдань глобальної 
безпеки піратство справляє 
сьогодні найбільш непропо
рційно великий вплив на Ук -
раїну. Хоча її торговельний 

флот відносно нечисленний 
(900 суден, або 1,8% світової 
сукупності), українських мо
ряків налічується від 50 тис. 
до 100 тис. (близько 5–10% від 
загалу на планеті). За наяв
ності близько 10 навчальних 
закладів, де готують море
плавців, Україна є одним із 
найсерйозніших постачальни
ків екіпажів для торговельних 
суден (третя у світі). Виперед
жають її в цьому лише Росія та 
Філіппіни. З огляду на демо
графічну ситуацію, вона, не 
виключено, має найбільше у 
світі зосередження моряків 
торговельного флоту в загаль
ній масі своєї робочої сили. А 
отже, є найуразливішою – як 
держава й суспільство – до не
гативних наслідків, що їх несе 
людям піратство.

В економічному плані Ук -
раїна теж зазнає неабияких 
збитків через розбій на водах. 
Вона є морською державою з 
береговою лінією завдовжки 
близько 1500 км. До того ж во
лодіє однією з найкращих у 
світі судноплавних систем рі
чок і здійснює масштабну мор

ську торгівлю. Велика частина 
її відповідного експорту прохо
дить за маршрутами, що про
лягають через уражені пірат
ством райони – крізь Суецький 
канал до Червоного моря, 
Аденської затоки, узбережжя 
Сомалі, Індійського океану. 
Ризик є особливо високим для 
основних категорій експорту 
(див. інфографіку).

Оскільки відсоток україн
ських товарів, що наражаються 
на загрозу піратства, переви
щує стандартний показник, 
країна, поза сумнівом, зазнає 
непропорційної частки збитків 
від цього явища на загальному 
тлі його шкоди для світової 
економіки: вони, згідно з різ
ними підрахунками, станов
лять від $7 млрд до $12 млрд за 
рік. Витрати на страхування та 
заходи захисту й безпеки роб -
лять кожне плавання дорож
чим на $300 тис. Для кораблів, 
що змінюють маршрут на
вколо Африки, вартість однієї 
подорожі становить від $1 млн 
до $10 млн; крім того, стає три
валішим час проходу, щó ско
рочує на 17% річний обcяг 

Морське піратство та його реальний вплив на Україну
Автор: 
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Частка України у вантажопотоці, що проходить 
Суецьким каналом на південь

За даними офіційних показників транзиту 
через Суецький канал у 2001 (http://suezcanal.gov.eg)

РУДА Й МЕТАЛИ ЗЕРНОВІ ДОБРИВА
МЕТАЛО-

КОНСТРУКЦІЇ
НАФТА Й 

НАФТОПРОДУКТИ ХІМІКАТИ
НАФТА Й

д

Відсоткова частка
загального вантажопотоку,

що йде в південному напрямку

19,6 млн т
69,6%

5,2 млн т
29,5%

3,5 млн т
28,8%

3,7  млн т
24,7%

3,2 млн т
8,3%

0,82 млн т
8,7%

Україна – друга 
(після Філіппін) у 
світі за кількістю 
жертв піратських 
нападів: кожен 

п’ятий член екіпа
жів, захоплених 
морськими теро
ристами, – наш 

співвітчизник. Про 
це йдеться у звіті 
уповноваженого 
Верховної Ради з 

прав людини «Про 
стан дотримання та 
захисту прав моря
ків в Україні». Го
ловними пробле

мами представни
ків відповідної про

фесії в документі 
названо піратські 

напади, відсутність 
соціального за

хисту, питання пра
цевлаштування. 
Туттаки наголо
шено, що станом 
на 2011 рік в дер
жаві було видано 
323 750 свідоцтв 

моряка. Із осіб, ко
трі їх отримали, 

112 691 регулярно 
курсують на суднах 
віт чизняних та за

кордонних власни
ків. «Не знаходячи 
роботи вдома, мо
ряки прагнуть вла

штуватися в іно
земні компанії, не 
цікавлячись умо

вами найму та 
оплати праці. Вони 
задовольняються 
низькою оплатою 

праці й безвід
мовно виконують 
будьяку роботу. 

Ось чому більшість 
людей опиняються 

на проблемних 
суднах, стикаючись 
із затримками ви
плат заробітних 

плат та відсутністю 
соціальних гаран
тій», – заявляє ом

будсмен. 
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еКСПеРТИЗА
Піратство є ілюстрацією глобальної та екстериторіальної природи 
сучасних загроз
Олексій Мельник, директор програм зовнішньої політики і міжнародної 
безпеки Центру Разумкова
Як і будь-яка інша складна проблема, боротьба з піратством потребує комп-
лексних підходів. Спроби застосувати прості силові рішення дуже швидко 
дають зворотний ефект. Суто мілітарними засобами можна хіба що локалі-
зувати, зменшити загрозу, але повністю її усунути годі. Водночас це твер-

дження жодним чином не применшує значення міжнародних антипіратських операцій, про-
воджених силами НАТО, ЄС та їхніх партнерів. Про кардинальні успіхи звітувати зарано, але 
завдяки військовій присутності в поєднанні з іншими заходами щодо збільшення захищеності 
та обізнаності екіпажів пірати перестали почуватися настільки безкарно, як це було раніше.
Проблема не лише у відсутності необхідних ресурсів, хоча саме пов’язані з ними обмеження в 
поєднанні зі спільним розумінням загрози є головними стимулами міжнародної кооперації. У 
боротьбі проти сомалійських піратів об’єднують зусилля країни, які майже не взаємодіють в ін-
ших сферах. Поруч із кораблями країн НАТО, ЄС несуть чергування військові судна Малайзії, Сау-
дівської Аравії, Пакистану й навіть Ірану.
Піратство є ілюстрацією глобальної та екстериторіальної природи сучасних загроз. Що стосу-
ється актуальності його проблеми для України, то слід зазначити: крім глобальної перспективи 
порушення безпеки та надійності транспортування товарів морськими шляхами є прямий ризик 
для наших співвітчизників, які, здається, частіше за жителів інших країн потерпають від цих роз-
бійних атак. В Україні у 1990-х був знищений власний торговий флот, але, за даними проф-
спілки моряків, 50–60 тис. її громадян ходять у море під прапорами різних держав, а тому є по-
стійна загроза захоплення в піратський полон.
Порятунок моряків лягає переважно на плечі та кишені судновласників, але іноді змушена 
втручатися й держава. Якщо така подія набуває значного міжнародного та суспільного резо-
нансу, то це перетворюється на надзвичайну ситуацію з відповідними наслідками – термінове 
втручання влади, залучення матеріальних і нематеріальних резервів. Звичайно, для деяких 
політиків – це чудова нагода «попіаритися» поруч із врятованими членами екіпажів. Але 
якщо займатися проблемою спокійно й серйозно, то альтернативи активній участі в міжна-
родних заходах немає.
Для збройних сил участь в операціях ЄС («Аталанта») й НАТО («Океанський щит») – це можли-
вість практичного відпрацювання навичок, здобуття передового досвіду. Для держави – внесок 
у зміцнення безпеки судноплавства та громадян і глобальної безпеки.

транспортних перевезень. Ці 
витрати компенсує збільшення 
вартості доставлення товарів, 
негативно впливаючи на при
бутки українських експорте
рів, вантажовідправників та 
виробників і піднімаючи ціни 
для покупців, а отже, й знижу
ючи, таким чином, попит на 
продукцію країни (цю про
блему, зокрема, аналізує фонд 
«Єдине майбутнє Землі» в ро
бочому звіті 2010 року «Еконо
мічні втрати внаслідок мор
ського піратства». – Ред.).

Єдиний спосіб, у який 
Україна може запобігати люд
ським та економічним утратам 
від піратства, – це дії в межах 
багатонаціонального співро
бітництва. Серед міжнародних 
організацій, із якими працює 
Київ, лише в НАТО (й дедалі 
більшою мірою в Європей
ського Союзу) є можливості 
протидіяти загрозі морського 
розбою, яка охоплює океан
ський район завбільшки із За
хідну Європу.

Я особисто був свідком за
родження співпраці між НАТО 
й Києвом у протидії піратству в 

жовтні 2005 року. Тоді мій при
ятель, котрий виконував обо -
в’я зки оперативного чергового 
в Міністерстві закордонних 
справ України, зателефонував 
із проханням про допомогу з 
боку Альянсу, коли сомалійські 
пірати захопили «Панагію» – 
торговельне суд  но, яке нале
жало Україні й на борту якого 
перебували 22 українські мо
ряки. В НАТО на той момент 
іще не проводили цілеспрямо
ваної роботи з боротьби проти 
піратства, отож штаб їхньої 
операції «Активні зусилля» не
гайно організував зв’язок і вза
ємодію між органами влади 
офіційного Києва й країнами-
членами Альянсу, чиї кораблі 
та літаки перебували в зазначе
ному районі. Вони спромоглися 
відстежити переміщен  ня «Па
нагії», яку було звільнено за ви
куп разом з усією командою 
п’ять тижнів потому.

У наступні сім років Укра
їна стала активним учасником 

операцій НАТО на водах. П’ять 
разів її ВМС спрямовували свої 
кораблі для тривалої участі в 
операції Альянсу «Активні зу
силля» в Середземному морі. 
Спираючись на фундамент, за
кладений тими спільними ста
раннями, Київ нині готується 
надіслати в жовтні цього року 
патрульний літак Ан-26 для 
задіяння його в протипірат
ській операції ЄС «Аталанта». 
Його здатність здійснювати 
спостереження за обстанов
кою на морі суттєво збільшить 
ефективність міжнародного 
протипіратсь  кого патрулюван-
 ня, а, отже, це стане безпосе
реднім внес  ком у захист укра
їнської економіки від спричи
нених піратством утрат. Ось 
хрестоматійний приклад того, 
яким чином у нинішньому 
світі держави можуть відсто
яти свої інтереси виключно у 
спосіб створення спільного 
фонду ресурсів та об’єднання 
зусиль. 

Морське піратство та його реальний вплив на Україну
Частка України у вантажопотоці, що проходить 
Суецьким каналом на південь

За даними офіційних показників транзиту 
через Суецький канал у 2001 (http://suezcanal.gov.eg)

РУДА Й МЕТАЛИ ЗЕРНОВІ ДОБРИВА
МЕТАЛО-

КОНСТРУКЦІЇ
НАФТА Й 

НАФТОПРОДУКТИ ХІМІКАТИ
НАФТА Й

д

Відсоткова частка
загального вантажопотоку,

що йде в південному напрямку

19,6 млн т
69,6%

5,2 млн т
29,5%

3,5 млн т
28,8%

3,7  млн т
24,7%

3,2 млн т
8,3%

0,82 млн т
8,7%
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Чому організатори торгівлі 
людьми залишаються 
безкарними

У
правління по боротьбі з організованою зло
чинністю відзвітувало про черговий успіх: його 
працівники ліквідували в Київській області 
серйозне угруповання, що спеціалізувалося на 

торгівлі людьми. Наразі достеменно відомо, що зло
вмисники продали в закордонні борделі щонай
менше 40 жінок. Щороку українські правоохоронці 
порушують близько 50 кримінальних справ за фак
том торгівлі людь  ми з метою сексуальної експлуатації 
за кордоном. У більшості випадків справи доходять до 
суду і вин  ні дістають реальні терміни ув’язнення. Та 
скільком работоргівцям вдалося уникнути уваги мілі
ції та спецслужб – невідомо. Проблема ще й у тому, 
що часто головні організатори «експорту» наших жі
нок перебувають поза юрисдикцією віт  чизняної Фе
міди. Тож здебільшого карають вербувальників і пе
ревізників, а справжні боси лишаються в тіні.

НеВСТАНОВЛеНі ОСОБИ
Торік набрав законної сили вирок громадянинові 
ФРН Андрюсу Мікуленісу та його львівській спіль
ниці Ользі Рєзніковій. Їх засудили за повторне вчи
нення спроби втягнення українок у проституцію в ні
мецьких борделях. За версією обвинувачення, Міку
леніс шукав по той бік кордону нічні клуби, де дівчата 
мали продавати своє тіло. Офіційно працюючи 
бізнес-консультантом, він не раз бував у нашій країні. 
Та крім справ легальних ще й особисто зустрічався з 
жінками й пропонував працювати повіями. У цьому 
йому активно допомагала Ольга Рєзнікова. 

Мікуленіс дістав чотири роки ув’язнення. Стільки 
само, щоправда умовно, дали Ользі. Тобто засуджено 
безпосередніх виконавців, а не організаторів чи ке
рівників схем. В Україні у схемі Мікуленіса важливу 
функцію виконував такий собі Ганс Маєр. Він розгор
нув широку рекламну кампанію в інтернеті. «Запро
шується приваблива незакомплексована дівчина для 
роботи в престижному клубі Німеччини. Висока 
оплата, – оголошення такого змісту дублювалися на 
сайтах знайомств та різноманітних форумах. – Якщо 
пропозиція цікавить, із вами може зустрітися мій 
партнер по бізнесу». Тим партнером був Андрюс Мі
куленіс. Коли жінка погоджувалася, щоб потрапити 
до Європи, отримувала запрошення з Лит  ви від ін
шого фігуранта справи Павеласа Латишеваса. 

Останній укладав трудові договори про працевла
штування українок танцівницями та масажистками. 
Дівчата підписували їх із двома фірмами. Перша – 
Kristall, власник Павелас Латишевас. У договорах за
значена і юридична адреса: Литва, м. Віль  нюс, вул. 
Тускулену, 44-9. Дру  га – ЗАТ Cananga Personal Ser -
vices (Литва, м. Варєна, вул. 16-го Васарьо, 7), засно

Автор:  
Тарас Зозулінський
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вник той самий. У запрошенні на 
ім’я киянки М. вказана й адреса 
Павеласа: Литва, м. Вільнюс, вул. 
Lenktoji, 30-6, а також номер його 
литовського паспорта (2213162) і 
дата народження (8 лютого 1978 
ро  ку). Він проходив у криміналь
ній справі як не встановлена слід
ством особа. Українські правоохо
ронці надіслали кілька звернень 
до Інтерполу та компетентних ор
ганів Литовської Республіки, але 
відчутної допомоги від колег не 
дістали.

ОПеРАМ БРАКУЄ ГРОШей
Правоохоронці визнають, що 
встановити всі ланки міжнародної 
торгівлі людьми їм украй важко. 
На умовах анонімності з нами зу
стрівся міліціонер, який має чи
малий досвід у таких справах. Він 
переконаний, що проблемами в 
розкритті таких злочинів завдячу
ємо законодавству: оперативні за
ходи та слідчі дії за кордоном про
водити заборонено, співпрацю

вати з тамтешніми правоохорон
цями зазвичай складно, а багато
рівнева схема погоджень на між
народні доручення призводить до 
того, що отримання інформації 
про іноземних фігурантів справи 
відбувається вкрай повільно. Крім 
того, обмаль грошей на відря
дження за кордон чи на пере
клади за  питів-відповідей.

«Приміром, потерпілі жінки 
вказують на кількох сутенерів у 
Чехії, – розповідає міліціонер. – Є 
фотографії, відоме місце прожи
вання. Ну приїхав я до Праги. Від
бирати свідчення мені можна 
лише на території українського 
консульства. Але чеські право -
охоронці так і не спромоглися 
привезти підозрюваних». 

«Щодо відряджень, – продо
вжує він, – думаєте, завжди в об -
ласному управлінні є на це кошти? 
У Львові відомі випадки, коли слу
халася справа по Чехії і суд двічі 
давав письмові доручення на про
ведення там слідчих дій. Але вони 
не виконувалися – не було грошей 
на закордонні поїздки».

Міліціонерам залишається пи
сати Інтерполу та місцевим право
охоронцям. Мовляв, допитайте 
таких-то людей, встановіть такі-то 

обставини. «Але особи, що викону
ватимуть це доручен  ня, не знають 
усіх обставин справи, – каже спів
розмовник Тижня. – Те, що ми 
просимо, зазвичай виконується 
формаль  но: які напишемо запи
тання, ті місцеві поліцейські й 
ставлять підозрюваним. Але ж спе
цифіка полягає в тому, що в про
цесі розмови дізнаєшся додаткову 
інформацію, знаходиш зачіпки, 
з’яв  ляються нові запитання». 

Навіть процедура встанов
лення даних про іноземців через 
українське законодавство надто 
складна. Наприклад, міжнародне 
доручення має пройти кілька ла
нок затвердження та погоджень: 
регіональний підрозділ – Мініс
терство внутрішніх справ – Гене
ральна прокуратура. Аналогічно й 
відповідь. І на кожній із ланок по
годжень доручення можуть по
вернути назад слідчому із заува
женнями. Тоді вся процедура по
чинається спочатку. Результат 
– відповіді на міжнародні дору
чення йдуть довго. А кримінальну 
справу треба передавати до суду. 
Тому слідчі виділяють матеріали 
справи стосовно підозрюваних за 
кордоном в окреме провадження. 
І «висять» такі справи роками.

Невловимі рабовласники
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НеДОСЯжНі КіПРіОТИ
Нещодавно у Львові судили 
Мар’яну Коритич. Її визнано вин -
ною в торгівлі людьми. Пані від
правила в сексуальне рабство двох 
львів’янок. Можливо, і більше, до
вели обвинувачення лише щодо 
двох. 

Адвокат однієї з потерпілих 
Теофіл Осадець розповідає, що 
подруг зустріли в аеропорту само
проголошеної Турецької Респу
бліки Північного Кіпру. Далі в мі
кроавтобусі разом з іншими ді
вчатами повезли на медогляд. 
Опісля подруги опинилися в ніч
ному клубі за містом. Увечері тан
цювали стриптиз, а після 23-ї їх 
змушували займатися проститу
цією. Одночасно працювало до 15 
жінок. 

Львів’янкам пояснили: за до
рогу та працевлаштування вони 
винні по $5 тис. А потім за наду
маними підставами накладали 
штрафи – штучно збільшували 
борг. На виклик їх возили з по
стійною охороною. Одна із дівчат 
психологічно не витримала: не
рвові зриви та психози. Їй купили 
квиток і відправили назад в Укра
їну. Однак попередили: розкажеш 
щось правоохоронцям – і твою по
другу знайдуть лише шматками.

Мар’яну Коритич покарано. 
Але бордель, у який вона вербу
вала жінок, і далі працює, туди ве
зуть нових полонянок. Назва ніч
ного клубу – «Сексі Леді», він роз
міщений на виїзді із села Геролак
кос (Алейкой) неподалік Нікосії. 
Власник – Хаккі Бейаз. На Кіпрі з 
вербувальниками контактує та
кий собі Тагір. Права рука Хаккі 
Бейаза – Хакан Самерлі (Сур
мелі). Він зустрічає дівчат в  
аеропорту, возить їх на мед -
огляди, бере в клієнтів гроші, на
кладає штрафи, б’є.

Інтерпол повідомив: «Вста
новлено, що Хаккі Бейаз приму
шує українок до проституції. Його 
звинувачують також у торгівлі 
наркотиками». Та вдіяти ніхто ні
чого не може – ні наші правоохо
ронці, ні міжнародні структури. 
Чому? Інтерпол відповідає: «Зга
дана територія перебуває під 
контролем турецьких військ». 

ПРОВИНА жеРТВИ
«У багатьох випадках кримінальні 
справи щодо сексуальної експлуа
тації не порушуються взагалі або 
закриваються, не дійшовши до 
суду, – каже Олена Кальбус, пси
холог Західноукраїнського центру 

«Жіночі перспективи». – Тому що 
потерпілі, зокрема, вкрай неохоче 
йдуть на контакт із правоохорон
цями. Жінки бояться розголосу, 
що факт зайняття проституцією 
стане відомий загалу, рідним та 
близьким. Багато хто боїться пом
сти бандитів».

Злочинці постійно знаходять 
нові схеми. Кілька років тому ді
вчат за кордон масово відправ
ляли під виглядом студентських 
практик. Спудеїв із коледжів, тех
нікумів та ліцеїв, що вчилися на 
менеджерів з туризму чи управ
лінців із готельного господарства, 
під час проходження практики 
втя  гували в проституцію. Деда  - 
лі частіше торгівці людьми  
прикривають свою діяльність 
шлюб  ними агенціями.

«Особи, які отримують при
бутки від сексуальної експлуатації 
за кордоном, володіють значними 
коштами й мають можливість на
йняти досвідчених адвокатів, – 
підсумовує Олена Кальбус. – Ті 
легко «розвалюють» кримінальні 
справи: чинять постійний психо
логічний тиск на потерпілих. 
Мовляв, самі погодилися займа
тися проституцією. Адвокати гра
ють на почутті провини, яке при
таманне більшості жертв сексу
альної експлуатації».

Усі ланки в торгівлі людьми 
виявити складно ще й тому, що 
частішають випадки, коли навіть 
саме вербування відбувається за 
кордоном. На це звертає увагу 
Ігор Гнат, керівник благодійної 
організації «Регіональний Центр 
соціальної адаптації». Чоловік ра

зом із однодумцями визволяє 
українок із сексуального рабства. 

«У Європі, на Близькому 
Сході, в Африці є наші дівчата, які 
ніколи не йшли добровільно в 
проституцію, а заробляли гро  ші 
іншою працею: покоївками, посу
домийками, прибиральницями, 
доглядальницями стареньких, – 
розповідає пан Ігор. – Вони потра
пляють у тенета людей, які з про
ституції мають шалені прибутки. У 
їхньому арсеналі безліч засобів 
примусити жінку працювати в 
секс-індуст  рії: від класичних затя
гування в борги і погроз до об
ману». 

«Інший різновид торгівлі 
людьми – продаж жінок збочен
цям, – зазначає Гнат. – Він нею 
побавиться, а далі долю жертви 
передбачити складно: перепро
дасть, у карти програє або камінь 
на шию. В одній із європейських 
країн ми визволили Світлану (ім’я 
змінено) від рук ката. Той тримав 
бранку на ланцюгу, знущався і все 
знімав на відео… Ми вдерлися в 
будинок, знайшли прикуту поло
нянку. Але як садиста притягнути 
до відповідальності? Ми ж потра
пили в його помешкання неза
конно – чекати довше не могли, 
бо він готувався перевезти Світ
лану в інше місце. І дарма що 
мали величезну сумку з відеокасе
тами записів знущань над україн
кою – докази зібрані незаконним 
шляхом! Іти в місцеві правоохо
ронні органи? Збоченець уник би 
покарання. Натомість мене са
мого притягнули б до криміналь
ної відповідальності». 
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ЩО ТАКе Y-ХРОМОСОМНі 
ГАПЛОГРУПИ 
Немислимі раніше умови для бі
ологічної перевірки історичних 
гіпотез створив розвиток гене
тики. На зміну періоду інтуїтив
них висновків про схожість об
лич людей різних племен і наро
дів, на зміну наївній (хоча й архі
точній) краніометрії ХІХ ст., на 
зміну класичній теорії «основ-
них генетичних компонентів»  
Л. Каваллі-Сфорца прийшов ме-   
тод гаплогруп – Y-хромосомних 
маркерів, спільних для певної 
групи людей – нащадків одного 
предка. 

Що це за метод? У досліджен
нях з молекулярної еволюції га-
плогрупою (з гр. 'απλούς «один, 
простий») називають групу лю
дей, які мають одного предка з 
однією спільною мутацією (рис. 
1). Елементарно простий гене
тичний тест визначає належ
ність індивіда до певної гапло

ВіД РеДАКЦії

У цьому числі Тиждень дозволяє собі експеримент: ми публікуємо не попу-
лярну статтю про якісь дослідження, не спрощений репортаж про наукові по-
шуки, навіть не інтерв’ю з ученим, а безпосередньо наукову працю (розширену 
доповідь на міжнародній конференції), практично не адаптовану під масо-
вого читача. Щоправда, її автор так само не зовсім пересічна постать. З мово-
знавцем Костянтином Миколайовичем Тищенком, професором Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка, наш читач уже знайомий: 
розмову з ним було надруковано в № 8 за цей рік, звіти про його публічні лек-
ції в Книгарні «Є» можна знайти на сайті видання.
Причина такої «нестандартної» видавничої поведінки – не лише бажання за-
свідчити свою шану видатному співвітчизникові, який сам, схоже, цілком бай-
дужий до зовнішніх ознак визнання. Річ у предметі наукового інтересу: йдеться 
про спробу завдяки досягненням суміжних наук зазирнути в праісторію нашої 
країни, хай би якими, на перший погляд, парадоксальними (для когось навіть 
скандальними) здавалися знайдені факти й висновки, що з них випливають.
Звісно, для результатів такої якості потрібне відповідне озброєння, яким володі-
ють одиниці. Професор Тищенко в професійному середовищі відомий кількома 
незаперечними досягненнями. Вже не одне десятиліття він викладає студентам-
філологам основи мовознавства. Висновки вченого-систематизатора знайшли 
відображення в його праці «Метатеорія мовознавства», яку хтось із колег влучно 
назвав «періодичним законом» для лінгвістики. Він є засновником першого у 
світі Лінгвістичного навчального музею, в стінах якого відвідувачі мають змогу на 
власному досвіді відчути, як окремі мовні явища стають частиною загального сві-
тоглядного контексту. Нарешті, Костянтин Миколайович – невтомний практик: 
на природне запитання, яке неминуче рано чи пізно ставить дилетант, а саме: 
скількома мовами володіє професор, він відповідає цитатою з академіка Крим-
ського: «Пам’ятаю, щось там… шість, але не можу згадати, чи то вісімдесят шість, 
чи то дев’яносто шість…» 
Вивчення різних мов, часом, як для нас, екзотичних, – не предмет дивакува-
того колекціонування, а безпосередній інструментарій дослідника. Адже ба-
гато років Костянтин Тищенко відшуковує й систематизує сліди прадавніх етно-
мовних контактів на теренах України. Ці сліди залишилися головним чином не 
в словнику і не в письмових пам’ятках, їхній невичерпний ресурс – топоніміка, 
себто назви населених пунктів, річок, озер, пагорбів, урочищ тощо. Століттями 
й навіть тисячоліттями вони можуть залишатися забутими й неусвідомленими, 
місцеві мешканці потроху змінюють їх, пристосовуючи під своє розуміння, і 
тільки наявність відповідної «матчастини» (інакше кажучи, знання мов, а та-
кож закономірностей їхньої трансформації) допоможе впізнати запозичення 
від кельтів, арабів, гунів, готів, скіфів, данців, тобто всіх народів і племен, які 
проходили чи залишалися певний час на цій території.
Наукові висновки не залежать від ідеологічної кон’юнктури, тому вони можуть 
однаково розчарувати як полум’яних патріотів, так і симпатиків утраченої ім-
перії. На жаль, не може Україна претендувати на роль міфічної Аратти, «ко-
лиски людської цивілізації». Так само не годяться українці на роль «молодшого 
брата» в якійсь уявній східнослов’янській спільноті, це звичайна політична фік-
ція – ми хіба що кузени, а якщо вже йдеться про найближчих родичів, то варто 
шукати їх серед балканських народів. Ми не старші й не молодші за інших, 
хіба що мало про це знаємо. Водночас виявляється, що немає взагалі у світі 
«чистих» народів, будь-яка нація є продуктом взаємодії різних етносів, кожен 
із яких залишив у зоні контакту свої відбитки в мові, культурі й… генах!
Так, саме тепер практичні успіхи молекулярної генетики вже уможливлюють – і 
навіть передбачають – «перехресну» перевірку історичних та лінгвістичних да-
них. На перетині цих наукових дисциплін народжується найбільш несподіване, 
найбільш авангардне знання, яке виявляється співзвучним сучасному світові.
Коли стикаєшся з тим знанням, це може провокувати як культурний песимізм 
(навіщо ж докладати зусиль, якщо навіть епохальні катаклізми так безнадійно 
стираються з колективної свідомості народів?), так і, навпаки, оптимізм: люд-
ство, виявляється, має достатній інструментарій, щоби повернути собі істо-
ричну пам’ять. Для цього, зокрема, є гуманітарна наука. Потрібні лише суспіль-
ний запит, мотивація й певна кількість достатньо кваліфікованих, достатньо 
талановитих і достатньо відданих культурних героїв. Тим більше треба відда-
вати належне кожному з них. Вважаймо, що ця публікація є виявом такого 
прагнення. 

Юрій Макаров

Машина часу 
професора Тищенка

Рис. 1 
Гаплогрупа – 
група людей, 
які мають 
одного предка 
з однією 
спільною 
мутацією
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групи людей. Гаплогрупи сформувалися у 
глибокій давнині десятки тисяч років 
тому. Людські Y-хромо сомні гаплогрупи 
названі латинськими літерами від А до Т 
(отже, у світі близько 20), менші підроз
діли позначені цифрами й малими латин
ськими літерами напр.: R1b (атлантична 
Y-гапло група), R1a (каспійська Y-гапло-
група).

У людській генетиці вивчають пере
важно Y-хромосомні і мітохондріальні га
плогрупи, причому обидва ці типи їх при
датні для визначення історії переміщення 
генетичних популяцій (історичних груп 
населення). Y-хромосома (Y-ДНК) переда
ється лише по батьківській лінії (від 
батька до сина), а мітохондріальна ДНК 
(mtДНК) – по материнській лінії (від ма
тері як до синів, так і до дочок). Ці два 
типи ДНК ніколи не рекомбінуються, 
тобто змінюються лише внаслідок випад
кової мутації в кожному поколінні [en.
wikipedia.org/wiki/Haplogroup].

Усі чоловіки, які мають хромосому з 
певною мутацією Mn, є прямими нащад
ками по чоловічій лінії того предка, який 
першим мав цю мутацію. Перший чоловік 
з новою випадковою мутацією Mn+1 також 
є нащадком того предка, але водночас він 
стає предком усіх чоловіків наступних по
колінь, які матимуть його мутацію Mn+1. З 
ланцюжків таких мутацій утворюються 
молекулярні гілки.

ВіД АДАМА
Y-хромосомним Адамом називають чоло
віка, який є хронологічно найближчим до 
нас предком по чоловічій лінії усіх нині 
живих людей. Поруч подано список ве
ликих Y-хромосомних гаплогруп разом з 
географічними районами їхнього поши
рення до початку європейської колонізіції 
XVI ст. В дужках – визначальні для них 
мутації (пор. схему 2). До дев'яти Y-гап-
ло  груп, з яких складаються українці, вка
зано приблизні відсотки людей з цим 
Y-гаплотипом (жир  ні цифри зліва), а у 
дужках – номер і назву нарису на дальших 
сторінках журналу. 

АФРИКАНСьКИй  
ПОЧАТОК МАНДРіВКИ 
Як видно зі студій хромосоми Y, сучасні 
люди виникли у підсахарській Африці, а 
потім близько 50 тисяч років до н.е. коло
нізували Євразію, розселившись спершу 
по її узбережжю (рис. 3). Найдавніше 
сформовані гаплогрупи А і В поширені 
тільки у підсахарській Африці або у афро
американців – нащадків вивезених звідти 

В Україні Y-ХРОМОСОМНІ ГАПЛОГРУПИ ЛЮДСТВА ТА ПЕРЕЛІК МІСЦЬ ЇХНЬОГО ПОШИРЕННЯ
 Найдавніші групи без мутац� М168:
 • Гаплогрупа А (М91) – Африка, зокрема койсанці, ефіопи, нілоти.  
 • Гаплогрупа В (М60) – Африка, зокрема піґмеї і хадзапе.
 Групи з мутацією М168 (сталася бл. 50 тис. до нашої ери):
 • Гаплогрупа C (М130) – Океанія, Пн., Ц., Сх. Азія, Пн. Америка; трапляється в Інд�.
 • Гаплогрупи YAP+: 
 ◦ Гаплогрупа DE (М1, М145, М203): 
 ▪ Гаплогрупа D (М174) – Тібет, Японія, Андаманські о-ви. 
 ▪ Гаплогрупа E (М96)
    ▪ Гаплогрупа E1b1a (V38) – Зах. Африка /відома раніше як Е3а/.

~3%    ▪ Гаплогрупа E1b1b (М215) – Сх. і Пн. Африка, Бл. Схід, Середземномор'я, 
Балкани /раніше Е3b/ 
    (нарис 7. Маври). 

 Групи з мутацією М89 (сталася бл. 45 тис. до нашої ери):
 • Гаплогрупа F (P14, M213) – Пд. Індія, Шрі Ланка, Китай, Корея. 
 • Гаплогрупа G (M201) – наявна в багатьох етнічних групах Євраз�, звичайно у невеликій 

пропорц�: Кавказ, Іран, Анатолія, Греція, Італія, Тіроль, Чехія; дуже рідко у Пн. Європі. 

~4% ▪ Гаплогрупа G2 – основна підгрупа групи G у Європі  
 (нарис 6. Еламці. Кавказці).  

 • Гаплогрупа H (М69) – Індія, Шрі Ланка, Непал; рідко в Пакистані, Ірані, Ц. Аз�, Арав�.
 Групи з мутаціями L15, L16 (сталися бл. 42 тис. до нашої ери):
 • Гаплогрупа IJK (L15, L16):
  ◦ Гаплогрупа IJ (S2, S22): 

~35%   ▪ Гаплогрупа I (М170, P19, M258) – поширена у Європі, зрідка на Бл. Сході та 
очевидно відсутня деінде  
    (нарис 5. Балканці). 

    ▪ Гаплогрупа I1 (М253, М307, Р30, Р40) – Пн. Європа. 
 ▪ Гаплогрупа I2 (S31) – Ц. і Пд-сх. Європа, Сардинія. 

~7% ▪ Гаплогрупа J (М304) – Бл. Схід, Туреччина, Кавказ, Італія, Греція, Балкани, 
Сх. Європа, Пн.  і Пн-Сх. Африка  
     (нарис 6. Еламці. Кавказці). 

    ▪ Гаплогрупа J* – Сокотра, зрідка у Пакистані, Омані, Грец�, Чех�, 
серед тюркських народів. 

    ▪ Гаплогрупа J1 (М267) – переважно семітські народи, також Бл. Схід, 
Ефіопія, Пн. Африка, Дагестан. 

    ▪ Гаплогрупа J2 (М172) – Зах., Ц., Пд. Азія, Пд. Європа, Пн. Африка.
 Групи з мутацією М9 (сталася бл. 40 тис. до нашої ери):
 • Гаплогрупа K: 
  ◦ Гаплогрупа LT (L298/P326): 
   ▪ Гаплогрупа L (М11, M20, M22, M61, M185, M295) – Пд., Пд-зах., Ц. Азія, 

Середземномор'я. 

~1% ▪ Гаплогрупа T (М70, M184/USP9Y+3178, M193, M272) – Пн. Африка, 
Африканський Ріг, Пд. і Пд-зах. Азія, Середземномор'я /раніше відома як К2/  
    (згадана у нарисі 7. Маври). 

 Групи з мутацією М526:
 • Гаплогрупа М (Р256) – Нова Ґвінея, Меланезія, Сх. Індонезія.
  ▪ Гаплогрупа NO (М214).

~6% ▪ Гаплогрупа N (М231) – крайня північ Євраз�, особливо серед уральських 
народів (нарис 4. Фіни. Гуни). 

   ▪ Гаплогрупа О (М175) – Ц., Сх., Пд-сх., Пд. Азія, Тихий Океан. 
 ▪ Гаплогрупа P (М45, 92R7, M74/N12) (мутація М45 сталася бл. 35 тис. до нашої ери).

~4%  ▪ Гаплогрупа Q (МEH2, M242, P36) – ендемічна в Америці; появу у Європі пов'язують з 
гунами; мутац� сталися у 20-15 тис. до нашої ери  
  (нарис 4. Фіни. Гуни). 

  ▪ Гаплогрупа R (M207, P36).

~35%   ▪ Гаплогрупа R1a (M17) – Ц., Пд. Азія, Ц., Пн., Сх. Європа (нарис 2. 
Скіфи). 

~4%   ▪ Гаплогрупа R1b (M343) – Європа, Кавказ, Ц., Пд. Азія, Ц., Пн. Африка 
(нарис 3. Кельти). 

 ▪ Гаплогрупа S (M230, P202, P204) – Нова Ґвінея, Меланезія, Сх. Індонезія. 
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СПРОЩЕНА СХЕМА Y-ХРОМОСОМНИХ ГАПЛОГРУП ЛЮДСТВА

ТА ПЕРЕЛІК МІСЦЬ ЇХНЬОГО ПОШИРЕННЯ

Рис. 2 
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рабів. З філогенетичного дерева 
Y-гаплогруп однозначно випли
ває, що все їхнє теперішнє розма
їття започатковане в Африці, а 
сучасні популяції людей є на
щадками африканців або тих 
предків, що вийшли з Африки і 
вже поза нею зазнали подаль
ших мутацій. 

Мутації M168 і M294 (що 
дали групу CT або CR) – відсутні 
у А і В, натомість наявні у всіх ін
ших Y-гаплогрупах світу від С до 
Т. Ці мутації передували виходу з 
Африки, адже представлені як у 
ній, так і поза нею. Мутації, що 
визначають групу DE (M145, 
M203) сталися в Африці близько 
65 тис. років до н. е. Гаплогрупа Е 
залишилася у Африці, де її най
вищі показники виявлені в Ма
рокко (81%) та Ефіопії (68%). Під
група E1b1b походить з Африки і 
згодом поширилася в усьому 
Середземномор'ї, сягаючи 27% у 
Греції. До нас ця група потра
пила під час експансії ісламу вже 
у VIII–Х ст. з Магрибу шляхом 
«через Росафу» (тепер Шкодер в 
Албанії), – деталі див. [Тищенко 
2011, 204-223] і в нарисі 7.

Похідні від F гаплогрупи 
складають 90% населення світу, 
але поширені вони виключно 
поза підсахарською Африкою. 
Групу IJ, очевидно, принесли до 
Європи кроманьйонці з Близь

I1
N1c

R1b

R1b
R1a

R1a

R1a
R2

I2

E1b1b

E

T

L

H

O

N

Q

D2

B

A2
A3

O

O

C2

O

D

E1b1а

A1

A3

R1b

J2

J1

G2

C3c

CT

DCF

K

C3 K

C3 N

G  P
I J L T NO

C D

M S
C2 K

Y

140 - 90 000
Вік у роках

90 - 50 000
50 - 50 000
25 - 10 000
10 - 1 000

CE
B CRE3a

E1b

I1b

E3b

R1b

I1a
N

I

G
K

F

D

H L

T
G

R2

R1

R1a

R

Q

I1c

J2 J1

J2 J1

T. Еритрейська

J. Месопотамська

G. Кавказька

I. Балканська

N. Ботнічна

E1b. Сахарська

Q. Сибірська

R1а. Каспійська
R1b. Атлантична

кого Сходу у 45 тис. до н. е. Десь 
на Середньому Сході близько 30 
тис. років до н. е. мала сформува
тися гаплогрупа G (умовно, «кав
казька», нарис 6). Після мутації 
М9 склався прототип майбутніх 
груп N, R і Q. Субклайд R1 (під
група групи R) мав оформитися 
на Південному Уралі (рис. 4), а 
R2 у степу (тепер – пустелі) Ґобі. 

Під час дальшого освоєння євро
пейських теренів носіями R1 
стався їхній поділ на R1a та R1b, 
причому є ознаки того, що при
буття R1b на захід Європи було 
кривавим (деталі в нарисі 3). 

СХОВКИ ЛьОДОВОї ДОБИ
Дальше просунення нових при
бульців на північ уповільнилося 

Рис. 3 
Шляхи розселення 
людства з африканської 
«прабатьківщини»

Рис. 4 
Європейські 
шляхи 
розселення 
людства
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Відповідність Y-гаплогруп стратиграфії української топонімії та словника 
[Тищенко 2006, 2007, 2009 з доповненнями] 

№ Час Назва мовно-
історичного пласту

Приклади
з топонімії з лексики

32 Від ХІХ ст. Англіцизми, 
американізми

Мікротопоніми: Вокзал, Макдональдс, 
Мандарин-Плаза

трамвай, труси, ділер, брокер, хайтек, драйв, страйк, 
шоу-бізнес

31 Від XVIII ст. Росіянізми Сєвєродонецьк, Утине, Ізобільне, Укропне, 
Переводчикове

вислуга, союз, котлован, промисловість, баранка, 
казначейство

30 Від XVII ст. Екзотизми Мікротопоніми: кав’ярня, «Мокасини»,  
бар «Суші»

томат, банан, ананас, шоколад,  
кокаїн, хінін, гамак, канібал

29 XVI-XVIII ст. Німецькі германізми Асканія-Нова, Ленінталь, Блюменталь+, 
Лемберґ+

дах, фах, льох, друк, рахунок, дякувати, мусити, 
рятувати, ґвалт, смак, скарб, дріт

28 XV-XVIII ст. Валахизми Репосул, Репедзел, Рипа, Стримба, Подішор, 
Фонтиняси

царина, ґляґ, зґляґатися, [ґерлиґа, флояра, струнґа, 
бербениця]

27 XV-XVIII ст. Полонізми Кролевець, Свірж, Блотниця, Злочів, Янпіль, 
Садагура

певний, сідло, ковадло, простирадло, принаймні, 
шлюб, плентатися, виделка, обіцяти

26 XIV-XVI ст. Літуанізми Кудрявець, Жавинка. ур. Кізючеве,  
Радивилів,р. Козупка (Рівн.) 

жлукто, пелька, періщити, нишпорити, джиґун, 
[мешти], твань

25 XIV-1475 р. Ґенуезькі італізми Чепелі, Почапинці, Штомпелі, Конева, 
Маркуші, Солдайя+, Чембало+, Джаліта+

скриня, шкарбун, барило, пляшка, стрічка, бенкет, кошт, 
решта; [бунація, тромонтан, бастуння]

24 XIII-XVIII ст. Татарські тюркизми Крим, Бахчисарай, Татарбунари, Тахтаулове, 
Бези, Ташань, Кременчук, Манкермен+ (Київ)

чабан, отара, табун, аркан, торба, батіг, гарбуз, тютюн, 
табір, харциз, орда, бугай, сарай, башлик, байрак

23 XIII-XVII ст. Мадяризми 
(угризми)

Яжберень, Сабадаш, Гайдош, Барвінкош, 
Керецьки, р. Реть

чота, хутір, кучма, гусар, гайдук, гуляш,  
[ґазда, леґінь]

22 від 988 р. Візантійські 
грецизми

Херсон, Калагарівка, Македони, Вел. 
Лепетиха, Іркліїв

грамота, ікона, дяк, миска, клюса, церква, мак, 
макітра, огірок, левада, піп, хрест

21 IX-XIII ст. Печенізько-
половецькі тюркизми

Трул+, Варух+, Печеніжин; Курчиця,Кагарлик, 
Кічкас, Інгул, Ізюм

шатро, курган, ковпак, товар, лоша, бур’ян, яруга, 
булава, товмач

20 840-920 
р.р. Скандинавізми Данченки, Звенигород, Варяж, Случ, Світязь, 

Тиврів, Сураж, Автуничі, Шибиринівка
щогла, стяг, кодола+, ночви, [гайстер], стерно, Олег, 
Ігор, трапити, цямрина

19 VIII-XIII ст. Арабські семітизми Гайссин, Русава, Воропаїв, Кур’янці, Гоба, 
Тараща, Кафа, Солотвин, Хасанівка

майдан, шлях, хабар, мацапура, кубло, могорич, 
ракло, чумак, [гарамія], значення слова батьки

R1a 18 VIII-IX ст. Хозаризми Козара, Чугуїв, Яготин, Чауси козарлюга, тархан, рабин, субота, сатана

G 17 VII-XII ст. Кавкасизми Псло, Заньки, Лазьки, Ницаха,  
Ковердина Балка, Одаї

кунтуш, габардин, свинець, сковорода, кувалда, 
коверзувати, зграбно

Q 16 VI-XIII ст. Монголізми  
(гунські й пізніші)

Гуньки, Онут, Обарів, Коржі, Таборище, Тамановичі, 
Ображіївка, Баламутівка, Дорогожичі, р. Хорол

корогва, табір, жупан, холява, холошні, пан, каган 
(потім – чавун, пиріг, курінь, баламут, богатир), мерин

I1 15 II-VII ст. Ґотизми Танискава, Гутило, Щира, Сквира, Десна, 
Рунівщина, Двина, Піскава

полк, князь, хліб, хлів, буква, дошка, серга, піст, 
щирий, потороча, потерча, очуняти, гаразд

14 Від 102 р. Латинизми Домниця, Трояни, Римів+ (Буримка),  
Рими, Колибань, Колядин

цибуля, редька, оцет, глек, коляда, криж,  
поганий, цята

J2 13 Від –V ст. Еллінізми Ялта, Алушта, Сибилівщина, Педоси, Яловичі комора,[колиба], шкопиртá

12 Від –V ст. Фінікізми Пуні+, Мохнач, Кинашеве, Молохів кадка, мапа, геєнна, [пунечка]?

R1b 11 Від – I тис. Кельтизми Радоробель, Кимир, Нурове, ур. Британ крівля, смерека, оборіг, корова, кінь, слуга, язик, ліки, бевзь, 
книга, щит, поневірятися, владика, мотика

I2 10 –VII/–IV ст. Ілліризми Карпати, Медобори, Бескид, р. Тибр, Іква, 
Горинь, Бреща

цап, чіп, шутий, муругий, борть, бгати, поратися, 
порпатися

9 Від – I тис. Праслов’янський  шар Тиманівка, Стир, Сян, Ірпінь, Селище коса, сніп, пшениця, полоти, цілина, теля, сад, 
кожух, рукавиці, полотно, посуд, відро, човен

R1a 8 від – I тис. Іранізми
Дніпро, Дністер, Прут, Ґорґани, Артополот, 
Стахорщина, Райки, Самара, Саки, Диканька, 
Гельмязів, Чемерівці, Артек

Бог, рай, дбати, тривати, жвавий, збіжжя, потвора, 
[хупавий], ґиґнути, шупити, заради, кат, темрява, 
[кацап], хата, гмиря, драби

I2 7 –XI/–VII ст. Фракизми Товтри, Сірет  (2), Іртиця, Альта цівка, тяма, кпити, кебета, [гагілки]

G 6 від –II тис. Кавк. пелагизми Тушебин, Банилів, Веремія зубр, осокір, вино, олія, морока, меч, шарпати

N 5 від –II тис. Фінізми р. Сож, Яха, Рандава, Любча, Либідь дуб, сом, щука, щупак, щур, кволий, кульгати, 
кандиба

4 від –II тис. Балтизми Желянь, Івот сват, перст, ярчук, тесло, кий, вапно

3 від –III тис. Італізми (ц.-європ.) Ромен, Ромни, Солучка молот, горн, лівий, мана, говіти, господь

J1 2 від –III тис. Аккадизми Дубшари, Шаргород, Сапонівка, Шипіт, Щурі, 
Молохів, Шубранець [шубравці]

J2 1 від –III тис. Еламізми Потутори, Тетильківці, Шешори, Умань, 
Хохітва, Хухра, Хохонів, Кизими нишком, попо(ждати), хохол, кугут

Рис. 5 
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внаслідок зледеніння. За тео
рією «сховків льодової доби» 
(рис. 6) носії трьох великих 
Y-гаплогруп, що вже проникли 
до Європи, перебули в кліма
тично скрутний час на південь 
від прильодовикової смуги, – 
відповідно за Піренеями, на 
Балканах і понад Доном. З та
ненням льодовика, яке розпоча
лося у 14 тис. до н.е., вони продо
вжили освоєння континенту. 
Саме з льодовикових часів ве
дуть свій родовід над Дніпром 
люди звичайної в Україні 
Y-гапогрупи І (умовно, «балкан
ської», пов'язуваної з носіями 
пізнішої кукутені-трипільської 
культури 4 тис. до н.е.). Це чи не 
єдина ендемічна (сформована на 
місці) Y-гаплогрупа Європи. 
Коли у Х тис. до н.е. звільнився 
від криги район Ботнічної за
токи у теперішній Фінляндії, – 
на ці землі прийшли носії 
Y-гаплогрупи N (умовно, «бот
нічної», нарис 4). Шляхи експан
сії груп R1b, I, R1a показані на 
рис. 6.

Усю генетичну різноманіт
ність теперішніх народів уні
кального Європейського півост
рова Азії визначає різний про-
пор  ційний склад одних і тих са
мих північно-західних Y-гапл  о- 
груп (R1b, I, R1a, N, G2, J2, E1b1b, 
Т), які внаслідок епохальних пе
реселень опинилися саме в цьо-
 му районі.

АПРОБАЦіЯ  
ТОПОНіМіЧНИХ СТУДій 
Тут і під'єднується тема топоні
мії України і лексичних запози
чень. Внаслідок системних сту
дій 2004-2011 рр. виявлено, що 
кожному етномовному пласту то
понімії України відповідає пласт 
лексичних запозичень з тієї са-
мої мови в українському слов
нику (схема 5). І ось тепер ви
кладений вище яскраво сучас
ний генетичний матеріал, крім 
своєї прямої наукової вартості, 
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скіпщина, потвора, кияни, 
халява, дощ

р. Артополот, Парфен, Сахни, Сакуниха, 
Сороки, Киянка, Шатравине, Передр�в

р. Сож, р. Яха, Любеч, Люботин, 
Либохора, Кореличі, р. Рандава

Товтри, Бескид, Альта=Іртиця, Щедрогір, 
Шкурати

Ілемня, (Г)Умань, Кульби, Соколи, Кизими, 
Шияни, Геруси, Кордишів, Шуньки

Гурзуф, Цвіліхівка, Псло, Цвіжин, 
Шкарівка

Паталахівка, Водолага, Подольох, 
Коломия, Барабішівка, Жабрічка

р. Ібр, р. Радоробль, р. Сукількрівля, смерека, кінь, 
оборіг, мотика, корова, 
владика, слуга

щур, кєньґі, кволий, 
журитися, журба, кульгати, 
кандиба

цівка, тяма, кепкувати, 
віхола, цап, шутий, бгати, 
муругий, поратися

леміш, -ешик, -ішка, кугут, 
нишком, нишкнути
сковорідка, кукобитися, 
коверзувати, оковирний

потала, хосен, ропать, сум, 
суматуха, капарно, могорич, 
мацапура

Кожному Y-хромосомному складнику українців відповідає свій пласт 
словника і топонім�

Гіпотеза  сховок 
льодової доби

R1b

R1a

I

R1b

E1b1b

R1a

J1

I

Icelandic

Norwegian

Connacht

We�ern
Scottish

Northern
Swedish
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Belorussian
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Czech Slovakian

Ukrainian

Scottish

Irish
Ea� 
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Danish

Cornish
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Portuguese
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Portuguese

Pale�inian
Arabs

Ashkenazi
JewswJews

Sephardic
 Jews

Kurdish 
JewswswJew

Muslim
Kurds
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PPMoroccan
Arab

Northern
African

AEgypt

Moroccan 
Berber

SAlgerian

Bedouin

Belgian

German

Bavarian

Hungarian

Yugoslavian
Bulgarian Turkish

CypriotsGreek

Rumanian
French

Basque

Spanish

Sardinian

Italian

Dutch

Saami

Finnish

Latvian

E�onian

Lithuanian

Russian

Mari

Chuvash

Georgian

Ossetian

Main Source: Y-Chromosomal Diversity in Europe is Clinal and Influenced 
Primarily  by Geography, Rather then by Language. Table 1. Rosser et al. The 
American Journal of Human Genetics, 2000, Volume 67, Issue 6, Pages 
1526-1543. 63 authors: Z.H. Rosser, T.Zerjal, M.E.Hurles, M.Adojaan, D.Alavantic, 
A.Amorim, W.Amos, M.Armenteros, E.Arroyo, G.Barbujani, G.Beckman, 
L.Beckman, J.Bertranpetit, E.Bosch, D.G. Bradley, G. Brede, G. Cooper, 
H.B.S.M.Corte-Real, P.de Knijff, R.Decorte, Y.E.Dubrova, O.Evgrafov, A. Gilissen, 
S.Glisic, M.Golge, E.W.Hill, A.Jeziorowska, L.Kalaydjieva, M.Kayser, T.Kivisild, 
S.A.Kravchenko, A.Krumina, V. Kucinskas, J. Lavinha, L.A.Livshits, P.Malaspina, 
S.Maria, K.McElreavey, T.A.Meitinger, A.V.Mikelsaar, R.J.Mitchell, K.Nafa, J. 
Nicholson, S.Norby, A.Pandya, J.Parik, P.C.Patsalis, L.Pereira, B.Peterlin, 
G.Pielberg, M.J.Prata, C.Previderé, L.Roewer, S.Rootsi, D.C. Rubinsztein, 
J.Saillard, F.R.Santos, G.Stefanescu, B.C.Sykes, A.Tolun, R.Villems, C.Tyler-Smith, 
M.A.Jobling  

Ілюстрація з сайту http://freepages.genealogy.rootserb.ance�ry.com/
~gallgaedhil/haplo_rib_amh_13_29.htm
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Y-хромосомний склад українців  I+R1a = 3/4

R1a

R1a

I

J

G
N

Q E

За даними:
O. Semino et al. 
The Genetic Legacy 
of Paleolithic 
Homo sapiens 
sapiens in Extant 
Europeans: 
a Y-chromosome 
perspe�ive // 
Science, 290 
(2000); pp. 1155-
1159

R1a

E

I

N
R1b

За даними:
Z. Rosser et al. 
Y-chromosomal Diversity 
in Europe is Clinal and 
Influenced Primarily by 
Geography, Rather then 
by Language // Am J 
Hum Genet, 67/6 
(2000), pp. 1526-1543

За даними:
J. McDonald, 
2005

R1a I

N

R1b

G

E

R1b R1a I J1N E1b1b

стає незалежним і ефективним 
засобом апробації цих системних 
студій з історичної топоніміки й 
лексикології. 

Образно кажучи, гіпотеза 
фінського походження назв рі
чок України Сож, Яха, Либідь не 
самоочевидна (хоча фін. susi 
«вовк», joki «річка», літоп. Либь 
«ліви»). Але ця гіпотеза міцніє, 
відколи в українському слов
нику також знайдено низку 
фінських за походженням запо
зичень: кульгати, кволий, щур 
(ест. kulgeda «ходити», лівс. 
kūol'iji «помираючий» від kuolla 
«помирати», hiiri «миша» – 
морд. šever'). Такі системні від
повідності краще протистоять 
несистемній критиці, – але те
пер ще дістають незалежну по
тужну підтримку від зовсім ін
шої науки: виявляється, що се
ред українців кожний 20-й має 
Y-гаплогрупу N від фінського 
(лівського, естонського) предка 
(рис. 7). У дальших нарисах 
раз-у-раз показано взаєм-
 ну відповідність цих трьох 
рядів незалежних науко-
вих аргументів. 

ТРУДНОЩі ЗРОСТАННЯ
З Інтернету досяжні дані різних 
груп авторів про генетичні ма
теріали Європи. Питання про 
репрезентативність виборок по-
ки що не стоїть, тому й резуль
тати досліджень строкаті (рис. 8). 
Серед українців, обстежених 
групою О. Семіно, виявлено но-
сіїв 8 Y-гаплогруп, але немає да
них про росіян; у статті Дж. 
МакДональда ідеться про 7 
складників, але окремих даних 
про українців немає (вони чо
мусь приплюсовані до білору
сів). Найбільше народів обсте
жено у дослідженні групи З. Рос   - 
сер і 62 директорів інститутів 
генетики країн Європи, США і 
Австралії: тут складників укра-
їнців – 6 (див. схему 5). Серед 
співавторів З. Россер – профе
сори С.Кравченко (Інститут мо
лекулярної біології і генетики 
НАНУ) і О.Євґрафов (Дослід
ний центр медичної генетики 
РАМН). Оптимістичне сприй
няття цих праць зобов'я  зує не 
чіплятися до розбіжностей у 
відсотках, а зосередитися на 
самому переліку складових 
Y-гаплогруп українців – не
спростовній матеріалізації ета
пів нашого формування як ет
носу. 

R1b

E1b1b

R1a

J1

I

Icelandic

Norwegian

Connacht

We�ern
Scottish

Northern
Swedish

Gotlander

Belorussian

Polish

Czech Slovakian

Ukrainian

Scottish

Irish
Ea� 

Anglian
Danish

Cornish

Northern
Portuguese

Southern
Portuguese

Pale�inian
Arabs

Ashkenazi
JewswJews

Sephardic
 Jews

Kurdish 
JewswswJew

Muslim
Kurds

Armenian

PPMoroccan
Arab

Northern
African

AEgypt

Moroccan 
Berber

SAlgerian

Bedouin

Belgian

German

Bavarian

Hungarian

Yugoslavian
Bulgarian Turkish

CypriotsGreek

Rumanian
French

Basque

Spanish

Sardinian

Italian

Dutch

Saami

Finnish

Latvian

E�onian

Lithuanian

Russian

Mari

Chuvash

Georgian

Ossetian

Main Source: Y-Chromosomal Diversity in Europe is Clinal and Influenced 
Primarily  by Geography, Rather then by Language. Table 1. Rosser et al. The 
American Journal of Human Genetics, 2000, Volume 67, Issue 6, Pages 
1526-1543. 63 authors: Z.H. Rosser, T.Zerjal, M.E.Hurles, M.Adojaan, D.Alavantic, 
A.Amorim, W.Amos, M.Armenteros, E.Arroyo, G.Barbujani, G.Beckman, 
L.Beckman, J.Bertranpetit, E.Bosch, D.G. Bradley, G. Brede, G. Cooper, 
H.B.S.M.Corte-Real, P.de Knijff, R.Decorte, Y.E.Dubrova, O.Evgrafov, A. Gilissen, 
S.Glisic, M.Golge, E.W.Hill, A.Jeziorowska, L.Kalaydjieva, M.Kayser, T.Kivisild, 
S.A.Kravchenko, A.Krumina, V. Kucinskas, J. Lavinha, L.A.Livshits, P.Malaspina, 
S.Maria, K.McElreavey, T.A.Meitinger, A.V.Mikelsaar, R.J.Mitchell, K.Nafa, J. 
Nicholson, S.Norby, A.Pandya, J.Parik, P.C.Patsalis, L.Pereira, B.Peterlin, 
G.Pielberg, M.J.Prata, C.Previderé, L.Roewer, S.Rootsi, D.C. Rubinsztein, 
J.Saillard, F.R.Santos, G.Stefanescu, B.C.Sykes, A.Tolun, R.Villems, C.Tyler-Smith, 
M.A.Jobling  

Ілюстрація з сайту http://freepages.genealogy.rootserb.ance�ry.com/
~gallgaedhil/haplo_rib_amh_13_29.htm
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2. СКіФИ
Y-ГАПЛОГРУПА  
R1a (~35%): КАСПійСьКА
Ареал Y-гаплогрупи R1a величез
ний (рис. 10). Ця група домінує 
серед населення Паміру, Алтаю, 
Східної та Центральної Європи. В 
сучасному світі найвищі показ
ники R1a засвідчені у Таджикис
тані (64% населення), Киргизії 
(63%), Афганістані (51%), Польщі 
(51%). Навколо цих країн цифри 
поширеності R1a відмінні за
лежно від групи обстежених. 
Так, за даними З. Россер і її 63 
співавторів, серед обстежених в 
Україні носіїв R1a 30%. В окре
мих групах вказано цифри до 
50% (О. Семіно та ін.). Серед до
сліджених Дж. Макдональдом 
33% (наведено тільки усереднені 
результати українців і білорусів).

Носіїв Y-гаплогрупи R1a 
пов'язують зі скіфо-сарматсь-
кими племенами. Ця людність 
уперше проникла до «серця Єв
ропи» за бронзової доби – аж по 
Скандинавію і Адріатику. Це 
шнурова культура (інакше – 
культура бойових сокир, 3200-
1800 до н.е.) як природне західне 
продовження ямної культури. 
Сайт dienekes.blogspot.com [53] 
унаочнює присутність груп R1a у 
Центральній Європі бл. 2600 до 
н. е. 

Загальну карту розміщення 
усіх досі розкопаних скіфських 

культур вперше уклала Н. Чле
нова. При накладанні контуру 
цього ареалу на картосхему по
ширення R1a (рис. 10) стає по
мітно, що терéни історичної при
сутності скіфів (область «Іран
ведж» Авести) лежать між тепе
рішніми областями населення з 
найвищими відсотками R1a. 

СКіФСьКі ТОПОНіМИ
Визнано іранське походження 
мають такі гідроніми (назви рі
чок) України: Дунай, Дністер, 
Дніпро, Донець, Прут Чв*, Арто-
полот Пл, См, Сердоба Хк і де
сятки інших (значення: вода, по
тік, річка божества, холодна вода 
тощо). Серед ойконімів (імен се
лищ) України, утворених від 
скіфських і сарматських топоні
мічних основ – назви населених 
пунктів Саки Км, Сачки Зп, Са-
куниха См, Сахни, Сахнівка, 
Парфен См, Партинці Хм, По-
рхова Тр, Парня, Парневе і сотні 
інших (значення: скіфи, парфя-
 ни, парні – давніша назва саків-
парфян).

СКіФСьКі ЗАПОЗИЧеННЯ
Гаплогрупі R1a відповідають 
українські запозичення, яких 
менше або немає у сусідніх мо
вах: скіпщина, потвора, почва  ра, 
халепа, волос, ящірка. Остан  ні 
два слова поширені й поза Украї
ною. Прототип слова ящір  ка збе
рігся у мові пушту (Афганістан) – 
аждар «змій, дракон»; волос – це 

історично те саме іранське слово, 
що й ворс, але з типовим алан
ським Л на місці загальноіран
ського Р (В. Мартинов; Г. Бон-
ґард-Левин, Е. Ґрантовський). 
Словам потвора і почвара відпо
відає скіфське патівара (О. Тру
бачов). Укр. скіпщина – це давні
ший за віком відповідник рос. из-
дольщина «сплата влас   никові 
землі частини врожаю». Те, що 
землевласниками в Україні до
вгий час були іранці-дехкани, ви
дно з топонімів Диканька Пл, Де-
конка Дп, Диханівка Чг (пор. А. 
Гафуров), а традиції кримських 
скіфів давати в оренду свою 
землю засвідчені в античності 
Страбоном (кн. VII – IV, 6). Ві
доме українцям і грекам слово 
халепа (П. Шантрен) – вказує на 
основне заняття кочової поло
вини скіфів: регулярний грабу
нок рільників (порівн. осетин
ське халаф, – В. Абаєв, російське 
шарап «заклик на колективне 
розграбування» – В. Даль). Не
дарма хтозна з яких закапелків 
етнічної пам'яті вилізле «дери
бан» – живе і здорове продо
вження степової вольниці, наща
док іранізмів драб «вояк» + -ан 
суфікс множини – з відповідни
ками у топонімії (порівн. Derbno 
= Döbern D, Деребино РФ Калуга, 
Дербино Костром, Смол., Дере-
вянковка РФ Краснод., Дерев'янки 
Вн, Кв, Лв, Дерев'яне Рв, Хм; 
дальші зв'язки основи драб- роз
глянуті у нарисі 8).

R1a

Cкіфи

Рис. 10
Ареал 
археологічних 
скіфських 
культур, 
накладений 
на карту 
поширення 
гаплогрупи 
R1a

*Скорочення: Кв – Київська обл., См – Сумська обл., Чв – Чернівецька обл. і т. ін.
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ПеРСьКА  
САТРАПіЯ НАД ДНіПРОМ
Ключем у проникненні до веле
тенського іранського минулого 
Наддніпрянщини як частини ім
перії Ахаменідів (рис. 11) стали 
збережені в нас кілька унікаль
них топонімічних контекстів на
вколо місцевих назв-продовжень 
іранського слова «сатрап» (букв. 
«захисник країни»). Це слово по
бутувало над Дніпром у трьох 
різномовних формах – мідій
ській (*хшатрапа-), парфян
ській (*хшахрапа-) і ахаменід
ській перській (хшасапа-) (дже
рела мовних даних – П. Шан
трен, А. Гафуров, І. Оранський). 
Це видно з відповідних топоні
мічних продовжень іранських 
прототипів: с. Шатравине См, яр 
Шатравина Кг, р. Сахравщина 
Кв, с. Коцупіївка, Коцупіїв Степ 
См. Контексти цих топонімів міс
тять десятки однокореневих назв 

Ст руп  ків, Стрипа, Стрв'яж, 
Шкурупії, Шкроботи, Шкарівка, 
Сагарівка, Кашуби, Коцюбинці. 
Різновиди основ цих топонімів 
відповідають відомим з іраніс
тики історичним особливостям 
часового розвитку звукової фор-
 ми слів. Їхні топонімічні ото
чення відкрили дальший доступ 
до сотень підтверджень іран
ських реалій, як-от етноніми са-
ків, сколотів, парнів, парфян, 
фракійців (під ім'ям перської са
трапії Скудра). З дослідженого 
матеріалу відкрилася панорама 
іранського минулого України, 
про яке вже поняття не мали лі
тописці, про які не можуть роз
повісти кістки й кераміка і без 
якого залишається грандіозна 
пустка навколо самотньої, хоч і 
шикарної «скіфської» пекторалі. 
«Скіфської» в лапках, бо вона 
така хіба що за сюжетами своїх 
зображень. Насправді то захмар

ний рівень майстерності грець
ких майстрів, недосяжний для 
«фахівців» з колективних роз
грабувань рільників. 

Коли йдеться про перську са
трапію над Дніпром, то вона не 
раз названа у скельних написах в 
Ірані як XXIV сатрапія Персії 
ахаменідів – Сака Парадрія 
(старе читання «Парадрая») «Скі  - 
фія Заморська» (рис. 11, 12), – 
окремо від XIV сатрапії Скіфів-
хоморобів (Сака Хаумаварґа = 
амірги грецьких текстів) і XV са
трапії Скіфів гострошапок (Сака 
Тіґрахауда = масагети), що кочу
вали за Оксартом (тепер Сир-
Дар'я). На рис. 13 – частина 
фризу з фігурами «народів – но
сіїв перського трону» з похован-
 ня Артаксеркса ІІ (358 р. до н. е.) у 
Персеполісі (Іран). «Наш» скіф – 
у башлику і степовій куртці. Фі
гури скопійовані на фасаді похо
вання Артаксеркса ІІІ (338 р. до 

Рис. 11
Іранське 
минуле 
Наддніпрян -
щини
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н. е.): значить, скіфи ще перебу
вають у складі імперії.

Що до звукової сторони ім'я 
сатрапії зі скельних написів Сака 
Парадрія «Скіфія Заморська», 
то їй досконало відповідають 
імена сіл «за морем» Передерієве 
Дц, Передеріївка Пл, Передри-
михи Лв, озера Передеруха Кв, ко
лодязя Передріїв Кг. На сусідніх з 
Україною землях чогось схожого 
немає. А вже люди з прізвищами 
Передерій, Передрій, Коцупії, 
Шкурупії – наче родичі: кремезні, 
ставні (рис. 14). Закінчення їхніх 
прізвищ -ій – це, очевидно, пер
ський суфікс прикметників -і.

Через втрату історичного кон
тексту навіть археологічний слід 
ахаменідської перської адміні
страції на півдні України, зокрема 
у Криму, «прийнято» пояснювати 
як «імпорт» ([Неверов, 14, 30-35], 
Ермітаж; люб'язно повідомила 
С.Я. Берзіна, Москва). Тобто, де
сятки кам'яних циліндричних 
печаток перських чиновників-
податківців опинилися в Керчі у V 
ст. до н. е. не за прямим призна
ченням, а як сувеніри, «для ко
лекції»...

Рис. 12 Сака Парадрія (Скіфія Заморська) з наскельного напису в Ірані

Рис. 13 Народи – носії перського трону з фризу на похованні Артаксеркса ІІ у Персеполісі. «Наш»,  
заморський скіф – праворуч шостий у нижньому ряді.

Рис. 14 Антропологічно схожі (!) носії прізвищ однакового походження: 
Коцупій, Коцупатрий, Шкурупій (2) Передерій (4), Передрій 
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3. КеЛьТИ
Y-ГАПЛОГРУПА R1B (~4%): 
АТЛАНТИЧНА
Y-гаплогрупа R1b – найпошире
ніша у Західній Європі: до 80% 
населення у кельтьких країнах, 
Басконії, Західній Франції, Анато
лії, навколо Кавказу. Острівні аре
али Rb1 є в Ломбардії 70%, Баш
кирії й на Уралі 50%, Осетії 40%, 
Вірменії і далі на сіхід. Історія R1 
остаточно не з'ясована. Її під
групи пов'язані з поширенням ін
доєвропейських мов. Генетична 
різноманітність R1b навколо Кав
казу вказує на те, що R1b могла 
сформуватися тут перед виходом 
у степовий світ. Сучасний розпо
діл R1b у Європі показаний на 
схемі 5 у нарисі 1 (зелені сектори).

За З. Россер та ін., з-поміж су
сідів України найвища частка но
сіїв R1b – серед населення Угор
щини (30%!). Далі йдуть Слове
нія, Чехія і Польща (21, 19 і 18%), 
Словаччина й Болгарія (по 17%), 
Сербія і Хорватія (по 11%), Біло
русь і Росія (10 і 7%). У населенні 
Україні нащадки кельтів – 4-5%.

За ознакою давності й архаїч
них рис анатолійської гілки індо
європейських мов (хетська, па
лайська, лувійська, лідійська та 

ін.) імовірним виглядає північно-
анатолійське походження індо
європейців. До всього, існують 
документовані запозичення до 
індоєвропейських з кавказьких 
мов. У степу з праіндоєвропей
цями ототожнюють ямну і май
копську культури. Поява в індо
європейців бронзової зброї дала 
їм величезну перевагу над авто-
хтонами Європи, зокрема над 
питомою групою І (нащадки 
кроманьйонців) та неолітичними 
скотарями й рільниками Балкан 
(G2a, J2, E-V13 i T). Цим поясню
ють заміну (знищення) біль-
шості місцевих груп чолові-
ків прибульцями R1a i R1b. 

КеЛьТСьКі ТОПОНіМИ
Кілька топонімів України розпіз
нані як кельтські за походжен
ням. Ім'я найвищої вершини Го
логір, гори Камула (471 м) над 
с. Підгородище Лв (Перемишляни) 
відповідає кімр. cwmwl «хмара» і 
має повний аналог в Англії у відо
мій з історії назві римського міста 
біля гирла Темзи – Камулодун, 
букв. «хмарне місто» (Тацит, Ан., 
ХІІ, 32; XIV, 31, 32) [Тищенко 
2006, 220]. В основі назви р. і с. 
Сукіль  ІФ (Долина) – імовірно 
кельтс. Sucellus «божество з моло
том»; р. Ібр Жт «тисова»; р. Радо-

робль Жт Олевськ: кімр. rhaed-
rawl «порожиста, гучна, як водо
спад» [GPC, 2297] (біля місця її 
впадіння до Уборті так і є), назви 
річок Британ і Британівка, сіл 
Бритай Хк, Бритавка Вн, Бри
тівка Од бережуть спогад про 
кельтів-бриттів; населені пункти 
Бакота Хм, Вел. Бакота Зк, Ба-
коти Тр, Бакути Пл розміщені 
біля закрут на річках (кімр. bach 
«гострий кут, закрут на річці»), 
Клепідава – кельтська назва Кам'я -
нця-Подільського (Пламенецькі). 

Вічний клекіт порогу Ра-
дороблі. 

Троє науковців з Києва – ав
тор цих рядків та аспіранти В.Ко
вальчук і М.Бастун – вирушили 
потягом 24 липня 2003 року до 
поліського міста Олевська на 
можливе побачення з тінями 
кельтів у с. Хмелівка (=Радро-
вель). Річ у тім, що якраз напере
додні відшукалася напрочуд до
бре збережена й виразно кельт
ська назва притоки Уборті, річки 
Радоробель, позначена на карті 
у цьому селі. Коли б справдився 
факт її походження від кімр. 
rhaeadr «поріг, каскад» [GPC, III, 
2997], вона мала б бути в натурі 
«порожистою, водоспадною, гуч
ною, як водоспад»: саме такому 

Рис. 15 
Р. Уборть біля 
гирла висохлої 
р. Радоробель 
у с. Хмелівка, 
Житомирська 
обл.
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значенню відповідає прикмет
ник кімр. rhaeadrawl. В Акті 
очного свідчення на місці 
(testimonium ocularis in situ) 
вранці 25 липня був записаний 
експертний висновок свідків: 
«Біля гирла висохлої р. Радо-
робель характер течії р. Убо
рть свідчить про наявність 
порогу, бо вода вирує і гучно 
тече. На березі – окремі ви-
ходи дикого каменю» (рис. 
15). Виходить, таки були тут 
кельти-норці два тисячоліття 
тому! Чули цей вічний гуркіт 
води, бачили кипень струменів 
на порозі, ловили на перекаті 
рибу, ще не радіоактивну... І ця 
лункá назва з мови грізних і жор
стоких варварів досі бринить в 
іншому часовому середовищі – 
загублений кельтом образ нурту
вання й клекоту води, давній 
спогад і межова прикмета в дале
ких сутінках української історії 
[Тищенко 2008, 232].  

СЛОВ'ЯНСьКі КеЛьТИЗМИ
У незаслужено забутій статті  
О. Шахматова (1912) висунуто гі
потезу прадавніх кельтсько-сло-
в'ян ських контактів на підставі 
наявності ймовірних кельтизмів 
у праслов'янській, зокрема, слів 
владика, щит, мотика, кліть 

[Schachmatov]. Лише через сто
ліття ця гіпотеза дістає продо
вження. У люб'язно удоступненій 
колегою-кельтологом Г.Казаке  ви- 
чем статті П.Стальмащика і К.Ві
тчака (1995) «Кельто-слов'янські 
зв'язки: нові докази кельтського 
лексичного впливу на праслов'ян-
ську» ідеться про знайдені  поль
ськими вченими приклади втра-
 ти праіндоєвропейського *р з од
ночасним продовженням приго
лосних індоєвропейських *k ,̂ ĝ, 
ĝh, що властиво саме для кентум
них мов, у словах: КРІВля (по
крівля, рос. кровля) – при успад
кованому індоєвропейському 
сТРО  Пила; укр. СМЕРЕКа – при 
белудж. apurs «ялівець», італ. у 
Тренто [pòrca] «сосна»; праслов. 
*kъmotrъ (чес. пол. kmotr, рос. ря
занс. кмотр «кум») при церковно-
сло в’янському глаголичному ку-
потр; також слов. СВЕКОР 

[Stalmaszczyk, Witczak 1995, 226-
231]. Ці слова істотно збільшують 
групу дотепер визнаних прасло-
в'янських кельтизмів – праслов. 
*borgъ (укр. ОБОРІГ) при гало
романс. barga «навіс для сіна» (Ґо
ломб, Покорни) і укр. КЛІТЬ 
(рос. клеть) «комора, хижка» при 
дірл. cliath, «паркан», кімр. clwyd 
«брама» (Шахматов, Ґоломб, 
Мартинов). За О. Трубачовим, – 
ще КІНЬ (з кельтс. *kankas «ска
кун», звідки коник, сприйняте як 
зменшувальна форма) і КОРО  ВА 
(при кельтс. *karvos «олень»). З 
наших студій випливає кельтська 
етимологія слів ЯЗИК (пор. 
кімрс. iaith, бретонс. iezh, вимова 
[єз]) і КНИГА, нлуж. knigły (кімр. 
canigol букв «співаник» (про 
Псалтир) [Тищенко 2011, 345]: 
пор. також кельтський хрест в 
Суботові Чк (рис. 16).

КеЛьТСьКі МіФОЛОГеМИ: 
Вій, ДАжБОГ
Про розкритиковану М. Фасме
ром і К. Буґою (і тим привабливу) 
гіпотезу О. Шахматова автор ді
знався зі статті В. Сєдова (1983) 
«Славяне и кельты (по данным 
археологии)». У силовому полі 
цієї ідеі виник інтерес до пошуків 
аргументів на її користь, пер
шими кроками стали тут помі
чені аналогії в культурі (на рис. 
17 – бог Беленус: NB тип обличчя, 
зачіска) і у фрагментах текстів 
Дивись таблицю: 

Значення цього й інших сю
жетних збігів, достережених 
нами у гоголівському матеріалі й 
міфології кельтів (не лише ір
ландської, але й валлійської: Із
баддаден) важко переоцінити. 
Сама можливість впливу на М. 
Гоголя якихось європейських 
джерел – виключена: «Повість 
"Вій" побачила світ у 1835 р., 
коли у Європі ще й гадки не мали 
про кельтів! Лише через 22 роки 
після публікації твору М. Гоголя 
через небувалу посуху і зни
ження води в озері Нейшатель 
уперше відкрито численні арте
факти культури Латен, згодом 

Рис. 16 
Кам’яний 
хрест біля 
Іллінської 
церкви в 
с. Суботів 
Черкаської 
обл.

1. Український текст: «Йо
го привели під  руки і прямо 
поставили до того місця, де 
стояв Хома.

– Підійміть мені повіки: не 
бачу! – сказав підземним го-
лосом Вій – і все зборище ки-
нулося підіймати йому по-
віки» [Гоголь, 163]. 

2. Ірландський текст: «Ба-
лор почув його і приготувався 
скористатися своїм страшним 
смертоносним оком. "Підій
міть мені повіко", – наказав 
він своїм зброєносцям... Слуги 
за допомогою особливого гака 
підняли повіко на жахливому 
оці...» [КМ, 115].
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визнані як кельтські [КМ, 542]. А 
про її попередницю, гальштат
ську культуру стало відомо лише 
з розкопок 1876 р., коли «зроб-
лені відкриття уможливили, ска
зати б, нанесення кельтів на 
карту давньої Європи, бо доти на 
ній панували цивілізації греків і 
римлян» [КМ, 622]. На час обох 
цих великих подій, що започат-
кували кельтологію, М. Гоголя 
давно не було в живих» [Ти
щенко 2006, 164-165]. 

НеСПОДіВАНИй  
РОДОВіД ДАжДьБОГА
У російському фольклорі згадок 
про це божество немає [Рыбаков, 
470]. А у нас якраз існує давня 
українська пісня з цим ім’ям, ві
дома завдяки хоровій обробці  
М. Леонтовича [Леонтович, 111] 
(див. рис. 18). Архаїчні риси 
пісні справді ведуть до язичниць
кої давнини. Але який історич
ний контекст цього тексту? Його 
можливий прототип – кельт
ський міф. Придивімося до кіль
кох смислових вузлів тексту пісні.

Чому саме «поміж трьо  ма 
дорогами»? Улюблене у фоль
клорі число три веде в дочасове 
минуле. В античному світі спеці
альним «дочасовим божеством» 
була Геката, статуї якої звичайно 
ставили на перетині трьох 
доріг: три шляхи, що розхо
дяться у трьох напрямках, вказу
ють на можливість поділу світу на 

три царства – людське, небесне, 
підземне. Геката нагадувала, що в 
останньому поруч з упорядкова
ним світом Зевса й далі існує 
аморфний дочасовий хаос. 
«Священне число "три", – пише К. 
Керенні, – це число підземного 
царства» [Широкова 2000, 216]. 

Як це князь міг «здибатись 
з Даж-богом», і чому саме 
«рано-рано»? Український текст, 
дивна річ, відтворює ірланд-
ську сагу «Захоплення сиду». 
Там сказано, що після розподілу 
Даґдою всіх сúдів усередині па
горбів між богами, до нього 
прийшов МакОк, «молодий син». 
Дізнавшись, що розподіл землі 
завершено, він попросив батька 
позичити йому власний (Даґдів) 
маєток терміном на день і ніч. 
Даґда погодився, а через добу за
жадав свій маєток назад. Проте 
МакОк відповів, що день і ніч – 
це вічність і, отже, на цей термін 
він і отримав володіння Даґди. І 
Даґда пішов, а МакОк наза-
вжди залишився в його сиді. 
Н. Широкова коментує: «В цій 
сазі ми бачимо конфлікт Вічності 
(бога-друїда, старого бога) і Часу 
(бога молодості й фізичної 
краси). В даному разі Час (Мак-
 Ок) чинить напад на Ві-
чність в особі Даґди, вима-
гаючи його домен у повне 
володіння» [Широкова, 302]. 

В українській пісні напрочуд 
економно і виразно передано й 
поняття вічності («ти богом рік 
від року»), і минущості часу («а я 
князем раз на віку»). Відповід
ність українського тексту до ір
ландського також і в нечуваній 
зухвалості князя: він (зрештою, 
людина) насмілюється зверта

тися до божества дієсловом у на
казовій формі (!): «Ой ти, боже, 
ти Даж-боже, ... Зверни ж мені 
з доріженьки...». Кульмінацій
ність підкреслена й тим, що пер
ший і другий вірш тут не повто
рюються.

Зрештою, божеством чого 
був Даждьбог? Незважаючи на 
напластування пізніших інтер
претацій, у відомостях про 
Даждь-бога є певні точки 
дотику з характеристи-
ками Даґди. «Дажбог, Даждь
бог – бог... добра й достатку» [ЕУ, 
ІІ, 485]. Потім ця первісна функ
ція Дажбога забулася і під впли
вом інших «сонячних» язич
ницьких божеств іранського по
ходження на нього були перене
сені за сумісністю функції «бога 
сонця і вогню», зрештою, також 
пов’язані з достатком.

Всупереч спробам витлума
чити Дажбога як відомого 
слов’янам лише на сході, – на
справді його ім’я довго зберіга
лося в живому вжитку й на за-
ході слов’янського світу: А. Брюк-  
нер повідомляє про давньополь
ське ім’я власне Daczbog (1345 р.), 
Daćbоg, Dadzbóg – шляхетське 
ім’я XVII ст. [Фасмер, І, 482; 
Brückner, 84]. Також у Польщі 
досі існує два села з назвами від 
тієї самої основи – одне під м. 
Сєдльце, а інше за 35 км від 
нього: це с. Daćbоgi i Polków-
Daćbоgi. Є таке ім'я і у староукра
їнських грамотах XIV-XV ст. з 
Кракова (1394), Зудечева (Жида
чева, 1411), Сучави (1471, 1491): 
дажбоговичь, дажбог [ССУМ, І, 
276-277] [Тищенко 2008, 277-
278]. Дажбога пов'язує з Даґдою і 
В. Блажек [Blažek].

Рис.17 
Бог Беленус, 
представник 

кельтського 
пантеону

Рис. 18 
Українська 
народна 
пісня «Поміж 
трьома 
дорогами», 
обр. М. Леонто-   
вича
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4. ФіНИ. ГУНИ

Y-ГАПЛОГРУПА N (~5%): 
БОТНіЧНА
Y-гаплогрупа N звичайна серед 
фіномовного населення від Скан
динавії до Сибіру (див. нарис 1, 
рис. 3), але відома й у Кореї та 
Японії. У Європі група N має ви
сокий показник серед фінів 
(58%), литовців (42%), латвійців 
(38%), естонців (34%), росіян 
(23%; на півночі Росії до 42%; 
рис. 19). Учетверо менше її но
сіїв серед чехів (6%), поляків і 
українців (по 5%), ще менше у 
словаків (4%), сербів, хорватів і 
білорусів (по 2%). В інших слов'ян 
(і мадярів!) її немає. На початку 
бронзової доби індоєвропейські 
кочовики R1a з північної смуги 
степу і лісостепу змішалися з 
місцевим фіномовним населен
ням (групи N1c1), що й видно з 
наведених даних для Прибал
тики і прилеглих районів Росії. 
Фінський тип облич упізнаваний 

в Україні (рис. 20 – угорець з 
уральськими рисами, лапландці 
з Норвегії, фіномовні меншини 
Росії – носії людиківської, ка
рельської з Твері [Virtaranta, 69, 
70], марійської мови). 

 
ФіНСьКі ТОПОНіМИ
Це виключно гідроніми (назви 
річок): їх усього декілька, пере
важно уздовж північно-східного 
кордону України: р. Сож Чг (з 
фінс. susi «вовк» [Топоров, Тру
бачев, 208]), р. Яха См (пор. фін. 
joki «річка»), р. Рандава Хк (пор. 
лівс. randali «ліви»), р. Любча Чг, 
можливо й р. Либідь Кв (літо
писне Любь = Либь «ліви» – фі
номовне плем'я).

ФіНСьКі ЗАПОЗИЧеННЯ
1. Українське дуб, відоме усім 
слов’янам. пор. фін. tammi, морд. 
tumo, tumă (балтійська має інше 
слово – *anžōlas «дуб». Певні сум
ніви викликав брак типово фін
ського чергування mp/mm у га
даному фінському першоджерелі, 
що немовби суперечило його пи
томому характеру. Однак незаба
ром пряме підтвердження гіпо
тези В. Топорова і О. Трубачова 
дав О.Матвєєв, вказавши два ка
рельські гідроніми біля Онезь
кого озера. Це р. Тамбица і затока 
Тамбич-лахта, назви яких «відо
бражають найдавнішу звукову 
форму основи, що відповідає фор
мам праслов. *tombъ ~ *dombъ» 
[Матвеев, 200]. Там само вдалося 
розшукати ще два села з назвою 
Тамбица, крім того Тамбицы-
Речка на березі Онезького озера, 
Жилая Тамбица, Тамбичозеро-
Наволок [Encarta].

2. Українське сом, прасл. 
*somъ. Це, також загальносло-
в’янське слово, – єдине фінське 
запозичення у слов’янських мо
вах, яке має балтійські відповід
ники: лит. šāmas, латс. sams (те 
саме) – зате без вірогідно близь
ких форм в інших індоєвропей
ських мовах. Джерелом могли б 
бути фіньке sampi «осетер, ве
лика риба, цар риб», марійське 
šamba «минь», мансі šupu «сом», –  
див. [SSA, 3, 153].

4. Щука: праслов’янське šč(i)
aukā [SSA, І, 147], українське щука, 
щупак, польс. szczupak, нижньо
лужицьке šćiṕ eł, при фінському 
hauki «щука», удмуртському tšipei 
(те саме) [Топоров, Трубачев, 246, 
так і не враховано в SSA]. В. Топо
ров і О. Трубачов спеціально за
значили, що фіноугорська етимо
логія слов. ščuka дає змогу по-
іншому тлумачити існування ва
ріантів з суфіксом -р-, – як відо
браження різних форм прафін
ської парадигми. Сюди ж ест. haug 
(одн. havid), діал. havi; водс. áutši, 
hauki, род. відм. havve [SSA, І, 147].

5. Українське щур, польс. 
szczur (те саме), – пор. морд. tšev́ eŕ, 
tšejeŕ, šejër, удм. šîr, фін. hiiri 
«миша». Як зазначають В. Топо
ров і О. Трубачов, «менше поши
рення слова *ščurъ у слов’янській 
(лише в північній частині сло-
в’янського світу, крім російської) 
змушує говорити про пізніший 
час запозичення, аніж для 
ščuka. Але й це запозичення пе
редувало добі східно  слов’янської 
експансії» [То   поров, Трубачев, 
247]. Діалектологічне картогра
фування назв щура у загально-
слов’янському масштабі (за да
ними [ОЛА 1988, 50-51]) також 
дає змогу краще уявити можливі 
обставини запозичення слова 
щур з фінських мов, – як з’ясо-
вується, цього разу при повсюд
ній у Польщі формі szczur. 

Чи могли взагалі потрапити 
до української фінізми, яких нема 
в російській? Оскільки їх відомо 
вже чимало, то, виходить, могли: 
журба, журливий, кволий, куль-
гати, шкандибати тощо. Зали
шається дізнатися: яким шля
хом? «...Саме через лівів, куршів і 
карел (у потоці варягів з Балтики) 
могли бути засвоєні у нас лише у 
VIII-IX ст. (!) досі хронологічно не 
досліджені «сепаратні» фінізми 
української мови: кульгати, 
шкандибати, журба, кволий, [ша-
мотіти, шомратися] (прізвище 
Шамота), карпатське [кєньґі] 
«зимові шкарпетки, великі чере
вики». Прототипами їх виступає 
не просто фінська лексика, а 
слова географічно південних фін

р. Любча

р. Рандава

р. Сож
Яха

кеньґі 5%

23%
Середня

N

Рис. 19 
Сліди 
Y-гаплогрупи N 
(ботнічної)  
в Україні

Рис. 20 
Широколиций 
тип людей, 
відомий від 
Волги до 
Карпат
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ських мов (лівська, куршська, ес
тонська), які щоразу виявляють 
звукові особливості, збережені у 
наведених українських запози
ченнях: це ест. kulgeda, лівс. 
kāndat е, surm «смерть» (лап. 
sorbme), kūoľĳi! «помираючий», 
карел. samota «квапитися» (мансі 
šōm-), лів. keŋg е (при фінс. kengät) 
«постоли» [пор. Тищенко 2006, 
74-78]. Зі скандинавських мов 
норвезька теж засвоїла цю назву 
від фінів: постоли – норвезькою 
так само käng [SSA, 343]» [Ти
щенко 2011, 420].

Y-ГАПЛОГРУПА Q (~4%): 
СИБіРСьКА 
Y-гаплогрупа Q є у Сибіру, Серед
ній Азії (а особлива підгрупа 
Q1a3a – у американських індіан
ців). За однією з гіпотез, гапло
групу Q занесли до Європи гуни 
у ІV-V ст. Місцем появи Q вважа
ють Центральний Сибір, де вона 
дотепер звична (серед селькупів 
65%). В Угорщині, де гуни по всіх 
руйнаціях перейшли до осілості, 
вона є у 2% населення, сягаючи в 
окремих гірських долинах Сло
ваччини 5%. Групу Q має близько 
4% українців, що зіставне з част
кою носіїв Q в Ірані (4%) або Ту
реччині (5%). На заході Європи 
цей відсоток менший (2-3% насе
лення), серед росіян – наймен
ший (1,5%). Не забудьмо, що десь 
над Дунаєм була шатрова сто
лиця гунів, яку відвідала делега
ція римлян у 448 р. (Приск: [СИ, 

85]) (пор. широколиций тип лю
дей, відомий від Волги до угорців 
і українців з Карпат, рис. 20). 

Гуни відомі китайцям як 
монгольське плем'я Hiung-nu. 
Вони були лише елітою орди, що 
увібрала в себе більшість тодіш
ніх степових племен Євразії (пор. 
обличчя на бляшці зі степової 
України, рис. 21). Через кілька 
десятиліть степовики перегрупу
валися і з гунів стали аварами, а 
частина орди хозарами. Слово 
tudun «губернатор у хозарів» 
[Плетнева, 24] упізнаване в 
основі прізвища Г. Тютюнника 
(рис. 22).

ГУНСьКі ТОПОНіМИ
Тисячі людей в Україні щодня 
згадують гунів, називаючи імена 
сіл ГУНичі Жт, ГУНча і ГУНька 
Вн, ГУНьки Пл, Чг, ГУНьківка й 
УНучки Чг, УНіж ІФ, ОНове Кг, 
ОНут Чв, ОНок 2 Зк, ХОНьківці 
Вн, ХОНяків Хм, ОНишківці Рв, 
Тр, Хм, ОНишки Пл, ОНишпіль 
Жт; річки УНява ІФ, УНячка Лв 
2, ГУНище і У́Нава Кв (вона ж 
УНья у 1159 р. і УНова у 1686 р.). 
Ця річка У́нава перетинає Змі-
йові вали зі слідом пожеж 
кінця IV ст. (за валами думали 
відсидітися від гунів ґоти). Гунів 
знано і як хинів (зі слов'янським 
переходом У в И), і ці форми теж 
є серед топонімів України: ХИ-
Нівка і ХИНочі Рв, ЛюбоХИНи 
Вл, РадоХИНці Лв. На Дніпрі був 
поріг УНук (пізніше за логікою 

народної етимології поруч з'я-
вив  ся й «Дід»).

Археолог А. Амброз звів на 
карту дані про розвідані стоянки 
гунів у Європі (рис. 23) на їх
ньому шляху на захід до поразки 
від Риму і ґотів 451 р. на Катала
унських полях у нинішній Фран
ції. По Німеччині проліг туди 
зручний для руху орди вододіл, 
досі званий HUNS.rück, «Гунська 
спина» (височина). 

Спадкоємці гунів авари та
кож «розписалися» на карті: с. 
ОБРа.жі.ївка (назва зі «вбудова
ним» прикметниковим суфік
сом тюрк. -жи), неподалік від с. 
Фотевиж См зі славетним скар
бом аварських речей; с. ОБЕР.
тин Лв і два с. АВРа.тин Жт, 
Хм «бій з аварами», а вододіл 
між ними має назву Авратин-
ська вись (згадаймо «Гунську 
спину»).

ГУНСьКі ЗАПОЗИЧеННЯ
Гідні подиву українські мовні 
свідчення живої етнічної пам'яті 
про гунів і аварів оприлюднив 
О.С.Стрижак: галичани досі зга
дують аварів у приказці «Обре, 
обре, сховайся добре!» (записана 
ще І.Франком) [Стрижак 1991, 
139]. Це – не більше й не менше – 
пам'ять українців про події VI 
століття! А на Житомирському 
Поліссі відома лайка «У гуна!» 
[Стрижак 1988, 114]: але ж гуни 
разом зі слов'янами перемогли 
на Дніпрі ґотів у 376 році! Отже, 
це 1600-річний спогад українців, 
і в сусідів такого нема. З гунами 
мали прийти слова корогва і ме-
рин. Татарський баскак звався у 
хозарів тудун, а у монголів да
руґа.чи «печатник», той, хто ста
вив печатку [Баскаков 1987, 40], – 
значить, про осідки саме гун
ської влади нагадують ДОРОГО.
ЖИ.чі Кв, ДОРОГИ.ЧІ.вка Тр і 
місце коронації Данила Галиць
кого – м. ДОРОГИ.ЧИ.н (тепер 
Drogiczyn). (Навряд чи свідомо 
обрав для такої події це місто з 
гунською назвою IV ст. Данило, 
васал монголів ХІІІ ст. [Тищенко 
2009, 90].) Словник зберіг ще 
гунські запозичення ону.чі букв. 
«гунські», каган (з китайського 
ко-хан «великий володар»), кага-
нець «олійний світильник» та ін. 
Старе урочище Дорогожичі у Ки
єві насправді було «біля святого 
Кирила», навпроти якого за Дні
пром – о. Труханів: пор. монг. 
тархан «губернатор провінції у 
гунів» [Баскаков 1987, 41].
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Гунська 
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степової 
України
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Тютюнник

Рис. 23
Гунський слід: 
топоніми в 
Україні та 
розвідані 
стоянки в 
Європі
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5. БАЛКАНЦі
Y-ГАПЛОГРУПА I  
(~35%): БАЛКАНСьКА 
Y-гаплогрупа I (читається «і» або 
«ай») в цілому є найдавнішою в 
Європі і напевно єдиною групою 
місцевого походження (адже 
її поширення не виявляє граді
єнтного спадання в жодному на

прямку). Вважають, що вона за
початкована групою IJ з Серед
нього Сходу бл. 35 тис. років 
тому. В Україні носіїв Y-гапло-
групи I – бл. 35%; за даними 
МакДональда понад 40%, а за  
З. Россер та ін. – до 48%. Питома 
європейська Y-гаплогрупа І кра-
 ще збереглася у гірських районах 
і на прилеглих терéнах: Сканди
навія, Сардинія, Динарські Аль-
 пи, Карпати.

Y-гаплогрупа І2 – основний в 
Україні різновид групи І. Вона 
утворилася з неї на південному 
сході Європи бл. 17 тис. років 
тому (це близько до часу початку 
танення льодовика) і потім роз
винулася у кілька підгруп. I2a2 
типова для динарських слов'ян 
(хорвати, серби, у боснійців – до 
50%), поширена в усьому Бал-
кано-Карпатському регіоні – в 
Албанії, Північній Греції, Болга
рії, Румунії, Молдові, Україні 
(рис. 24), також наявна у Біло
русі та на південному заході Росії. 
Висока концентрація I2a2 на пн. 
сході Румунії, в Молдові й Цен-
тральній Україні нагадує макси-
мальне поширення кукутені-
трипільської культури у IV 
тис. до н. е. перед тим, як її по-
глинула індоєвропейська куль-
тура шнурової кераміки. Куку-
тені-Три пільська культура була 
місцевою європейською групою 
мислив ців-збирачів, які засвоїли 
рільництво через контакти (у 
змішаних сім'ях?) з рільниками 
Леванту, що розселилися на Бал
канах, почитаючи з V тис. до н.е.  

Y-гаплогрупа I1 – підгрупа 
гаплогрупи I у Скандинавії та 
Північній Німеччині. Ототож
нювана зі скандинавами, вона 
є усюди, де були завоювання ґо
тів і вікінґів. Від початку залізної 
доби Y-хромосомна формула су
часних скандинавів стала три
складовою: I1 і R1b по 40%, R1a 
бл. 20%. 

БАЛКАНСьКі  
ТОПОНіМИ В УКРАїНі
Першим звів на оглядову карту 
українські топоніми з балкан
ськими зв'язками О. Трубачов 
(1968 р.) (рис. 25), якому нале

Дрина Церем
Альта=ІртицяІпатва

Бескид Дукля
Карпати Товтри

Y-гаплогрупа I2a2
Рис. 24

Балканський слід: 
топоніми в Україні та 

поширення Y-гаплогрупи 
I2a2 в Європі

Рис. 25 
Українські 
гідроніми, 
пов’язані 
з кукутені-
трипільською 
культурою
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жить і пріоритет пов'язання їх з 
носіями кукутені-трипільської 
культури: «Сюди, до Середньої 
Наддніпрянщини, тяглися... з 
Балканського півострова пра
давні зв'язки, про сталість яких 
свідчить явний слід у місцевій 
гідронімії». Ці балкансько-бу-
зько-наддніпрянські зв'язки «у 
гідронімії неважко пов'язати з 
ареалом трипільської культури в 
археології, що, як відомо, також 
простягався від Середньої Над
дніпрянщини на Балкани» [Тру
бачев 1968, 282]. Розвиваючи 
свою концепцію далі, вчений 
припускав у районі Горині й Те
терева сепаратні контакти фра
кійців з давніми балтами (без 
слов'ян), тоді як предки слов'ян 
контактували у цей час з праіта
ліками на Дунаї – без прабалтів 
(це аргумент проти одвічності 
балто-слов'янської «гілки» індо
європейських мов.)

ФРАКО-БАЛТійСьКі  
МОВНі КОНТАКТИ
У досить поширеної теорії балто-
слов'янської мовної єдності є ква
ліфіковані опоненти, до яких на
лежав і О. Трубачов. На підставі 
опрацювання сотень словнико
вих статей свого етимологічного 
словника слов'янських мов 
[ЭССЯ, вийшло 36 випусків] вче

ний дійшов висновку про вто
ринне зближення незалежно 
сформованих двох гілок індоєв
ропейських мов – слов'янської та 
балтійської. За даними лише 
перших сімох випусків словника 
вчений показав брак спільних 
лексем у десятках пар питомих 
слів, відмінних у балтійських і 
слов'янських мовах – як-от ягня, 
яйце, бити, борошно, діва, до-
лина, дуб, довбати, голуб, гість, 
горн (ковальський) тощо. 

Балтійські мови залишилися 
також і остронь контактів пра   - 
с лов'ян з італіками. Натомість у 
цей час вони перебували в пере
важному контакті з іншою гру
пою індоєвропейських племен – 
дако-фракійцями (за досліджен
нями І. Дуриданова). Що більше, 
імовірним місцем цих останніх 
контактів мало б бути Поділля, 
розташоване в теперішній Укра
їні якраз на південь від Горині й 
Тетерева, де О.Трубачов свого 
часу виявив скупчення балтій
ських гідронімів [Трубачев 1968, 
285]. У світлі нових даних ці 
ранні балтійські гідроніми на 
південь від Прип’яті – не наслі
док переселень балтів з півночі, 
як вважали раніше, а ймовірно 
передують пізнішому балтійсь-
кому ареалу на північ від При-
п’яті, де балти – прибульці, як і у 

Верхньому Подніпров’ї. Звідси 
випливає, що давній балтійський 
ареал містився значно півден
ніше від Прип’яті [Трубачев 
2003, 238].

Саме таким географічним 
розміщенням прабалтійського 
ареалу можна пояснити зв’язок 
балтійської ономастики (імен 
власних) з давньою індоєвро
пейською ономастикою Балкан. 
О.Тру   бачов наводить нещодав
 но відкриті малоазійсько
фра кій  ськобалтійські відпо-
відники як слід зв’язків ІІІ 
тис. до н. е., у яких праслов’ян   
ська участі не бере. «Ці ізго
лоси особливо охоплюють східну – 
дако-фракійську – частину Бал
кан... Пор. ● фрак. Σέρμη – лит. 
Sérmas; ● фрак. Eδεσσα, назва 
міста – балт. Ведоса, верхньо-
дніпровсь кий гідронім; ● фрак. 
Ζαλδαπα – лит. ŽeĨtupe (В. Топо
ров)»; ● фрак. Προυσα, назва 
міста у Віфінії (теперішнє тур. 
Bursa) – балт. Prūs-, етнонім (В. 
Топоров); ●  Kαυνος, місто в Карії 
– лит. Kaũnas (за Студерусом, 
Френкелем – В. Топоров); ●  
Πριήνη, місто в Карії, – лит. Prienai; 
● Σινώπη, місто на березі Чорного 
моря – лит. Sam pė < *San.upė, на
зва озера. Серед звичайних слів 
«варто згадати близкість рум. 
doină (автохтонний балканський 

Рис. 26 
Слов’янин 
з Динар, 
боснієць
 
Албанець, 
румунка
 
Фракієць 
(маска), 
болгарин

Рис. 27  
Залишки назви 
перської сатрапії 
«Скудра» на мапі 
Греції
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елемент) – лит. dainà «пісня» (В. 
Пізані). Поширення фракій
ського елемента в західній і пів
нічній частині Малої Азії стосу
ється вельми ранньої пори (імо
вірно, ІІ тис. до н. е.), тому можна 
погодитися з думкою щодо часу 
відповідних територіальних кон
тактів балтійських і фракійських 
племен – приблизно ІІІ тис. до н. 
е. (І. Дуриданов)». Болгарському 
вченому належить і висновок про 
те, що «слов’янська у цих контак-
тах участі не бере», – цит. за 
[Трубачев 2003, 22–24].

ДОВіДКА З іРАНіСТИКИ 
Після походу Дарія 514 р. до н. е. 
фракійці були включені до імпе
рії ахаменідів як її XXV сатра
пія. Назва сатрапії була «Ску
дра». Під цим ім'ям перської са-
трапії знало фракійців тодішнє 
сусіднє населення, що видно з 
дотепер наявних на карті Бал
кан кільканадцяти назв від цієї 
основи: Shkodёr (Skútari), 
Skuterrё, Shut tiri, Skoútari 3, 
Skoutárion, Skou terá, Skydra, 
Skutrinje, Üsküdar, Skutari, 
Scutaru (рис. 27). Крім того, ось 
результат запиту Skud  ra, заведе
ного до пошуковика си стеми 
Google (фото на рис. 28). Як і у 
випадку Передеріїв, не мож  на 
заперечувати, що й у Латвії є од-
нофамільці... антропологічно 
схожі!

НеМИНУЧі НАСЛіДКИ 
Етнонім скудра не був самоназ
вою фракійців; відомо, що це їхнє 
іранське ім'я VI ст. до н. е., яке 
після перемог Олександра Маке
донського над персами було за
буте. Наявність стількох Скудр у 
Латвії  відповідає тезі Дуридано-
 ва (бо давньоір. скудра – таки  
«фракієць»), але ставить під сум
нів час контактів: латвійські Ску
дри мають перське ім'я, якого не 
могло бути у ІІІ тис. до н. е. З ін
шого ж боку, у V-ІІІ ст. до н. е. 
скудри-фракійці мали перебу
вати у складі Персії, а не контак
тувати з предками латвійців, та 
ще й без участі протослов'ян. За
лишається і третя невизначена 
величина: якого походження був 
сам етнонім скудра? Чи не було 
це їхнім ім’ям ще до приходу до 
області Фракія? Адже на рельє
фах Персеполіса фракійці-скуд-
 ри відмінні від інших народів ім
перії такими ж гострими шап
ками, як і саки-скіфи, саґартійці, 
парфяни, соґдійці.

Рис. 28 
Знову 
антропологічно 
схожі 
однофамільці: 
латвійці 
Skudra...

6. еЛАМЦі. КАВКАЗЦі
Y-ГАПЛОГРУПА J (~7%): 
МеСОПОТАМСьКА
Y-гаплогрупа J – звичайна у Єв
ропі гаплогрупа, виникла на 
Близькому Сході, де дотепер її 
значення найвищі (рис. 29). Її 
пов’язують з давніми народами 
Месопотамії, анатолійцями, фі
нікійцями, євреями, мінойськи-
 ми греками, етрусками. Y-гап-
логрупа J1 типова для Аравій
ського півострова (у Ємені 72%). 
Мусульманське завоювання Се
реднього Сходу, Пн. Африки, Си
цилії, Пд. Іспанії, поширило J1 за 
межі Аравії, створивши новий 
Арабський світ. Y-гаплогрупа J2b 
виникла ймовірно у Греції. По
ширення J2b (як і меншини Т) 
супроводжує появу рільництва 
на Дунаї і на Балканах аж до 
Молдови й Центральної України 
на сході Європи. J2b відома та
кож в Індії. У Європі вона сягає 
максимуму в Греції, на півдні 
Італії, Франції та Іспанії. 

еЛАМСьКі  
ТОПОНіМіЧНі АНАЛОГії
Тема Еламу в топонімії Україні 
нова і ще не встигла стати звич
ною, то ж їй слід присвятити 
більше уваги. Помічені аналогії з 
історичною топонімією Месопо
тамії були відображені вже у 
словнику іншомовних топонімів 
України в рубриках «Дворіччя», 
«Урарту», «Сирія», «Фінікія» 
[ІТУ 2010, 22-39]. Частину цього 
матеріалу включено до оглядової 
статті «Східний світ в україн
ській топонімії (І. Давній Схід. ІІ. 
Іранський світ)» (журнал «Схід
ний світ» 2009, №3) і до розділу 
«Давній Схід у словнику і топоні
мії України» колективної моно
графії «Мовні та літературні 
зв'язки України з країнами Схо-
 ду» за ред. проф. І. П. Бон-    
даренка. Як правило, очевидні 
для фахівців речі потребують 
для викладу неспеціальній ауди
торії різнобічніших доказів і нао
чності.

Ефектним аргументом до 
теми стали повторювані на карті 
різномовні назви Еламу: елам
ська Hatamti, Adamdun (пор. в 
Україні назви Адамівка, Адам
піль, пол. Za.adame); давньоіран
ська Uvja (Увджа; пор. основи (В)
Овча-, Вівча-); аккадська Ilem 
(Ілемня, Ілемка, Іллімка, гідро
німи від основ Елем-, Ілем-); пер

ська Huzi.stan (пор. Уз.ин, Ус.івка, 
Чорно.гузи, основи В'яз-, Біло-ус-; 
Гуся.тин, р. Хус.тин См [СГУ, 595], 
Гущин, Буштино, – для кінце
вого елемента яких вже раніше 
було встановлено значення «бит-
 ва», пор. укр. тяти, -тнути 
(напр., Жабо.тин Чк, р. Жабо.
тянка Пл «битва на р. Заб між 
Аббасидами і Омейядами»; по
дробиці [Тищенко 2011, 104-124]). 
Серед унікальних еламських 
назв – р. Курташі Тр (ел. kurtaš 
«робітник»), с. Іршики (irsekki 
«усі»), Шуньки, По.суньки (sunki 
«цар»), Бартатів (bartetaš «зовні, 
поза мурами міста»), Сапанів, Са-
пановчик (zappan «тюрма»), До
манове, Доманівка (doman «має
ток»), Курдибанівка, Кордуба-
нове (kurdibattiš «керуючий ма
єтком»), Умань, Гуманець, Ману-
хівка (humanuš, manuhiš «посе
лення»; пор. і пол. Umień, чес. 
Humenec 2, нім. Ummanz, Gum-
manz);  також с. Хохонів, пот. Ху-
хунчина Зворина, бол. Кухунька 
(ел. kukunnu або kizzum «священ
ний верхній ярус зіккурату»), – 
пор. і с. Кизими Вн, Хк і прізвища 
Кізим(а) (рис. 30). Отже, поясню
вані через еламську мову явища 
топонімії виявилися масовими. 

еЛАМСьКі ДіЄСЛіВНі  ОСНОВИ 
НА КАРТі УКРАїНИ
Далі трапилися аргументи іншої 
природи, на порядок глибші, ніж 
проста звукова схожість топоні
мів і реалій: з географічних назв 
України постав світ граматичної 
системи давно згаслої мови висо
кої цивілізації, лише нещодавно 
дешифрованої з клинописних 
пам'яток, та й то не повністю...

Отже, по порядку. У еламсь-
кому дієслові існував ітератив – 
форма для передачі повторюва
ності дії. Він утворювався шля
хом редуплікації (подвоєння) 
першого складу слова: kuši «від
будовувати» ~ kukuši «не раз від
будовувати», kulla «молитися» ~ 
kukula «регулярно молитися». А 
оскільки наголос у більшості 
еламських слів падав на перший 
склад, то друга голосна з часом 
зникала: kukši, kukla.

Одним із здобутків методу 
топонімічного контексту стало 
виявлення месопотамського те-
матичного фракталу (пласту 
топонімів) України [Тищенко 
2011а]. Потужним осердям цього 

GUMMANz
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фракталу якраз і є сотня топоні
мів від таких еламських дієслів
них основ з редуплікацією (по
двоєнням): це річки Бебелька, Те-
тильківці, Попеляни Г̂уменець! 
Лв, Шешори, Чечельник Г̂уменці 
Хм, Кукільники, Кокорів, Хухра, 
Хохітва, Кагадіївка, Кокозівка, 
Кокошинці, Кукшин, Кокутківці, 
Кикті, Тютюнники, Бобрик, По-
тутори, Чичиркозівка: пор. 
еламс. bebla «панувати», tatallu 
«писати», pepli «засновувати», 
šešra «наказувати», kekla «ко
мандувати», kukla «молитися», 
kukura «влаштувати», hahadu 
«збирати врожай», kak za/i «ку
вати» (пор. і Кавказ!), kukši «від
будовувати», kukti «захищати», 
tutni «давати», pepra «читати», 
tutri, titri «казати». Крім усього, 
сама граматична категорія реду
плікації, та ще й виражена схо
жим формальним засобом, ві
дома у самій українській мові 
(попоходила, попождеш). Ні 
школа, ні граматики цей засіб не 
підтримують, – а він собі усюди 
живе (попоїси, попоробиш, попо-
ви́ здихали б!), і часом принци
пово, безвинятково послідовний: 
ПОПО  полóла, ПОПОпорóла, ПО-
ПО пóрала, ПОПОпоїла!

«Ой Марічко, чи’чири,
Чи’чири, чичи’ри!
Розчеши ми кучери,
Кучери, кучéри (2)»
 А ось і колоритна деталь. 

Якщо назва Чичир.козівка вка
зує на еламомовне селище (titri, 
titiri «казати» + huz «Елам»), 
тоді й у цій пісні з Карпат перші 
ряд  ки набувають осмисленості 
(!): «Ой Марічко, кажу знову, та 
знову і знову». (Хлопець на
стирний, дівчина киває на ма
тір, тоді він їй дарує «ружу чер
лену».) 

Було досліджено топонімічні 
околиці назв з редуплікованими 
основами у місцях їхнього най
більшого згущення: на лівобе
режжі Десни, під Житомиром, у 
Кременецьких горах, біля Голо
гір, Вороняків, у Товтрах, на 
Опіллі, Буковині й Покутті, а та
кож навколо Більського горо
дища на межі Сумської та Пол
тавської областей. Підсумок 
контент-аналі  зу близько сотні 
топонімів від еламських дієс
лівних основ з редуплікацією 
можна подати так: 

1. Молитися kukula – 6 основ (КуКУЛ-, 
КуКІЛ-, КиКОЛ-, ЦуЦУЛ-, ЦуЦИЛ-, КуКЛ-). 

2. Говорити tuturu, titiri – 5 основ (Ту-
ТОР-, ТуДОР-, ТеТЕР-, ДеДЕР-, ТиДР-). 
3. Панувати bebela – 5 основ (БиБЕЛ-, 
БиБЛ-, БоБУЛ-, БоБЛ-, ПоПЕЛ-). 
4. Влаштовувати kurra – 4 основи (Ку-
КУР-, КоКОР-, ЦиЦОР-, ХуХР-/ KuKR-). 
5. Наказувати šešera – 4 основи (Ше-
ШОР-, ШиШОР-, ШеШАР-, ШемШОР-). 
6. Командувати kekela – 3 основи (Че-
ЧЕЛ-, ЖеЖЕЛ-, ЧеЧИн-?, ЦеЦЕН-?). 
7. Захищати kukuti – 3 основи (КоКУТ-, 
КуГУТ-, КиХТ-). 
8. Відбудовувати kukuši – 3 основи 
(КоКОШ-, КиКИШ-, КуКШ-). 
9. Давати tutuni – 3 основи (ТюТЮН-, 
ТаДАН-, ДуДН-). 
10. Читати pepera – 3 основи (БаБАР-, 
БоБЕР-, БоБР-). 
11. Писати tatallu – 2 основи 
(ТЕТИЛ(ьк)-, ТЕТЕВ(ч)-).

У перекладі аналогічними за
собами української мови, еламці 
мали час тут попомолитися, по
поговорити, попопанувати, попо
влаштовувати, попонаказувати, 
попокомандувати, попозахища-
 ти, поповідбудовувати, попода
вати, попочитати, попописати. Зі 
змісту цих топооснов випливає, 
що імовірна еламомовна частина 
давнього населення Наддні
прянщини складала його приві
лейований прошарок державни
ків та жерців. Повторювані схожі 
топоніми надають реконструкції 
переконливості. Насиченість то
понімії України назвами від 
цього типу основ унікальна. Про-
 те окремі схожі топооснови з ре
дуплікацією виявлені й за ме -
жами України: BEBRa, TETE -
Row, KUKULau D! {Kösen, Sch ie- 
ben, Schmerdorf}, PaTOT TERy 
B!, KUKULje BiH, KUKLjica HR, 
KUKŁy, CHOCHOR.owice!, SZA-   
S ZOR.owice {Dębno, Bobrówka, 
Olszany, KĄKOLewo} PL, KUKLiš 
MK, -e CZ, PL, TALÍNské KUKLe 
CZ {Bohunice, Záhoři!}, -ov CZ, SK; 
-in PL; -ić, -ica, HR, MK; -ase EST; 
КУКЛен BG; -і, -ічы, -яны BY; -ы, 
-ино RUS Калуз., -юк Татарс., -юй 
Астрах., -ята Перм., ШЕШАРис! 
під Новоросійськом; TITIRik! TK; 
ŠEŠUOLiai LT. Македонські й 
інші балканські аналогії згадані 
у дослідженні Н. Чаусидіса про 
топоніми міфологічного кола: 
Златно ГУМНо, Бакарно ГУМНо, 
КУКЛица  [Чаусидис 2008, 179, 
182, 194].

Ознайомлення з парадиг
мою збережених основ переко
нує, що неповна редуплікація 
(КУКЛ-, ТИДР-, БИБЛ-, КИХТ-, 
КУКШ-, БОБР-, ДУДН-) трапля
ється рідше, ніж повна (КУКуЛ-, 
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Рис. 29
Месопотамська 
Y-гаплогрупа 
J та топоніми 
еламського 
походження  
в Україні 
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ТУТоР-, БИБеЛ-, КОКуТ-, КО
КоШ- тощо). Як сказано, редук
цію другого голосного в елам
ських словах пояснюють наголо
сом у цій мові на першому складі. 
Так, одне й те саме слово kuti-ka 
«носій» писали силабічним 
письмом як ku-ti-ka або ku-ut-ka, 
інше слово pulu-hu – як pu-lu-hu 
або pu-ul-hu [Grillot-Susini]. На
явність також і другої голосної у 
більшості виявлених у Наддні
прянщині топооснов можна по
яснювати і як вторинне «віднов
лення» її через особливості мор
фонемної структури мови у но
вих носіїв цих топонімів, але 
ймовірніше, що повна редупліка
ція відображає таки давніші 
форми цих основ.

МеСОПОТАМСьКі ПИСАРі
Сюрпризом стало виявлення на 
витоках Дністра назви с. Дуб-
шари ІФ, схожої на ім'я м. Дубос-
сари на нижньому Дністрі. За да
ними Electronic Pennsylvania 
Sumerian Dictionary (ePSD), ак
кадською мовою ţupšarru, а шу
мерською – dub-sar означає те 
саме: «писар, вчений» [Tinney, 
Jones]. Виявилося, що околиці 
Дубшар повні інших ознак месо
потамських реалій: с.  Дуб-
шари ІФ (РОЖнятів): ^р. і с. 
ДУБа! шум. dub; пот. ШАНДР.
ОВЕЦь шум. zandara + Uvja, 
ТОП  ільське ел. tuppi, ВІЛЬХівка 
ulhi «селище», р. _ЛІМниця (ни-
жче по ній ур. АДАМівка!), 
ІЛЕМня Ilam^ ЛУГи і г. ЛУХи 
luhša «храмовий службовець», г. 
НЕГРин, НЯГРа+, р. СОКОЛ.
ОВЕЦЬ ел. sukkal секретар! + 
Uvja, НЕБИЛів акк. nabu + Bel̂  
СЛИВки ар. salib хрест, СПАС 
spah, р. ЧЕЧВа *tetv-? (пор. ТЕ
ТЕВчиці Лв Радехів), ПЕТРанка 
ел. petri «ворог».

Звідси випливає кілька пер
шорядних за значенням висно
вків:

1. Назви Дубшари і Дубоссари 
вказують на факт присутності 
месопотамських писарів.

2. Топооснови назв навколо 
Дубшар кількамовні, що відпові
дає історичній дійсності самої 
Месопотамії: глиняні таблички 
згадані тут еламською і шумер
ською (tuppi, dub, zandara), пи
саря – аккадською і еламською 
(ţupšarru, sukkal), Елам названий 
по-аккадськи Ilam (ІЛЕМня, а з 
аферезою голосної – р. _ЛІМ
ниця) і по-еламськи (ур. АДА
Мівка Hatamti, пізнє Adamdun).  

3. Різномовність Дворіччя  
видно й у топоконтексті розміще
ної південніше р. ТаУПіШУРка 
акк. ţupšarru (у с. Лопухів Зк). 
Поруч з нею пот. КУРТЯЩик ел. 
kurtaš! «робітник», в околицях 
г. ДАРВАЙка дперс. Daryavauš 
«Дарій» (східніше хр. ДАР'ЇВ), 
поруч г. БОРВІНок Парфян-, 
між ними стр. Герсовець (шум. 
Girsu, місто біля міста Ур), стр. 
МОХНАТий фінік. маханата 
«укріплення», стр. ПЕТР.ОВЕЦЬ 
і ІЛЬМуватий акк. Ilam. 

4. Якщо справді в основі назв 
Дубшари – аккадська назва пи
саря ţupšarru, а Дубоссари – її 
шумерський відповідник dub-
sar, то це перші месопотамські 
етимології для сучасних геогра
фічних назв.

5. Крім того, виходить, що 
перші морфеми і слів ţupšarru, 
dub-sar «писар», і назв Dubăsari/ 
Дубоссари, Дубшари таки справ-
 ді відповідають шум. dub-, акк. 
ţup-, еламс. tuppi «глиняна та
бличка». Цей лексичний зв'язок і 
ця міжмовна відповідність під
тверджують правильность при
пущень про збереження в Укра
їні у численних назвах від про
стої основи ДУБ- сліду епохаль
ної реалії Близького Сходу – гли-
няних табличок з текстами. 

6. Непрямі підстави до цього 
виникали не раз з фактів звичай
ності в Україні й на прилеглих 
землях назв від основ ГВОЗД- і 
МІХ-: пор. перс. mix «цвях, гвіз
док»; mixi «клинопис».  

7. Водночас ці значення основ 
ДУБ-, ГВОЗД-, МІХ- добре коре
люють з топонімами від двох 
еламських ітеративних основ з 
редуплікацією pepera «регуляр
 но читати»: попочитати (БАБА
Рики, БОБЕРка) і tatallu «регу-
лярно писати»: попописати (!) 
(ТЕТИЛьківці, ТЕТЕВчиці).

8. Отже, по-перше, ойконіми 
Дубшари і Дубоссари імовірно 
походять від акк. ţupšarru, шу
мерс. dub-sar «писар, вчений»; 
по-друге, значна група назв від 
топооснов ДУБ-, ГВІЗД-, МІХ- 
можуть мати  прототипи шу
мерс. dub «глиняна табличка», 
дперс. mix «цвях, клин, знак 
писька», mixi «клинопис»); по-
третє, група назв від основ БА
БАР-/ Бобер, ТЕТИЛ-/ Тетев- ма
ють імовірним прототипом ела-
 мс. pepera «регулярно читати» і 
tatallu «регулярно писати». Ці 
три групи топонімічних явищ 
складають три незалежні гру

пові докази знайомства наддні
прянців з месопотамськими 
клинописними документами. Це 
спону  кає до переосмислення до
теперішніх схем культурної істо
рії Наддніпрянщини, як і до по
шуку інших ознак її причетності 
до ареалу не лише перського 
клинопису (нарис 2).

еЛАМСьКі ЗАПОЗИЧеННЯ
Виявлені месопотамські слов
никові зв'язки поки що пооди
нокі, але з часом їх може побіль
шати. Ім'я Еламу може бути 
імовірним джерелом кількох 
відмінних за змістом, але 
близьких за лексичною осно
вою слів. Так, укр. леміш озна
чає  «соха, плуг», наявне у слов
никах різних слов'янських мов 
(влуж. Lemišow – топонім) (тра
диційно виводять з ломити); 
[лемати, лемзати] «ходити 
дуже повільно...» – «неясне», 
«географічне поширення слова 
в слов'янських мовах незвичне 
для фінно-угорських запози
чень»; лемішка «страва з густо 
запареного борошна»; [леме-
шик] «глинистий ґрунт» – «не
ясне», але «пов'язується з леміш 
«рало» [Brückner, 294]» [ЕСУМ, 
ІІІ, 220].

Відомий генонім лемки «ет
нографічна група українців у 
Карпатах» має лише «узако
нену» народну етимологію – на
ївне побутове пояснення від сло-
 ва лем «тільки, лише» [ЕСУМ, 
ІІІ, 220]. Натомість у Карпатах є 
свідчення еламського топоніміч
ного оточення топооснови ЛЕ
МаК-, як-от пот. ЛЕМАКів у с/Р 
Синевир Зк Міжгір'я: {поблизу 
пот. ІЛЕМський, ІЛЬМа}, або с. 
ЛЕМКівці Зк Ужгород: {ВОВКове 
Uvja, ШИШЛівці, ЛУМшори, 
пот. ЛОМування}. Імена сусідніх 
бойків пов'язують з кельт. Boii (як 
і назву іст. Bohemia «Чехія») див. 
[Тищенко 2008, 230]; а гуцулів – 
з gecyl і Goti minores (гіпотеза  
О. Гуцуляка; повідомив К.Рах-
 но), – порівняймо і осетинське 
goc «переселятися» (з тюрк. goč 
«переселення», тадж. kūč «ко
чівля») [Абаев, І, 521] + рум. -ul). До 
вартих уваги еламських лексич
них аналогій слід віднести і укр. 
нишком, принишкнути ~ пор. ел. 
nišgi «захищати, оберігати; перен. 
закривати» [Quintana]. 

КіЗИМИ
Верхній ярус зіккурату мав дві 
еламські назви: kukunnu (пор. 

Рис. 30
Ще раз – 
антропологічно 
схожі 
однофамільці: 
Кизими...
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Хохонів ІФ), пот. Хухунчина 
Зворина Зк, бол. Кухунька Вл) і 
ще kizzum. Існують не лише 
топоніми, але й українські 
прізвища Кізима (Кізема, Ки
зима, Кизим), які часто мають 
люди зі східними рисами (рис. 
30). За 48 років викладання в 
університеті автор не раз бачив 
студентів з таким прізвищем і 
такими рисами. І коли в публі
каціях з еламістики зустрілося 
слово kizzum – саме з прізви
щем Кізим воно і було співвід
несене. Кізими можуть бути 
неймовірно далекими нащад
ками еламської еліти, жерців, 
які понад три тисячі років тому 
мали доступ до храмової свя
тині на кіззумі (кукунну) – 
вершку зік курату. В такому 
разі, ім'я свого роду Кізими пе
редають з діда-прадіда немис
лимо довгий час. Вони забули 
сенс слова «кіззум» (яке давно 
вимовляють з И на місці іншо
мовного У) і кілька разів змі
нили мову. Однак спромоглися 
зберегти упізнаване звучання 
самого прізвища як власного 

історичного маркера [Тищенко 
2011а, 20]. 

Ю. Старостін дійшов висно
вку, що, очевидно, «еламська 
мова є "містком" між ностра
тичною і афроазійською фі
лами, не виключено, що остан
нім реліктом прадавньої гілки 
глобальної "євразійської" або 
"бореальної" родини, яка вклю
чала також ностратичну і афро
азійську» [Starostin 23].

Так група топонімів України 
від еламських дієслівних основ з 
редуплікацією вигідно допов-
нила масив еламських топоос
нов, добутий шляхом «звичай
ного» пошуку лексичних анало
гій. Яскрава група дієслів з непо
вторною морфологічною особли
вістю, образно кажучи, незво
ротно зцементувала виявлений 
пласт еламських назв, повер
нувши їх до наукового обігу. Вод
ночас додано переконливі подро
биці контактів з народами Месо
потамії місцевих наддніпрянців: 
за сучасними уявленнями, – ін
доєвропейських предків тепе
рішніх українців.

Y-ГАПЛОГРУПА G (~4%): 
КАВКАЗьКА
Y-гаплогрупа G походить з ра
йону Кавказу, поширена пере
важно у гірських районах (Іран, 
Афганістан, Кашмір), а також у 
Казахстані, Європі й Північній 
Африці. До групи G2a належить 
від 5 до 10% населення Півден
ної Європи, але у Північній Єв
ропі її майже немає. Місця у Єв
ропі, де гаплогрупа G2 переви
щує 10% населення, – це Канта
брія, Швей  царія, Тироль, Центр. 
Італія, Сардинія, Північна Гре
ція і Крит – усе це гірські й від
носно важкодоступні райони.

Існує кілька гіпотез щодо по
яви групи G2 у Середземномор'ї, 
найраніша з яких пов'язує цей 
процес з приходом неолітичних 
рільників і скотарів з Анатолії у 
7-4 тис. до н. е. У такому разі мі
гранти з Кавказу могли принести 
з собою навички розведення ове
чок і кіз, одомашнених на пів
день від Кавказу у 10 тис. до н. е., 
і це пояснювало б їхнє більше 
поширення у гірських районах 
Європи й Азії. Інша гіпотеза 

Кирдани Псло
Циків Косогівка

КасоговщинаШегині Шкарівка
Кукезів Цвіжин Цикали Псоля

Цвіліхівка Черкаси
Кавків Яр

Шарапанівка

Гурзуф

Цукурине
Кайдак

Кільчень

Цукури

Рис. 31
Кавказька 
Y-гаплогрупа 
G й відповідні 
українські 
топоніми
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пов'язує появу цієї групи з поши
ренням навичок обробітку ме
талу з Анатолії до Сардинії та 
Альп. Виглядало б так,  що мі
гранти G2a рухалися з Анатолії 
та Кавказу безпосередньо до 
Центр. і Зах. Європи, судячи з 
усього, на запрошення індоєвро
пейських володарів. У Греції й 
Римі група G2a могла з'явитися 
лише по приході сюди індоєвро
пейців. В Україні типи кавказь
ких облич звичайні (рис. 32).

ОСеТИНСьКИй ПАРАДОКС
Третя гіпотеза пов'язує поши
рення гаплогрупи G у Центр. і 
Зах. Європі з найманою кінно
тою римського війська – сарма
тами й аланами, носіями відпо
відно підгруп G1 i G21a. Стри
вайте, ви ж кажете, що мова ала
нів – сарматська, і що вони були 
носіями групи R1a? Так, були, 
поки жили у степу. А тоді почали 
ставати осетинами і за генетич
ним складом наблизилися до но
вих «сусідів по Кавказу». Осетин
ський парадокс полягає в тому, 
що мова таки безперечно іран
ська, але носіїв групи R1a серед 
осетинів лише 2%! Зміну мови 
тут пояснюють механізмом «па
нування еліт» (аналогічно ста
лося у вірмен і мадярів). 

КАВКАЗьКі ТОПОНіМИ 
На Кавказі не було потужних 
цивілізацій, як у Месопотамії. 

Зате він в усі часи був «горою 
мов». Вдається простежити на
явність в Україні топооснов з 
усіх трьох груп досі живих де
сятків мов Кавказу (рис. 31). 
Основа назв Ківшувата і Кіль-
чень нагадує Колх-, Шарапа-
нівка Вн і Шарпанці Лв відпові
дають назві античного міста Са-
рапан (тепер село Шорапані) на 
р. Ріоні в Грузії, – але це може 
бути й слід по всюдисущих 
грабіжниках-скіфах (пор. осе
тинське xælæf, російське шарап 

«заклик до колективного роз
грабунку» + ір. ан суфікс мно
жини). Назва с. Кукезів Лв схожа 
на Кавказ (але і на алб. Kukёs), 
Кавків Яр Вн – на арабське ім'я 
Кавказу «Кабк». Дагестанський 
слід мають назви сіл Цукури Хс, 
Цукурине Дц, Кирдани Жт, Кв, 
порогу на Дніпрі Кайдак і пріз
вища Кайдаш, – пор. етноніми 
цахурів, каратинців (самоназва 
кирді), кайтаґців (= хайдаки, те
пер у складі дарґинців). Найпо
мітніший слід адигів: Одаї, Чер-
каси, Касогівка, Цвіжин, Шка-
рівка, Псло, Джґун, Шегині, Ци-
ків, – пор. адиґе = черкеси = ка
соги літопису, племінні союзи 
цвіджа, шкарауа, адиз. ps е «річ-
 ка», gun «хрест», каб. шъоген 
«священник», каб. c ек̊ е  «малий, 
дитина».

КАВКАЗьКі ЗАПОЗИЧеННЯ
Слів кавказького походження 
поки що відома жменька: ковер-
зувати, каверза, габардин, ско-
ворода, кувалда, – усі ви
ключно від самого етноніма 
кабарда (історично – «ґабри»); 
з Кавказом пов'язують прото
тип слова меч.

Рис. 32
В Україні типи 
кавказьких 
облич звичайні
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7. МАВРИ
Y-ГАПЛОГРУПА E1B1B (~3%): 
САХАРСьКА
Y-гаплогрупа E1b1b (в Україні бл. 
3%) – ознака міграцій з Африки 
до Європи. Її підгрупа Е1b1b1a2 
пов'язана з колонізацією греків. 
Окрім Балкан і Центральної Єв
ропи звичайна на Кіпрі, на півдні 
Італії та Франції (це частини ан
тичного грецького світу). E1b1b1b 
(E-M81 або E3b1b) є характерис
тикою берберів північного за
ходу Африки. У деяких районах 
Марокко до підгрупи E1b1b1b на
лежить 80% населення. Є вона в 
Іспанії, Італії й на півдні Франції, 
на півдні Португалії 12%. 

Із знайдених в Інтернеті фото 
(рис. 33) на нас дивляться ал
жирські кабіли: вони належать 
переважно до берберської гілки 
«великої європейської раси» 
(хоча поняття й застаріло, але тут 
його вжити доречно). З  очевид
ністю, такі обличчя в Україні не 
чужі. Кілька відсотків кабіль
ського населення Алжиру – 
блондини. Важко повірити, що 
молодик праворуч – не з Обухова 
чи Кагарлика. 

МАВРСьКі ТОПОНіМИ
До нас люди Y-гаплогрупи E1b1b 
потрапили з потоком мусульман 
через «коридор Росафи». Су
дячи з назви річок Русава, Гай-
син Вн, Росава, Гайшин Кв, Чг, с. 
Rusava CZ, Rossau 2/ Gischau 2, 
Russow/ Gischow 2 D (тут же 
Alach, Allach, Müsselmow!) (рис. 
35), це проникнення арабів до 
Європи почалося у VIII ст. за ха
ліфа Гішама (724-743), столицею 
якого було місто Русафа під те
перішнім Оманом (доти столи
цею був Дамаск, після Русафи 
Багдад). Ім'я адріатичного порту 
Росафа (тепер Шкодер, Албанія) 
виникло як репліка столичної 
Русафи, причому ні до 725 р., ні 
після 750 р. воно не могло бути 
прапором Халіфату [Тищенко 
2011]. На Балканах маври просу
валися углиб річками Південна 
Морава, Західна Морава, Дуна-
 єм – і далі іншою річкою Морава 
у Чехії; в Україні – Муравський 
шлях (1650: Moraw ski). У цьому 
маршруті, відновленому з самих 
фактів топонімії, могли бути 
сумніви до публікації даних про 
Y-гапло групи чехів, мадярів, ба
варців, градієнтної схеми поши
рення Y-гаплогрупи E1b1b: до

кази генетики тут наочні і не
спростовні (коричневі й чорні 
сектори на рис. 34, відповід
ність фактів топонімії та гене
тики на рис. 35). Слідом арабо-
хозарської війни 710-737 рр. є у 
нас назви селищ ПАТАЛАХівка 
Лг (від вигуку джигаду: Фатх 
Аллах! «Перемогу дав Аллах»), 
також ПОДОЛЬОХ Хк, См, ВО-
ДОЛАГа Хк 2, ВОДОЛАГівка См 
(сюди ж сотня прізвищ Пата-
лах і Патлах). Імена халіфа Гі
шама і його полководців аль-
Хараші, Маслами, Мервана уві
чнені у назвах: населених пунк
тів Гайшин, Гайсин, Хорошеве; 
могила Хорошева; кілька Маслі-
вок, Мервин, Мервинці – в араб
ських топонімічних контекстах 
(про вираз на Волині робити 
мерву «збиткуватися» повідо
мив В.Шолом). З перемогою Аб
басидів над Омейядами у 750 р. 
пов'язані назви населених пунк
тів Жабо.тин, р. Жабо.тян.ка 
Пл (битва на р. Заб), численні 
Жабинці, Жабчі, Барабашівки 
[Тищенко 2011]. 

Гідне подиву, що це регу
лярне проникнення маврів до 

Європи тривало, здається, до ХІІ 
ст., на що вказують назви с. Га-
бун Лг, Гапонівка См, Гапоно-
Мечетне Дп або Gaboń Pl. Ім'я с. 
Тидрик Мк виразно пов'язане з 
назвою о. Тидра біля Ґабону, де у 
1040-х рр. ібн-Ясін і його послі
довники заснували перший ри
бат – військовий монастир ара
бів для навернення кафрів (пор. 
у нас Риботень Чг, Риботин См, 
Арабат Км, також Рабат у Ма-
рокко, Арбат, Арабач, р. Улемка, 
Улемль у Росії).

УКРАїНСьКі АРАБіЗМИ
Український словник зберіг 
інакше не пояснимі сепаратні 
арабізми на зразок потала, сум, 
могорич, хосен, мацапура, капа-
рити (і Копирів кінець у дав
ньому Києві), унікальну семан
тику слова батьки (це не мно
жина від «батько», як і білор. 
бацькі, порт. os pais, ісп. los 
padres), – пор. ар. abu «батько» ~ 
abwein «батьки» (форма двоїни).

ДжеДжУЛИ, ДЗИРИ
Типово українські – і водночас 
класичні магрибські – риси зо

Рис. 33
Алжирці:  
важко повірити, 
що молодик 
праворуч не 
з Обухова чи 
Кагарлика…

Рис. 34
Росафа –  
ворота маврів 
до Європи
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внішности професора К.О.Дже-
жули і його племінника-теле-
журна ліста Андрія Джеджули, 
історика Я.І. Дзири (рис. 36). 
Прототипами цих прізвищ мо
жуть бути назва порта Jijel 
Джиджел в Алжирі та ім'я ди
настії Дзиридів з Магребу (ві
домі і прізвища Джеджалій, 
Джиджора).

МАДЗИґОНИ
У своїй класичній праці «Мови 
світу» А. Меє і М. Коен повідо
мляють про туареґів таке: 
«Арабське слово twārög NB (в 
однині targi) відтворює місце
вий частковий етнонім. За
гальне ім'я, яким звуться туа
реґи – це діалектна форма 
слова imāziǥön... або у множині 
imuhaǥ (у північних говірках) 
чи imušaǥ (у південних), звідки 
назва мови tamā haq або 
tamāšäq, tamāšäǥt "тамазігт"» 
[LM, 138]. Щойно згадана 
форма imāziǥön, та ще вживана 
у Сахарі й Марокко без проте
тичного і – māziǥön [LM, 136], 
– враз нагадала автору пріз
вище його армійського ротного 
старшини Мадзиґона. У сол
датські роки випускнику-
філологу здалося, що це якесь 
молдавське прізвище – та й по 
тому. Згодом серед тисяч на
ших студентів таке прізвище 
трапилося за 48 років єдиний 
раз. Аж ось коли прийшов роз -
в'язок.

У староукраїнській грамоті з 
Сучави 1473 р. згадано болото 
Мастекун (див. врізку); від Су
чави близько й до Покуття, звідки 
родом мій однополчанин. А коли 
виявляється, що не лише у пів
денній Буковині досі є села  
Mesteacăn, Măstăcan (2), Meste-
căniş, а в Румунії взагалі таких 
назв 18, то стає зрозумілим, я́ к 
туареги і на Покутті опинилися: 
це знову «слід Росафи». Справді, є 
своя р. Росава і коло Таращі, і ще 
інша – за Ніжином аж під 
Новгород-Сіверськом

У зв'язку з поширенням 
прізвищ Мадзиґон набуває ак
туальності назва острова Фе
зань на Дніпрі напроти Тома-
шівки (з карти Боплана). Річ у 
тім, що Феззан – це височина у 
центрі Сахари, де якраз і жи
вуть туареґи (вони ж імажіґени 
і тамашеґ). Сюди ж назва оази 
Ґадамес у Лівії, упізнавана в 
імені села Годомичі Жт.

СУМ СУМеННИй
Подиву гідні деталі тривалого 
мирного співжиття з мусульма
нами зберіг словник. Поширене 
російське слово суматоха озна
чає «метушня, поспіх, поквап
ність». Відоме й діалектне укра
їнське [суматуха] «меланхолія», 
системно підтримуване словами 
сум, сумний, сумувати. Досі не 
було спроби розібратися у при
чинах разючої відмінності зна
чень цих двох слів у двох сусідів-

слов'ян. Арабський прототип 
soum «твердий піст» (під час ра
мазану) прямо вказує, що предки 
українців бачили похнюплених 
арабів удень, предки ж росіян – 
були свідками їхніх поквапних 
розговінь уночі.

Y-ГАПЛОГРУПА T (~1%): 
еРИТРейСьКА
Y-гаплогрупа T досить рідкісна 
у Європі в цілому (менше 1% на
селення – так і в Україні). Вона 
походить з Червоного моря 
(звідки й назва), але етапи фор
мування її пройшли й над Ін
дом. Окрім Ефіопії і Європи, 
група T відома у Південній Ін
дії, Росії, Танзанії і Камеруні (у 
народу фульбе 18%), у Австра
лії. Несподівано високі відсотки 
виявлені у м. Шякка у Сицилії 
(18%), на іспанському о. Івіса 
(17%), у Сербії (7%). Від 3 до 4% 
населення належать до групи Т 
в Італії, Португалії, Греції. Зна
чить, і до нас люди групи Т мо
гли потрапити все тим же шля
хом через Росафу.

їХ ЗНАЛИ НА ПОКУТТі, 
ПіД ТАРАЩеЮ і 
НіжИНОМ
• У с. Стецева на Івано-
Франківщині (Снятин) і деінде 
на Покутті у побуті відомий 
зневажливий вираз "Гей ти, 
мазіґоне ти!" 
        (М. Курилюк, 07.2010) 
• "Зустріла знайоме слово, яке 
чула в 1950-х рр. Ви згадуєте 
прізвище Мадзигон, а в Малій 
Березянці (Таращанський ра-
йон на Київщині) дражнили 
стриженого під машинку 
хлопчика "маздиґін", жарту-
ючи пита-ли: "Тебе вже 
обмаздиґóнили?" Коли хлопці 
робили шкоду, батько казав 
"Ех ви, маздиґони!", щоб не на-
зивати дурнями" 

  (Н. Галич, e-mail 
22.10.2010)

 

• Назва малої шпателі, 
якою живописці зішкрябують 
шар олійної фарби для 
перероб-ки написаного – мас-
техін...
• На занятті 9 лютого 2012 р., 
почувши про ці факти, сту-
дентка А. Хоменко згадала, що 
у Ніжинському районі на Чер-
нігівщині кажуть: "обмадзи-
ґонити курку" (обскубти) (!)

Рис. 35
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8. СЛОВ'ЯНИ
СЛОВ'ЯНИ:  
ТеМНі КОРеНі еТНОГеНеЗУ
Час підбивати підсумки, – але 
чомусь іще не йшлося про 
слов'ян. Річ у тім, що якихось 
спеціальних слов'янських генів – 
не знайдено (як і германських, 
балтійських, романських). То де 
ж у викладеному вище знайти 
слов'янське? 

Перше і найістотніше: сло -
в'яни – де? Після цих здобутків 
генетики біологічний слов'янин 
остаточно стає міфологемою. Зі 
схем видно, що слов'яни біля Дні
пра – біологічно не ті самі, що 
біля Дунаю, Вісли чи Волги (так і 
угри-мадяри на Дунаї – біоло
гічно не ті, що угри-ханти за Ура
лом; або германці-сканди нави – 
біологічно інші, ніж німці й ан
глійці). Знову ж, де тоді «гер
манці»? Переклад назви праці 
З.Россер, О.Євграфова, С.Крав
ченка і 60 їхніх колег – 
«Y-хромосомна різноманітність у 
Європі – градієнтна і залежить 
не так від мови, як від географії». 
А оскільки простір – це проекція 
часу (Вяч. Іванов), то за просто-
ровим розподілом стоять істо-
ричні події. Або інакше на ту ж 
тему: «Україна – це Русь, що за-
лишилася вдома: нема на ній ні 
провини, ні гріха» (В.Новодвор
ська). У ІХ ст. до центру Європи 
«протовпилися» мадяри з чу
жою за звучанням і структурою 
мадярською мовою. І от – диво: 
за набором Y-гапло груп євро-
пейців-мадярів не відрізнити від 
сусідів – «слов'ян», «романців», 
«германців», влас  не, – слов'яно-, 
романо- і германомовних тих 
самих європейців. Такі ж і осе
тинський, і вірменський, і грець
кий парадокси. З картосхем роз
поділу Y-гапло груп у Європі нао
чно видно, що й українці не ма
ють якогось особливого способу 
появи на світ, відмінного від ін
ших народів. Вони – як усі євро
пейці з 20 тисячами років влас
ного формування «на місці» і не 
відкололися позавчора з чийо
гось ребра. 

Коли взяти історико-геогра-
фічний кукутені-трипільський 
простір (де більшість людей має 
Y-гаплогрупу І), то «за ступенем 
трипільськості» (найбільші бла
китні сектори) послідовність 
слов'ян така: боснійці (поза схе
мою), українці, хорвати, серби, 

болгари – це українці у своєму 
«трипільському колі» (див. рис. 
9). За «ступенем скіфізації» (по
маранчові сектори), – послідов
ність інша: поляки, росіяни, 
словаки, білоруси, словенці, че-
хи, українці – це українці у 
«скіфському колі». Коли ж узяти 
«за ступенем арабізації» (чорні й 
коричневі сектори), – то за цією 
ознакою послідовність ще інша. 
І так далі.

По-друге, кого обстежено? 
Дослідникам С. Кравченка тра
пилися українці, дані про яких 
отакі,  у О. Семіно – отакі,  а Дж. 
МакДональд додав до своїх 
українців ще й білорусів…

Поки теоретики дійдуть 
згоди про конкретні відсотки, 
оптимістичний підхід до отри
маних ними результатів полягає 
у розгляді самих виявлених ге
нетичних складників народів,  
що ми й зробили.  

По-третє, слов'яни – якого 
часу? Невже фізичні й моральні 
цінності слов'ян були від по
чатку найдовершеніші – на
стільки, що досі можуть пра
вити за взірець і орієнтир на 
майбутнє? Наскільки такі сло-
в'яни є міфом? Коли йдеться про 
наш народ, то зрозуміло, що 
українці до XVIII ст. були гене
тично менш різноманітними – 
образно кажучи, без Москален
ків; якщо це українці до XV ст., 
– то без Москаленків і Ляшен
ків; якщо до XIV ст., – то без на
званих і Литвинів, Литвиненків, 
Литвинчуків; якщо до ХІІІ ст., – 
то без них і Татарчуків, Могил і 
Могильницьких; якщо до Х ст., – 
то без названих і Данченків, і 
Мажаровських. Звичайно ж, і се
ред топонімів тоді нічого схо
жого на ці прізвища й бути не 
могло. Коли йдеться про місцеву 
людність до VIII ст., – то вона 
була і без усіх згаданих сімей, і 
без Горбачів, Візирів і Патала
хів, без Магушинців і Мачусь
ких; якщо до V ст., то без Абаров
ських і Ображеєвичів; якщо до 
IV ст., то без Гунь і Гунченків. 

Серед нас чимало Переде
ріїв, і Шкурупіїв, і Коцупіїв: як 
виявляється, у складі українців 
їхній «стаж» – серед найдо
вших. Але можна уявити стан 
етногенезу й до V ст. до н. е., 
коли серед місцевих наддні
прянців не було, крім усіх назва
них, ще й Передеріїв, Шкурупіїв, 
Шкроботів, Шкарапут, Гмир, 
Коцупіїв, Пахлів, Азаренків а до 

VI ст. до н. е. – усіх названих і 
Кизим. Залишаються самі енде
мічні «трипільці».  Відповідно 
менше слів-запозичень, менше 
«незрозумілих» назв селищ... 
Куди ж «розтає» слов'янство, 
коли подумки забрати «до
мішки», які його, кажуть, «зі
псували»? Правильна теза – 
протилежна: генетично й мовно 
найбагатший сучасний стан 
слов'янства. Чим глибше в істо
рію, тим бідніше поняття, менша 
схожість «тодішніх слов'ян» на 
теперішніх. І неминуче набли
жається межа, за якою «перші 
слов'яни» невідрізнимі від яки
хось таємничих «передслов'ян». 
Було б антиісторично, якби 
раннє слов'янство мало відразу 
складний, насичений, розвине-
ний, сформований зміст (а саме 
таку «уречевлену міфологему» і 
плекають квасні патріоти). То 
хто ж були ті «передслов'яни», 
від яких «перші слов'яни» лише 
ледь-ледь відрізнялися? 

Очевидець облоги Царгорода 
628 р. і війн Візантії зі степови
ками, поет Георгій Пісида від
творив у віршах етнічне ото
чення, з якого «вироїлися» 
ранні слов'яни. Видно, що це 
«Дике поле» було переважно, а 
часом і виключно іранським 
(курсив). А от і моральні цінності 
й дитинство «перших слов'ян» 
очима цивілізованого грека: 

«Парфяни випалюють персів, скіф 
нищить слов'ян, а ті – скіфів. 
Заюшені кров'ю взаємно, за вбив-
ство відплачують вбивством, 
і з розпачу й люті зростає щораз не-
минуча війна» [СИ, 70-71]. 

«Нам з заходу хмари фракійські 
принесли війни боревій, 
Скіфи підкралися з суші, слов'яни-
вовки із човнами затіяли битву мор-
ську.
їхньої крови набравшись, хлюпа-
ють хвилі червоні, 
Ще й [перська] Горгона зі сходу, 
наче мара, постає» [СИ, 71]. 

«Ворожий нам варварський розум 
без ліку слов'ян та булгарів 
В човни посадив дерев'яні (бо до-
вбанки здавна він мав)» [СИ, 69]. 

«То ворог непростий з'явився, зли-
лися тут різні потоки, змішалось ра-
зом тут усе: 
Слов'яни домовились з гуном, а 
скіфи й собі – із булгаром, 

Рис. 36
Типово 
українські 
й водночас 
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Мідієць злигався зі скіфом, – хоч 
мова усіх розділяє й далекі місця іс-
нування,
Але ж проти нас, нагостривши, 
з'єднали вони свою зброю – 
В бажанні богами поганства здо-
лати твердих християн» [СИ, 67]. 
...Отут слов'ян справді не відріз
нити від їхніх молочних братів. 
Звичайно, можна грека вважати 
слов'янофобом і не слухати.

Щораз меншає забобонів на
вколо народження слов'янства, і 
воно постає в усій своїй натураліс
тичній оголеності. Хто ж таки їх 
породив? Греки кажуть – скіфи. У 
Польщі виявлено в належному 
іранському контексті поблизу м. 
Плоцьк на Віслі назву села Skłoty 
Nowe, у якій розпізнано відому 
від Геродота самоназву скіфів – 
сколоти. Сколоти на Віслі – це 
нормально, бо межею Скіфії була 
якраз Вісла. Після цього стає оче
видним зв'язок з цією назвою і 
цим етнонімом саме на поль
ському матеріалі топо-основ 
SKŁÓT-~SKŁOD- (SKŁODy-Stachy, 
SKŁODy BOROWe, SKŁU-Dzewo), 
як і прізвищ поляків (Curie-
Skłodowska), а також іменника 
пол. sklut «сокира», лит. sklutas 
[Brückner, 494]. З аферезою (від
падінням першої приголосної, 
яку почали сприймати як при
йменник «з») ця основа мала 
стати _KŁOD-/ _KŁÓD-/ _KŁUD-: 
то ключ до пояснення ім'я при
токи Одера Nysa _KŁODska як 
«Ниса сколотська (отже, скіф
ська!)» (нім. _Glatzer Neisse ще 
далі від прототипу). Інша при
тока Одера – Nysa Łużicka «Ниса 
Лужицька» (нім. Neisse) тепер – 
кордон Польщі з Німеччиною. 
Наспів час і для назви рукава Дні
пра СкарбнаКОЛОТівська Дп 
(Нікополь).

(Саме ця назва Скарбна-_
КОЛОТ.івська *сколот-? спону
кала до перегляду етимології 
слів скарб, підскар-бій, скарбівці 
«прислуга», скарбовий «помі
щицький»: замість традицій
ного двн. scerf «монета» (без 
аналогій у чеській, словацькій, 
словенській, хорватській), – за
пропонувано ймовірне похо
дження з парф. *хшахрап- «во
лодар» (досліджено окремо).)

У контексті зі сколотами і 
обома Нисами набуває ваги іс
нування у Польщі, Німеччині, 
Чехії сіл з назвами від основи 
Парн- (Parnowo, Parnica; Parin, 
Pahren, Pahrenz; PARNík, oPAR-

 No). На тлі цих топонімічних 
ознак іранського степового жит-
 тя раптом згадуємо, що столи
цею тих парнів (по-новому «пар-
фян») було місто Ниса або Ниса 
Парфянська за Каспієм – вихо
дить, також «Ниса сколотська»!..

Значить, весь цей простір 
входив до складу Іранведжа, 
«Іранського світу від Ниси до 
Нис», значить недаремно анти
чні історики вказують на су
сідню з Нисами Віслу як на межу 
між Скифією і Ґерманією! І ця 
нова широчінь розриває останні 
перепони до дальших викладок: 
де ж корінь слов'ян. 

НАЗВИ СЛОВ'ЯНСьКИХ 
ПЛеМеН
Найраніші держави слов'ян 
пов'язують з таємничими «чер
венськими городами» на лівій 
притоці Бугу Гучві. Як визнає іс
торик, «розвиток і занепад цих 
давніх племінних держав для 
нас закритий і невідомий, – 
тільки могутні городища, що за
лишилися досі, свідчать про 
творчі зусилля давніх віків» 
[Крип'якевич, 33]. Тут же, на 
Гучві була і столиця волинян. І 

етнонім волиняни, і оронім (на
зва землі) Волинь – «камені 
прийнятого спотикання» тради
ційної етимології. 

Звідки тільки не пробувано 
виводити назву Волинь – і від во
лів, і від волинки, і від скелі, і від 
пташиного вола (бо горбиста), і 
від волохів... Виявляється, пошу
ковий контекст був усе ще недо
статньо широким. Тому, як казав 
Є.С.Жариков, з воронки пошуку 
й не капало, бо «лише те із глека 
ллється, що було до глека влите». 
А ключик на видноті був – та не 
близько лежав. Там же у слов
нику М.Фасмера (де і про «волів», 
і про «воло») читаємо: «Хвалис
ское море – стара назва Каспій
ського моря, похідне від cеред.-
перс. Xvārēzm (парфянського 
*Xvālēz-. – К.Т.) "Хорезм"» [Фас
мер, IV, 229], літописні форми – 

Хвалииское, Хвалимское, Хва
литьская дория (перс. dāryā, 
дперс. draya «море»!) і, нарешті: 
«Хвалынское море. У народних 
піснях: Волынское море»... Клю
чик знайшов свій замочок. 

Ось чому в «Золотих луках» 
аль-Масуді волиняни названі 
«коренем із коренів слов'янсь-
ких», ось у чім річ, що «всі 
слов'яни їм покорялися»: це вчо
рашні скіфи-парфяни, «хвалим
ські саки», знайомі парні з їх
ньою халепою і дерибаном. Прав-
 ду сказав араб. Це ми, втративши 
контекст, довго не розуміли, щó 
він каже. Не були готові до іс
тини, сказаної відкритим тек
стом: корінь слов'ян – учорашні 
парні. Це їх  ні нащадки – поло
вина росіян, поляків і словаків з 
Y-гаплогрупою R1a. І кожен тре
тій українець, якщо він не Пере
дерій.

Після волинян, як кажуть, 
решта стає справою техніки, бо в 
колі виявленої іранської тема
тики вже нема де подітися: етно
німи кашубів, їхніх сусідів коце
вів (рис. 37) і просторічне укр. 
[кацапи] тут виглядають похід
ними від дперс. xšaçap «сатрап». 
Дравени й деревляни однокоре
неві з драбами і Драбовим, отже 
продовжують мідійс. xšaθrap- 
«володар, сатрап». Звичайна у 
мовленні сарматів заміна всіх 
Р на Л (пор. вище Xvārēzm ~ 
*Xvālēz, Parθāvā «Парфія» ~ 
pahlawi) доводить до невпізнава
ності ту саму основу xšaθrap- у 
назві ЗДОЛБунів, а з аферезою 
(відпадінням першого складу) – 
в етнонімі дуліб (але це вона! – є 
давніші форми з т-: в Україні р. 
Туляпа, у Польщі с. Tulibowo). 
(Показово, що ім'я Дулеп є в лі
топису і серед половецьких імен 
[Баскаков 1987, 83]). Той же ме
ханізм Л/Р робить з етноніма 
«паръні» – новий «палуні» (по
ляни), – так у Масуді. Причому, 
акурат там де треба – і для 
полян-поляків, і для полян-
киян (читач напевно знає цей 
конфуз літопису: поляки теж на
звані полянами – крім того, що 
там же йдеться і про ляхів – і по 
сьогодні жодного коментаря від 
патріотичних науковців!) Ост
рівці інших іранців у морі саків-
хвалинців зберегли для нас і 
окремі форми з Р (пол. Poronin, 
укр. Паранине Жт), зате на карті 
без ліку Ясних Полян – «ясів-
парнів»... (Скандинавам-данцям 
у пізнішій сівéрі автор присвя

«ЗА СТУПеНеМ 
ТРИПіЛьСьКОСТі» 
ПОСЛіДОВНіСТь СЛОВ'ЯН 
ТАКА: БОСНійЦі, УКРАїНЦі, 
ХОРВАТИ, СеРБИ, БОЛГАРИ – 
Це УКРАїНЦі У СВОЄМУ 
«ТРИПіЛьСьКОМУ КОЛі»
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тив півкниги 2011 р. У тих же 
данців є й цікаві аналоги до ет
ноніма тиверців – tyv «злодій», 
tyveri «крадіжка».)

Отже, туляпи ~ дуліби, дерев
ляни, кашуби, [кацапи] – це «са
трапові» люди, аналог «таджи
ків» (букв. «коронних»), на від
міну як від персів, так і від «про
сто скіфських» людей – волинян  і 
полян (звідки підстава для проти
стоянь: поляне «быша обидими 
деревляны и инѣми околными»). 
Виходить, весь цей величезний 
простір Іранведжа по Віслу в ті 
далекі століття тримався таки у 
магнітному полі Іранської дер
жави. Попередни  ки слов'ян, «са-
ки заморські» по 180 роках у Пер
сії Ахаменідів вирвалися від По
лоза, скориставшись з Олексан
дрових війн, і більше туди не по
падали. Далі на них чекала своя 
історія, – зі скіфщиною, халепою, 
з одвічним поділом на чорв і чо
мур – трударів і грабіжників. Хоч 
вам воно поки що чуже, але, про
читавши ранні нариси академіка 
В. Абаєва про скіфів і Заратуштру, 
ви багато чого в них упізнаєте – 
не просто нашого, але й сьогод
нішнього. 

НАРОДИ, МОВИ, НАСТАНОВИ
Отже, мабуть мав рацію Нестор: 
«аще и поляне звахуся, но 
словѣньская рѣчь бѣ». Мовоз

навці про це здогадувалися, бо 
відокремили теорію походжен ня 
слов'янських мов (глосогенез) від 
походження слов'ян ських наро
дів (етногенезу). І дійшли висно
вку про кілька етапів форму
вання «мови пра  сло  в'ян». За  
О. Трубачовим, ранні контакти 
слов'ян – не з балтами, а з праіта
ліками над Дунаєм [Трубачев 
2003].

В. Мартинов виходив з прин
ципово відмінної (і теж не за
гальновизнаної) настанови на 
балтійський складник, виділив-
 ши «три інгредієнти», тобто 
«одвічні» складові праслов'ян-
ського словника: найдавніший 
балтійський, новіший італьсь-
кий ХІІ ст. до н. е. і «найнові
ший» іранський VІ ст. до н. е. 
Концепція приваблива тим, що 
праслов'янська трактована в ній 
як єдність різночасових і різно
мовних «секторів», а також у 
зв'язку з виявленим тепер іран
ським вектором назв племен. 
Десь у ХІІ ст. до н. е. внаслідок 
вторгнення італіків «була за
йнята частина західнобалтій
ського масиву і почалася її 
"слов’янізація"» [Мартынов, 57]. 
«Слов’янізація» у лапках тому, 
що це насправді італьська посу
нула західнобалтійський слов
ник у бік майбутнього прасло-
в'янського стану. Вчений розгля

дає біля 40 пар слів з близьким 
значенням, перше з яких щоразу 
має відповідник у балтійському 
прасловнику, а друге – у італь
ському, як-от: сват ~ гість, горло 
~ глотка, перст ~ палець, тесло ~ 
сокира, кий ~ молот, мукá ~ бо
рошно, гов'ядо ~ бик, ярчук ~ 
ягня та ін.

Продовженням подій стало 
долучення у VI ст. до н. е. іран
ського інгредієнта: він дотепер 
матеріалізований у мовах усіх 
слов'ян у вигляді 17 слів з найкра-
 ще аргументованою іранською 
етимологією [Мартынов, 31-37]. 
Так словник набув вигляду пра-
слов'янського. Українська успад
кувала з тих початкових іранізмів 
слова бог, див, хвала, синій, муж, 
ворс/волос, гадати, бачити, за
ради, топір, ватра, дощ, хорт, 
ящір(ка) і діалектне [к] «до».

У прецікавому (і, на жаль, не 
вільному від ідеології) огляді 
праслов'янських іранізмів О. Тру-   
бачов для польських слів baczyć, 
patrzyć, szata, trwać, dbać, raróg, 
żwawy, poczwara, potwarz, pot-
wór, kat, pan, otucha прийняв 
етимології від дір. *abi.āxš.aya- 
«об» + «око», авест. pāθrāi «охо
ронець», xšaθra «влада», tbaēš 
«дбати», taurvaya- «долати опір», 
vәrәθraγna- «сокіл», jvaya- «жва
вий», kāθa- «відплата (на страш
ному суді)», tušni- «мовчазний», 

Рис. 37
Ключик на 
видноті був – 
та не близько 
лежав
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скіфс.*p⁄facvara «напасть» [Тру
бачев 1967]. Вчений назвав їх 
апріорно «слов'яно-іранські зв'я-
зки для західнослов'янської» (с. 
44). Як же так, скаже читач: ось 
українські відповідники усіх цих 
слів – бачити, патрувати, шата, 
тривати, дбати, раріг, жвавий, 
почвара, потвора, кат, пан, 
[отуха] «надія». Є всі ці слова і в 
білоруській, – а у словацькій, 
чеській, верхньолужицькій їх 
якраз значно менше, ніж у поль
ській. За Х. Шустер-Шевцем, це 
група центральнослов'янських 
мов з іншими іранськими впли
вами, як-от [h] замість [g] (у 
польській [h] говіркове на пів
дні). І тоді ці іранізми – лексич
ний слід по всій смузі іранських 
впливів від української до верх
ньолужицької... Навіть про саму 
можливість такого пояснення О.
Трубачов не згадав.

Тільки тому, що цих слів не
має в російській, ті самі іранізми 
української та білоруської мов 
трактовані ним як вторинні пе
резапозичення «справжніх іра
нізмів» з польської (!), – аж до 
звинувачення окремих слів в 
«обманливо самобутній зовніш
ності». Дисонанс науки з ідеоло
гією видно у применшенні числа 
білоруських і українських анало
гів, що стає схожим на підгонку 
результатів, бо у статті не згадано 
сім (!) із 19 принципово важли
вих відповідників польських іра
нізмів у білоруській (дбаць, 
рарогъ, жвавы, пачвара, [пат
вора]) і українській мові (жвавий, 
почвара). Помилкова форма 
«трваць» (с. 58) підміняє пра
вильне трываць, приховуючи 
його близькість до укр. тривати. 
Так знято потребу долучити й ці 
слова з давніми групами -ри/-ли 
з прасл. r̥ до «обманливо само
бутніх», спрощено задачу пояс
нити їх як запозичення з поль
ської (нібито trwać >«трваць») – і 
«засвічено» ідеологему. Ось вона: 
у поляків у V ст. до н. е. були 
окремі предки, а окремих пред
ків українців і білорусів – не мо

гло бути; тому їхні іранізми і «об
манливо самобутні», тому тільки 
й можуть бути позичені з поль
ської у XVI-XVII ст. Генетика 
каже тепер: ні, окремі предки 
були і в нас, і в білорусів. Як і в ро
сіян. Про це вже була підозра, бо 
на початку нашої ери вони були 
не там, де решта слов'ян, – що ви
дно з долі другої палаталізації в 
цих мовах (рука/руці, нога/нозі, 
вухо/у вусі).

Через А.Брюкнера відомо 
про поважне старочеське слово 
tbati (с. 56) з початковим tb-, яке 
ще ближче до основи авестій
ського tbaeš, ніж dbati. Але у ста
роукраїнській така форма осно-
 ви представлена тричі – тбають, 
отбаgть, нg отбаючи [ССУМ, І, 
286; ІІ, 100, 494]. То що це – 
українські запозичення вже не з 
польської, а зі старочеської, аби 
лише не авестизми? Що більше, 
українська і білоруська зберегли 
й давньоіранський формант -й- з 
*dbaya-, якого взагалі немає на 
заході (дбаЙливий, недбаЙло; 
нядбаЙны, дбаЙлівы) [Тищенко 
2010, 13].

Іранізми polono-iranica нале
жать до польської фондової лек
сики [Трубачев 1967, 61] – це так. 
Але так само і української, і біло
руської. А у такій лексиці масо
вих запозичень не буває. Зна
чить, ці слова питомі. На жаль, 
О.Трубачов обминув словотвір 
цих лексем, – а саме він і дає 
змогу остаточно виломитися з 
«прокрустова ложа». Якщо від 
13 польських іранізмів є ще 127 
похідних слів (разом 140), від 12 
білоруських – 115 похідних (ра
зом 127), а від 12 українських іра
нізмів – 182 похідні і кілька то
понімів (разом 202), то й прони
кли вони зі сходу на захід, а не 
навпаки [Тищенко 2006, 121], і 
вживані на сході довше. І знов 
питання рýба: чому цих сотень 
прадавніх слів нема в російській 
(крім пари діалектизмів) і за які 
століття сусідки встигли своє ба
гатство розбудувати? Схоже 
явище дивує і Т.Вендіну: на до

слідженому нею матеріалі ро-
сійська має від 5 до 9 спіль-
них словотвірних рис з усі
 ма слов'янськими, крім укра-
їнської, з якою є 2 збіжности 
[Вендина, 124-128]. Не нова ця 
проблема і для О.Трубачова, 
який порахував, що з 11 тис. 
російських слів всього 72 
слова є спільними виключно  
з українською і білоруською 
[Трубачев 1957, 67]. 

ХТО ТАКі ВОЛХВИ?
Також іранським, хоча й пізні
шим внеском до слов'янського 
мовлення частини степовиків 
парфянського часу є слово вол-
хви. Як встановлено сучасною 
іраністикою, перський прикмет
ник  pahlaví «пехлевій
ський, середньоперський» утво
рено від парфянської назви Пар

фії *Parxava, що відповідає дав
ньоперське  Parthava 
«Парфія». У мов  ному середо
вищі степу парфянське *Parxava 
спершу зазнало метатези 
(*Paxrava), а потім з сармат
ською ламбдою набуло форми 
*Paxlava [Гафуров, 91-92]: при
кметником від неї і є пахлавí. 
Парні-парфяни дали Ірану ди
настію Аршакидів, які відібрали 
державність у греків. З парфян
ською назвою Парфії пов'язані 
похідні: пахлава «солодощі», 
бахрома (з типовим тюркським 
переходом в > м), мабуть і назва 
«поля *пахлавецького» і етнонім 
половців (<*похл-), далі повх «по
льова миша», назва укр. балаш 
«залізна руда», оз. Балхаш; укр. 
питльований «(хліб) з просія
ного борошна», пол. pytlowany, 
чес. pytlovany (від pytlo «сито» з 
*Paθlava) – при рос. пеклеван-
ный, нар. поклеванный (хлеб) 
(*Paxlava?). Роль парфян в істо
рії формування сло в'яномовних 
іранців видно й зі спільного су
фікса етнонімів парфяни – і во-
линяни, поляни, деревляни.

Від етноніма парфян похо
дить і слово волхви (пор. і с. 
ВОЛФине См, і за 5 км р. Волфа 

Етномовні форми Століття Основа Флексія
 (Середньоперська +IV p a h l awi)
 Ахаменідська перська -V P A R θ ava
 Парфянська -V *P A R X ava
 Парфянська -ІІІ? *B A R X ava
 Парфянська -І? *V A R X ava
 Сарматська +I *V A L X ava
 Слов’янська +IІІ V O L X ăva

Схема. 38

ОКРеМі ПРеДКИ БУЛИ  
і В НАС, і В БіЛОРУСіВ. ЯК і В 
РОСіЯН. ПРО Це Вже БУЛА 
ПіДОЗРА, БО НА ПОЧАТКУ 
НАШОї еРИ ВОНИ БУЛИ Не 
ТАМ, Де РеШТА СЛОВ'ЯН
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л Сейму). Незвичність об'єкта 
полягає в тому, що у своєму роз
витку до звукової форми волхв 
парфянська основа Парх(ава) 
мала зазнати трьох різномов
них перетворень: 1) перського 
переходу П > Б > В, як-от в 
«Apaestak > Abastag > Avesta»; 
2) звичайного у сармато-
аланських говірках переходу Р 
> Л; 3) переходу А > О, типового 
для слов'яномов ного середо
вища. Без змін залишилося 
парфянське Х-. Сформована у 
такий спосіб основа ВОЛХ- 
отримала прикметниковий сло
вотвірний суфікс -въ [Шанский, 
90] (М. Фасмер з етимологією 
волхвів не впорався). Це пере
конливо пояснює використання 
слова у перекладі Святого 
письма: воно, виходить, точно 
відповідає слову візантійського 
оригіналу гр. μάγοι «маги» (зо
роастрійські священники). (До -
даткове спостереження – зву
кова подібність пізньої парфян
ської форми *varxava до топо
німа Warszawa – таки ж на по
рубіжній річці скіфського світу.)
(Див. схему 38)

Маги (гр. μάγοι) точно були 
іранцями, бо принесли малень

кому Месії типові іранські дари: 
срібло, ладан і мирро, а це сим
воли суспільних верств давньої 
Персії (князів, жерців, воїнів). 
Чому саме іранці помітили наро
дження Іісуса? Бо зороастризм 
давно пророкував прихід Месії, 
рятівника Ірану. Ім’я очікуваного 
зороастрійцями спасителя було 
Саоша. Що більше, Христос наро
дився саме за часів Аршакидів, 
які панували в Ірані від ІІІ ст. до 
н. е. по ІІІ ст. н.е., – і справді, у 1 р. 
н.е. магів поза Іраном мали 
сприймати як парфян, а не пер
сів. Такими вони зображені й на 
створеній по теплому сліду пар
фян у перші роки VI ст. мозаїці з 
собору Sant'Apollinare Nuovo у Ра
венні (рис. 39). Ці аргументи 
зміцнюють лінгвістичний висно
вок про волхвів як парфян. 

Костянтин і Мефодій у ІХ ст. 
вжили у перекладі без пояснень 
слово волхви, яке, отже, було са
моочевидним для сучасників: 
«маги-парфяни». Звідси висно
вок: значить, у слов'янському 
мовленні і саме це слово, і по
няття засвоєні за часів аршаки
дів, бо лише до середини ІІІ ст. 
н.е. зороастризм пов'язували з 
Парфією, а не з Персією. Це не 

лише нові й самодостатні аргу
менти до відтворення історії 
слова волхви [Тищенко 2009, 
634-637], але й непрямий доказ 
початків слов'янського мовлення 
від І-ІІІ ст. н.е.

Іранська належність волхвів-
магів не вказана ні в оригіналі 
Святого Письма, ні у перекладах 
(гр. μάγοι, слов. волхви, фр. les 
rois mages, іт. i rè magi), але на
родна культурна традиція, зо
крема в Україні, віддавна усві
домлює їх як іранців. Однак пар
фянське походження волхвів і за
буто – у фольклорі вони перси: 
«А перські цáрі принесли дáри, 
Поклін віддали смиренно» (ко
лядка з с. Стецева ІФ Снятин; по
відомив М.Г. Курилюк). Окре  ма 
тема – волхви літопису: що за 
язичники, чому повстання? При
ховані церковниками корені 
язичництва у Київській державі 
– також парфянські, зороастрій
ські, що досліджено окремо [Ти
щенко 2011, 142-184]. У цьому – 
ключ пояснення для волхвів лі
топису і для волхвів Святого 
Письма. Це не схожі  слова: це те 
саме слово. 

Однак, з очевидністю, усе це 
вже деталі. 

Рис. 39
Мозаїка 
з собору 
Sant'Apollinare 
Nuovo у 
Равенні,  
Італія
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ПіДСУМКИ
Принципові підсумки нашого огляду – такі: 
1) за даними генетики, український народ має у своєму складі, 

окрім автохтонної балканської Yгаплогрупи І і значної групи R1a, 
також носіїв груп R1b, N, Q, G, J, E, T; 
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формування українців, як і всіх інших народів світу – десятки тисяч 
років; 

3) в українському словнику є скіфські, балканські, берберські, 
месопотамські запозичення, частково відсутні в сусідніх мовах; 

4) ітеративність українських дієслів, як і спосіб її утворення ма-
ють аналогію в еламській мові; 

5) сотні топонімів України походять з еламської та аккадської 
мов, – як і прізвища тисяч українців; 

6) у топонімії України виявлено виразний слід 24ї сатрапії Пер-
сії Ахаменідів, що відповідає даним епіграфіки, антропоніміки і ар-
хеологічним знахідкам на півдні України; 

7) етноніми слов'янських племен сформувалися переважно у 
скіфському мовному середовищі парфянського часу; 

8) з подій VIIVIII ст. в Україні збережено унікальний топоніміч-
ний слід втечі ґабрів, джигаду арабів проти хозарів 710737 рр. і ди-
настійної війни у Халіфаті 750 р.; 

9) Yгаплогрупна формула українців посекторно відповідає ви-
вченим пластам запозичень у словнику й топонімії України, що 
означає взаємну апробацію цих студій; 

10) отже твердження про українців як народвиняток з короткою 
історією віком у 500600 років втратило статус наукового (заста-
ріло).

Так кожна з наук бачить свій аспект проблеми, а синтез бачень 
наближає розв'язок. 
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12,7 млн 
американців досі 

без роботи 

12,7 млн американців досі без 
роботи. У березні в США 
з’явилося загалом 120 тис. ро
бочих місць, а це не дотягує ані 
до очікуваних показників, ані 
до рівня попередніх місяців.

Цього року боротьба ви
дасться запеклішою, ніж 2008-
го. Ромні інстинктивно дотри
мується поміркованої середин
ної лінії, але праймериз різко 
підштовхнули його у праве 
поле, до заяв про власну «гли
боку консервативність», що 
проявлялася у схваленні пев
них політичних ліній, зокрема 
значного скорочення соціаль
них видатків. Відмовитися від 
них тепер буде складно навіть 
найвідомішим «перебіжчи
кам» від одних ідей до інших. 
Після праймериз кандидати 

А
мериканські праймериз 
формально ще не завер
шились, але по виході з 
боротьби Ріка Санто

рума зрозуміло, що кандида
том від республіканців стане 
Мітт Ром  ні. Після болючих по
передніх виборів Ромні відстає. 
В опитуваннях серед двох кан
дидатів лідирує Барак Обама. 
Однак до перегонів іще сім мі
сяців, тож у Ромні є непогані 
шанси на перемогу в листопаді. 
Те, як Обама виконує свою ро
боту, подобається менш ніж по
ловині американського електо
рату. Шість із кожних десяти 
громадян вважають, що їхня 
країна «рухається в неправиль
ному напрямку». Економіка 
Сполучених Штатів поки що 
відновлюється помалу, а 

тяжіють до центру. Однак 
Ромні знає, що для того, аби пе
ревернути уподобання консер
вативного електорату, який 
його недолюблює, він має роз
палити ненависть цих грома
дян до Обами. Останній тим 
часом, схоже, вірить, що не 
може ще раз позиціонувати 
себе як цілителя, котрий стоїть 
вище за всі розколи між політ
силами. Цьогоріч його кампа
нія більш «партійна». Відтак 
уже поляризованій Америці 
світять вибори, які розділяють 
країну ще дужче.

УДРУГе БУДе ВАжЧе
2008 року Обама обіцяв від
вагу, надію та «зміни, в які ми 
можемо вірити». Його заклик 
відображав того, ким він був 

Поїхали!
Президентська кампанія, 
схоже, загострить 
протистояння  
в Америці
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насправді: свіжого молодого 
сенатора, який пропонував но
вий напрямок після виснаже
ної адміністрації Джорджа 
Буша і був безпечнішою за 
72-річного Джо  на МакКейна 
альтернативою для країни. Але 
за такого рівня відповідаль
ності на обіцянках далеко на 
заїдеш. Тепер враження, яке 
справить Обама, залежатиме 
не так від того, ким він є, як від 
того, що він зробив.

З огляду на всі обставини 
президент попрацював справді 
непогано. І може справедливо 
вважати своєю заслугою те, що 
не дозволив великій рецесії пе
рерости у велику депресію. Він 
врятував автовиробників Де
тройта і завершив стабілізацію 
банків. Ромні каже, Обама зро
бив тільки гірше, але якби 
останній не пустив позичених 
мільярдів доларів на стимулю
вання ослабленої економіки, 
нині без роботи сиділи б іще 
більше американців. Розгро
мивши «Аль-Каїду» і вбивши 
Усаму бен Ладена, він спросту
вав думку про м’якотілість де
мократів у питаннях націо
нальної безпеки.

І все-таки «могло бути й 
гірше» ніколи не виявлялось 
ефективним гаслом у боротьбі 
за переобрання. Відновлення 
економіки досі настільки 
слабке, що Обама не може ри
зикувати і ставити тільки на 
власні досягнення. Відтак пе
регони він має подати власне 
як вибір, а не як референдум з 
оцінки його діяльності на по
саді президента. І вибір цей 
має бути якомога контрастні
шим. Уже не перший місяць він 
представляє республіканців як 
безжальних шукачів багатства, 
котрим абсолютно начхати на 
середній клас, поки вони ма
ють змогу захищати інтереси 
найзаможніших. І тут Обамі 
неабияк пощастило, адже 
Ромні – один із таких товстосу
мів – заробив статки в жор
сткому бізнесі приватних ін
вестицій.

Таке послання до електо
рату чулося у промові, в якій 
минулого тижня Обама ствер
джував, що республіканці ке
руються однією з форм «погано 
прихованого соціального дар
вінізму», внаслідок якої нуж
денним дітям не бачити здоро
вої їжі; витрати на дослі

дження у сфері лікування раку 
будуть скорочені; національні 
парки закриватимуться, а 
контроль над рухом авіатран
спорту в країні буде зведено до 
мінімуму. Звучить страхітливо, 
і зерно істини в цьому є, але на
справді республіканці не озву
чували жодної такої конкрет
ної пропозиції. Ці антиутопічні 
прогнози Обами ґрунтуються 
на його власних інтерпрета
ціях пропозицій масштабного 
скорочення держвидатків, що 
звучали від їхніх представни
ків у Конгресі.

Ромні парирує тим, що пре
зидент виступає проти ніким не 
пропонованих стратегій, і 
«в’яже солом’яні опудала, аби 
тільки відволікти увагу вибор
ців від власних результатів». 
Тут республіканці не шкодують 
зусиль. Проти «солом’яних опу
дал» вони борються від дня 
інавгурації Оба  ми. Його тради
ційну кейнсіанську відповідь на 

глибоку рецесію охрестили «со
ціалістичною». А ще назвали 
програму медичної реформи 
Obamacare антиамериканською, 
хоча ця ринкова схема забезпе
чення медичним обслуговуван
ням 30 млн незастрахованих 
співгромадян майже ідентична 
тій, яку запровадив Ромні, пе
ребуваючи у кріслі губернатора 
Массачусеттсу.

Також Ромні закидає Обамі, 
що той утопив американську 
мрію в морі червоного чорнила 
(тобто боргів). Але звинувачу
вати тут і крім нинішнього 
президента є кого. Хоча остан
ньому й доведеться запропону
вати серйозний план щодо об
меження соціальних виплат, 
він усе ж спробував виторгу
вати «значні поступки» щодо 
дефіциту минулого літа. Коли 
йому це не вдалося, Конгрес 
проголосував за автоматичне 
зменшення держвидатків, 
спрямоване на скорочення де
фіциту («секвестр»), обсягом 
$1,2 трлн впродовж наступного 
десятиліття. Реалізація задуму 

має розпочатися наприкінці 
цього року.

Перегони, що пропонують 
чіткий вибір, – не найгірший 
варіант. Це, як завжди, полі
тика, чи не так? Проте в листо
паді американські виборці по
стануть перед загрозливою не
обхідністю обирати між Респу
бліканською партією, яка й 
чути не хоче про необхідне під
вищення податків, і Демокра
тичною, якій бракує мужності 
піти на скорочення бюджетних 
витрат, – крок, потрібний, аби 
Америка знову почала жити в 
міру своїх можливостей. А в 
перспективі видніється зма
гання «хто кого перекричить», 
яке ще більше поглибить роз
кол між партіями, і є ризик, що 
заклинить всю урядову сис
тему.

ТАКИ Не ПОЛіТИКА, 
ЯК ЗАВжДИ…
Система справді небезпечно 
наблизилася до патової точки. 
Нинішній склад Конгресу най
більш поляризований у ново
часній історії. Вражаюча пере
мога республіканців на про
міжних виборах 2010 року при
вела до влади нове покоління 
консервативних фанатиків. 
Відтак «золоту середину» було 
зруйновано, а роботу законо
давчого органу ледь не забло
ковано. Верховний суд теж роз
ділений, і настільки, що може 
скасувати головне досягнення 
президента – Obamacare – ви
рішальним голосом одного-
єди  ного судді.

Словом, Америці вкрай по
трібна яка-не-яка згода, обі
цяна Обамою у 2008-му. «Ми не 
червоні й не сині штати, – ска
зав він тоді. – Ми Сполучені 
Штати!» На жаль, нині глава 
держави відступається від своїх 
слів, завдаючи багатим удару, 
наприклад, «правилом Баф
фетта» (план Обами, за яким 
мільйонерів на кшталт Ромні 
має бути оподатковувано при
наймні за такою самою став
кою, як їхніх секретарів), і 
ожив  люючи власний електорат 
відмітанням навіть мудрих ар
гументів республіканців про те, 
що потрібно діяти рішуче, аби 
обмежити бюджетні видатки на 
соціальні виплати. Можливо, 
йому здається, що він не має ви
бору. Але нічого доброго в май
бутньому це не віщує. 

НИНі ВРАжеННЯ,  
ЯКе СПРАВИТь ОБАМА, 
ЗАЛежАТИМе Не ТАК ВіД 
ТОГО, КИМ ВіН Є, ЯК ВіД 
ТОГО, ЩО ВіН ЗРОБИВ
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ЗБРОЯ 
ПРОЛЕТАРІАТУ. 
Іспанська 
молодь не 
бариться з 
відповіддю 
режимові 
суворої 
економії

Самогубні настрої
Заходи економії лише посилюють проблеми європейських економік

Т
рагічне самогубство грець
кого пенсіонера, який за
стрелився в годину пік серед 
людної центральної площі 

Афін на початку квітня, привер
нуло увагу до відчаю і прини
ження, у які ввергли мільйони 
греків нав’язані заходи суворої 
економії та криза економіки. У 
зв’язку з цим постає ще одне пи
тання: чи не погіршують далі си
туацію лідери ЄС, змушуючи кра
їни з кволою економікою ради
кально зменшувати бюджетні ви
датки. Піс  ля п’яти років рецесії 
Греція сьогодні така бідна, що не 
може навіть збільшити податкові 
надходження, необхідні для вчас
ної виплати за кредитами. Пере
важна частина населення вважає, 
що, попри масивну фінансову до
помогу з боку сусідів по єврозоні, 
країні все одно рано чи пізно до
ведеться відмовитися від єдиної 
валюти.

У політиці суворої економії 
сумніваються не лише в Греції. 
В Іспанії, де економіці загрожує 
надзвичайно високе безробіття, 
банки загрузли в боргах, а до
віра закордонних партнерів 
тане на очах, новообраний пре -
м’єр-міністр консерватор Марі
ано Рахой щойно оприлюднив 
найжорсткіші бюджетні заходи 
з часів повернення країни до де
мократії 1978 року. У відповідь 
він дістав народний гнів та кри
тику, і майже жодна галузь не 
погоджується із запропонова
ним зменшенням фінансу
вання. Загальнонаціональний 
страйк паралізував країну 29 бе
резня, саме напередодні ухва
лення бюджету. Він почався на 
тлі наростання в Брюсселі та на 
фінансових ринках занепоко
єння з приводу становища в Іс
панії, що призвело до збіль
шення дохідності їхніх облігацій 
в останні тижні. І хоча країна 
ще не мала проблем із тим, щоб 
знайти кошти на міжнародних 
ринках, за економіки, вдвічі 
більшої від економік Греції, 

Автор: 
Майкл Бініон, Велика Британія

Португалії та Ірландії разом 
узятих, будь-які проблеми в ній 
можуть мати далекосяжні на
слідки для всієї єврозони. 

Євросоюз поставив перед Іс
панією завдання зменшити дефі
цит бюджету цього року з 8,5% 
ВВП до 5,3%, що в чистому ви
гляді дорівнюватиме €34 млрд. 
Проте експерти вважають, що 
коли країна скотиться в повторну 
рецесію, то сувора економія лише 
пришвидшить це падіння. Уряд 
уже прогнозує цьогорічне скоро
чення ВВП на 1,7% і зростання 
безробіття до 24%.

В Італії також відчутне рі
шуче неприйняття заходів суво
рої економії, оголошених уря
дом технократів під проводом 
Маріо Монті. Відбулися страйки 
і протести, а знятий із посади 
Сільвіо Берлусконі із союзни
ками пригрозив змістити цей 

уряд. Поки що Монті вдавалося 
переконувати італійців, що урі
зання бюджетних видатків по
трібне для повернення довіри 
до надійності економіки країни. 
Але більшість громадян ще не 
відчули на собі повністю удар 
бюджетної економії.

Велика Британія була однією 
з перших західноєвропейських 
країн, яка запропонувала масш
табні скорочення після того, як 
довелося вливати гроші в осла
блену економіку внаслідок гло
бальної кризи 2008-го. Прий
шовши до влади 2010-го, коалі
ція консерваторів і лібералів по
передила, що коли різко не змен
шити державних видатків, то 
рейтинг британської економіки 
(який міжнародні рейтингові 
агенції все ще визначають на 
рівні ААА – найвищий рейтинг 
надійності) буде понижено і це 
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Цьогоріч Франція 
мусить знайти 

€80 
млрд 

на фінансування 
державного боргу  

і ще 

€240 
млрд 
у 2014му

зробить кредити набагато дорож
чими й непомірно роздує борг 
країни. Тому за останні два роки 
серія рішучих заходів зі змен
шення бюджетного фінансування 
призвела до значних скорочень 
серед державних службовців, урі
зала витрати на оборону і зни

зила видатки на соціальне забез
печення населення, що викли
кало найбільше протестів.

Ці кроки різко збільшили 
безробіття, що викликало масове 
невдоволення з боку профспілок. 
Проте на ринках їх зустріли 
схвально, і Британія поки що 
утримує максимально високий 
кредитний рейтинг. Утім, деякі 
економісти вважають, що сувора 
економія – це не ті ліки, які по
трібні в часи економічного спаду. 
Вони нагадують про уроки 1930-
х, коли значне зменшення видат
ків призвело до масового безро
біття, дефляції і падіння еконо
міки по спіралі. Натомість, ствер
джують економісти, Західній Єв
ропі треба взяти на озброєння 
принципи, висунуті Джоном 
Мейнардом Кейнсом, які лягли в 
основу політики «Нового курсу» 
Рузвельта в Америці: прокласти 

шлях до виходу з кризи через під
вищення видатків. 

Нині помітно, що багато єв
ропейських лідерів не впевнені, 
який саме шлях обрати. Це ніде 
так чітко не виявляється, як у 
Франції, де економіка стала го
ловним питанням у ті кілька 
тижнів, що залишилися до пре
зидентських виборів. Донедавна 
ні глава держави Ніколя Сар
козі, ні його суперник соціаліст 
Франсуа Олланд жодним словом 
не обмовилися про необхідність 
урізати видатки. Схоже, тамтеш
ній електорат вірить, що їхня 
країна ізольована від проблем 
глобальної економіки, тому всі 
були шоковані, коли міжнародні 
рейтингові агенції знизили її ра
ніше максимальний рейтинг.

І справді, Олланд закликає 
піти на новий масивний виток 
державних видатків, кошти на 
який, на його думку, можна отри
мати за рахунок підвищення по
датку для багатих (75% для людей 
із максимально високими при
бутками). А Жан-Люк Меланшон, 
претендент на президентство від 
крайнього лівого табору, взагалі 
сказав, що конфіскуватиме всі до
ходи, що перевищують €360 тис. 
на рік. Олланд пообіцяв створити 
ще 60 тис. робочих місць для вчи
телів, знизити пенсійний вік із 62 
до 60 років, витратити близько €2 
млрд на створення 150 тис. робо
чих місць для молоді й спрямову
вати мільярди на допомогу про
мисловості, гранти і податкову ре
форму. Але він не сказав, звідки 
братиме гроші.

Однак Саркозі знає, що 
Франція не може дозволити собі 
такої щедрості, якщо хоче зали
шатися конкурентоспромож
ною. Витрати на оплату праці 
зросли: якщо раніше вони були 
на 8% нижчими, ніж у Німеч
чині, то тепер на 10% вищі. Цьо
горіч Франція мусить знайти 
€80 млрд на фінансування дер
жавного боргу і ще €240 млрд у 
2014-му. Проте Саркозі не на
звав ті заходи суворої економії, 
які потрібні Франції для змен
шення заборгованості. Фран
цузькі виборці і чути не хочуть 
про скорочення видатків. Нато
мість президент зосереджує 
увагу на інших питаннях вну
трішньої політики, таких як ім
міграція, правопорядок і загроза 
з боку ісламських екстремістів.

У країнах, які вже пішли на 
найжорсткіше в Європі затягу

вання пасків, а це Ісландія та  
Ірландія, вже спостерігається 
скром  не, але поліпшення. І 
справді, в Ісландії, яка збанкру
тувала і через борги оголосила 
дефолт, торік зафіксовано здо
рове зростання економіки у 3,1%, 
хоча там усе ще не той надзви
чайно високий рівень життя, 
який був до 2008-го. В Ірландії 
також відновилося зростання 
економіки після катастрофіч
ного спаду ВВП. Обидві держави 
в багатьох аспектах виняткові: 
нечисленне населення, непе
рервна, давня політична куль
тура і народ, який протягом усієї 
своєї історії був готовий до труд
нощів.

Для більших країн запрова
дити заходи суворої економії на
багато важче з політичного по
гляду. Навіть Німеччина, наймо

гутніша економіка Європи й осно
вна сила, яка стояла за вимогами 
зменшення бюджетних видатків у 
Греції та інших державах, не 
може зрозуміти, чому ці заходи 
не спрацьовують в останній. ФРН 
стала страшенно непопулярною в 
Афінах. Тепер перед Анґелою 
Меркель стоїть неможливий ви
бір: або домагатися створення 
фіскального союзу в єврозоні, у 
якому безповоротно зникнуть ні
мецькі вливання в економіку Гре
ції, а можливо, в економіки інших 
бідніших країн (і такий курс гли
боко обурює німецьких виборців), 
або розпочинати вихід із зони 
євро з усіма наслідками для там
тешньої економіки.

Після останньої допомоги 
Греції криза в єврозоні трохи 
вщухла. Зітхнули з полегшен
ням і європейські держави за 
межами євро, такі як Велика 
Британія і Данія, що, втім, за
лежні від його ринків. Але якщо 
на французьких виборах пере
можуть соціалісти, стабільність у 
єврозоні може знову похитну
тися: необачні обіцянки Ол -
ланда налякають ринки, і Фран
ція опиниться під навалою спе
кулянтів. Наразі запанувала 
тиша. Але на спокійне плавання 
до кінця року в єврозоні навряд 
чи варто сподіватися. 

ДеЯКі ФАХіВЦі ВВАжАЮТь, 
ЩО СУВОРА еКОНОМіЯ – Це 
Не Ті ЛіКИ, ЯКі ПОТРіБНі В 
ЧАСИ еКОНОМіЧНОГО СПАДУ
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«ДИСИДЕНТ 
ВАЦЛАВ 
ГАВЕЛ». 
Працюючи 
над книжкою, 
Даніел Кайзер 
ознайомився з 
документами 
справи свого 
героя в право -
охоронних 
органах та 
провів із 
ним кілька 
тривалих 
зустрічей 

Автор книжки «Дисидент Вацлав Гавел» Даніел Кайзер про першу 
критичну біографію чеського політика й драматурга

Людина оксамитової дії
життя її героя. Чи намагався він 
якось впливати на вашу роботу?

– Я мав кілька довгих розмов 
із ним, під час яких він терпляче 
відповідав на мої запитання. Це 
був єдиний момент, коли Гавел 
міг мене якось скерувати, щó й 
було б природно. Цікавий мо
мент: більше деталей він пам’ятав 
саме з дисидентських років, хоча 
відтоді минуло вже чимало часу, а 
от щодо подій останнього періо-
 ду – президентської кар’єри – не 
мав певності: вагався, казав, ніби 
щось могло бути так або так. Він 
допомагав мені у роботі. Напри
клад, звертався до різних власни
ків своєї кореспонденції, щоб 
вони дали мені до неї доступ. Бо 
ці люди часто вимагали спеціаль
ної згоди, і Гавел завжди, не сум
ніваючись, мені допомагав.

У. Т.: Що, на вашу думку, най-
важливіше він по собі залишив?

– Окрім кількох п’єс Гавел – 
іще й приклад того, як людина 
має поводитися у скрутних обста
винах і не втрачати гідності. У 
1970–1980-х він справді зробив 
більше, ніж коли очолив державу. 
Його президентство – це загалом 
повернення кредиту, який він дав 
суспільству, будучи дисидентом.

У. Т.: Якщо подивитися на Гавела 
з історичної перспективи, чи ба-
чився він типовим чеським полі-
тиком? Чи вирізнявся чимось?

– Типовим він був у одному: 
хотів займатися політикою і мав 
розвинені владні амбіції, але зов-
 ні цього не виказував, його треба 
було постійно вмовляти. Усе мало 
такий вигляд, ніби політична ді
яльність – це неабияка жертва з 
його боку. Він гарно грав цю роль. 
Це така трохи нефортунна риса 
чеських політиків – сентимента
лізувати. Вона бере початок, ма
буть, іще в ХІХ столітті, а може, й 
з часів до національного відро
дження. Однак дуже добре, що 
Гавел пішов у політику 1989 року і 
що витримав у ній весь час, який 

У Центрально-Східній Євро
 пі історичні зміни кін  ця 
1980-х – початку 1990-х 
часто сприймають як події, 

що відбулися буквально вчора. 
Проте час невблаганний, і серед 
нас уже нема багатьох із натхнен
ників тих перетворень. Однією з 
ключових постатей згаданого пе
ріоду був, поза сумнівом, Вацлав 
Гавел. Журналіст та історик Да
ніел Кайзер іще за життя свого ге
роя написав книжку про остан
нього президента Чехословач
чини й першого – Чехії. Уважно 
проаналізував його спогади, по
рівняв їх та архівні документи, не 
раз зустрічався із власним персо
нажем. Тиждень поспілкувався 
з Даніелом Кайзером перед про
мотуром в Україні першої час
тини його дослідження – книжки 
«Дисидент Вацлав Гавел», пере
клад якої побачив світ у видавни
цтві «Темпора».

У. Т.: З чого почалося ваше за-
хоплення цією персоною?

– Вацлав Гавел цікавив 
мене, як і кожного чеха, котрому 
бодай трохи не байдужа полі
тика. Я почав стежити за ним 
іще підлітком, тобто в другій по
ловині 1980-х. З огляду на влас
ний вік спостерігав за тією ді
яльністю як глядач.

У. Т.: Про Гавела написано чи-
мало. Чим ваша книжка відріз-
няється від інших?

– Я завжди поважав цю лю
дину, але, пишучи про неї, вирі
шив вдатися до здорового кри
тичного методу. Я перший, хто 
порівняв його старі спогади про 
суди та в’язницю з матеріалами, 
які збереглись у Міністерстві 
внутрішніх справ, тобто я зі
ставляв власні свідчення Га
вела з усім, що зміг відшукати 
про нього. До мене такого ніхто 
не робив.

У. Т.: Ви стали автором книжки 
«Дисидент Вацлав Гавел» іще за 

Спілкувався 
Лесь Белей

собі виборов. А чим відрізнявся? 
Знову ж таки, відвагою та чес
ністю перед собою.

У. Т.: Чи можна вважати Окса-
митову революцію заслугою 
Гавела?

– Усе залежить від того, як на 
це подивитися. Комуністи віді
йшли б від влади в той період і без 
допомоги Вацлава Гавела чи Хар
тії-77. Але він дав чехословацькій 
осені 1989-го привабливе облич-
 чя й написав її сценарій. Для ба
гатьох свідків тогочасних подій це 
найкращий спогад.

У. Т.: Чи всі чехи однаково 
сприймають його політичну ді-
яльність? Чи є в суспільстві якась 
«антигавелівська опозиція»?

– Звичайно ж, Гавел мав ба
гато критиків. Серед них були не 
тільки комуністи, а й демократи. 
Однак за останні п’ять-шість ро
ків до його смерті, коли він уже 
давно не був президентом і рідко 
з’являвся на публіці, хоча зали
шався ніби присутнім, сталося 
таке собі тихе гавелівське відро
дження. Показовий приклад: ро
ків чотири тому я був на одному 
весіллі, святкування затяглося 
до ночі, аж поки прийшли полі
цейські, які звинуватили нас у 
порушенні спокою. Ми жартома 
почали щось кричати про права 
людини, а потім це перейшло у 
скандування гасла: «Хай живе 
Гавел!» То був, звичайно, жарт, 
але на правоохоронців він по
діяв, вони засміялися, махнули 
рукою і поїхали. По смерті лідера 
чеське суспільство дійшло пев
ного консенсусу: попри всі свої 
помилки та різне ставлення до 
його політики, Вацлав Гавел був 
великою особистістю.

У. Т.: А ще його знали завдяки 
богемному способу життя. Як 
чехи ставляться до таких сус-
пільних діячів?

– Загалом позитивно. Репу
тація чеського політика не ду  - 
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Людина оксамитової дії
же постраждає, якщо з’явиться 
якийсь скандал довкола його ко
ханки або про нього напишуть, 
мовляв, він любить алкоголь. То
лерантність суспільства до зна
менитостей та їхнього приват
ного життя не є заслугою Гавела, 
але він це правило підтвердив.

У. Т.: Чи й досі актуальна його 
спадщина як драматурга?

– Так, його п’єси важливіші й 
злободенніші, ніж, наприклад, 
есеїстика. Особливо ж, як на 
мене, деякі зі створених у 1970-ті 
є чудовим аналізом комуністич
ної реакції на події 1968 року й 
того, як поводяться люди в тота
літарному суспільстві.

У. Т.: Відомо, що Гавел побою-
вався підписувати закон про 
люстрацію…

– У близькому колі він знав 
як мінімум одну особу, котру 
державна безпека змусила до 
співпраці. Ця людина об’єктивно 
нікому не зробила лиха, і їй ко
штувало неймовірних зусиль, 
щоб розірвати зв’язок з орга
нами держбезпеки. Тому Гавел 
не міг собі уявити, щоб такі дра
матичні історії аналізували де
путати, часто молоді люди пра
вого спрямування. Він боявся 
якобінства. Однак під тиском 
своїх антикомуністичних рад
ників і задля стратегічного со
юзу з потужною правицею під
писав цей закон.

Думаю, люстрація могла бу -
ти трохи радикальнішою, але за
галом принесла користь. Гавел 
спочатку внутрішньо не сприй
мав люстраційних законів, хоча 
під тиском найближчого ото
чення схилився до думки, що 
вони необхідні. Спочатку термін 
їхньої дії було розраховано на 
п’ять років, але його кілька разів 
пролонговували, тому відповідне 
законодавство чинне й досі. Про
тивники цього закону спочатку 
протестували, іноді навіть істе
рично, але згодом змирилися.

У. Т.: На вашу думку, в Чехії 
процес декомунізації вже за-
вершився?

– Загалом так, в економіці й 
громадському житті (в політиці 
він відбувається з легким запіз
ненням) до влади приходить 
моє покоління, тобто ті, кому в 
1989-му було близько 20.

У. Т.: Чи задоволені чехи член-
ством у Євросоюзі? Наскільки 
поширений євроскептицизм?

– Від початку кризи євро
зони він почав набувати попу
лярності. Сьогодні євроскеп
тики переважають. Звичайно ж, 
у Чехії це не ті, хто бажав би ви
ходу країни з ЄС, вони просто 
повні сумніву щодо потреби уні
фікації законів, не бажають пе

реходити на євро й робити одна
ковою політичну владу. Цієї 
зміни парадигми, кризи євро
пейської думки, тобто вичер
пання її можливостей, уже не 
зміг осягнути Гавел. То вже ін
ший політичний світ.

У. Т.: Ви планували написати бі-
ографію Гавела в кількох час-
тинах. Поки що видали 
першу – про дисидентство. 
Коли буде продовження?

– Наступна книжка вже 
майже готова, допрацьовую 
останні деталі. Якщо все буде 
гаразд, другу частину віддам у 
видавництво цього року. 

БіОГРАФіЧНА 
НОТА

Даніел Кайзер 
народився 

1971 року. За 
освітою історик, 

філолог-
германіст. Від 

1999го до 
2001го працю-

вав у газеті 
Lidové noviny. У 

2001–2006
му – в чеській 
редакції ВВС у 
Празі та Лон-

доні. Від 2009
го – знов у ви-
данні Lidové 

noviny (оглядач 
відділу полі-

тики).

№ 16 (233) 20–26.04.2012 |УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|65

погляД|СвіТ



і
ван Кавалерідзе мав довге й 
напрочуд плідне життя. За 
70 років активної творчості 
він став автором близько 20 

пам’ятників, сотні станкових 
робіт, зняв 10 кінофільмів, по
ставив 10 театральних п’єс, на
писав книжку спогадів, до того 
ж залишилися ще й десятки не
реалізованих проектів.

Та митець був, очевидно, за
програмований природою на 
більше. Якби він, подібно до 
свого співучня й товариша 
Олександра Архипенка, пере
важну частину літ прожив за 
кордоном, то сягнув би, мож
ливо, й вищих художніх злетів. 
Проблема його світогляду кри
лась у замкненому колі відно
син між творчою особистістю й 
тоталітарною системою.

ВіД СКУЛьПТУРИ ДО КіНО
На час приходу більшовиків до 
влади у 1917-му Кавалерідзе вже 
встиг закінчити художнє учи
лище в Києві, провчитися рік в 
Академії мистецтв у Петербурзі 
та півроку у приватній май
стерні Наума Аронсона в Па
рижі – здобути скорочену, але 
все-таки європейську освіту. Ще 
перед Першою світовою війною 
його творчі задуми здобули ви
соке визнання: 17 вересня 1911 
року на Михайлівській площі в 
Києві було відкрито споруджену 
за проектом скульптора чотири
фігурну композицію пам’ятника 
княгині Ользі, святому апостолу 
Андрієві Первозванному та рів
ноапостольним Кирилові й Ме
фодію. Потім була ще робота 
художника-гримера і скуль
птора на московській кінофа
бриці «Тіман і Рєйнґардт» 
(1911–1915) із Яковом Протаза
новим та Владіміром Ґардіним.

Періоди революції та НЕПу 
були особливо плідними у твор
чій біографії Кавалерідзе. За ча
сів гетьманату Павла Скоропад
ського, 1918 року, в місті Ромнах 

на теперішній Сумщині за його 
проектом звели пам’ятник Вели
кому Кобзареві. В радянських  
умовах митець намагався поєд
нати у своїй творчості націо
нальні мотиви з відвертою біль
шовицькою пропагандою. У 
1920-х постали монументи ман
дрівному філософу Григорієві 

Сковороді в Лохвиці, більшо
вицькому лідерові Артему в Бах
муті й Слов’яногірську (ці два 
масштабно-пом пез ні пам я́т-
ни ки, створені в конструкти
вістському сти лі, контрастували 
з іншими витворами скуль
птора), Тарасові Шевченку в 
Полтаві й Сумах. Після цього на

Призначений злетіти вище
Івана Кавалерідзе позбавили можливості знімати історичні фільми, 
а саме вони були головним покликанням українського митця

Автор: 
Юрій Шлапак
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НАТХНЕННИЙ 
КАМЕРОЮ. 
Авангардні 

пошуки у сфері 
скульптури 

Кавалерідзе 
намагався 

перенести в 
кінематограф  

стала перерва у реалізації скуль
птурних задумів Кавалерідзе, й 
митець переключився на кіно, 
вибухнувши фільмами «Злива» 
(1928, не зберігся), «Перекоп» 
(1930), «Штурмові ночі» (1931), 
«Коліївщина» (1933).

Усі пов’язані з творчістю 
справи, здавалося, йшли 
гладко. Аж ось побачила світ 
недоречна з погляду партії 
стрічка «Прометей» (1935). Вона 
зазнала несправедливої нищів
ної критики в редакційній 
статті газети «Правда» «Груба 
схема замість історичної 
правди», написаній за прямою 
вказівкою Іосіфа Сталіна. 
«Вождь усіх народів» із цього 
приводу цинічно заявив: «Ні
чого, цей міцний грузин кри
тику витримає, ми ще побачимо 
його нові фільми, а допомогти 
йому потрібно». Статтю партій
ного органу чотири дні обгово
рювали в колі творчих праців
ників Київської кіностудії (нині 
імені Довженка). Це був початок 
кампанії боротьби з «антиісто
ризмом» робіт Івана Кавалері
дзе. Йому заборонили працю
вати з молоддю й знімати 
фільми на теми минувшини, а 
саме вони були головним по
кликанням українського 
митця.

Час дав інші оцінки цьому 
екранному творові Кавалерідзе 
та його роботі в кінематографі 
загалом. 2002 року на стіні зні
мального павільйону Кіностудії 
імені Олександра Довженка було 
встановлено меморіальну дошку 
з написом: «Основоположник 
українського історичного кіно 
Іван Кавалерідзе працював тут у 
1934–1941 та 1957–1961 рр.» 
(скульптор Ростислав Синько). А 
кінознавець Оксана Мусієнко у 
книжці «Українське кіно: тексти 
й контекст» (2009) зазначає: «Так 
було владою обру бано одну з 
найплодючіших гілок україн
ського національного кінемато
графа. Повернення «Прометея» в 
контекст українського кіно 
1930-х років рішуче змінює мис
тецький пейзаж не тільки кіне
матографа того періоду, а й ві
тчизняного кіно в цілому».

Відлучений від історичного 
екрана, Кавалерідзе створив 
пер ші українські кіноопери: «На
талка Полтавка» (1936) та «Запо
рожець за Дунаєм» (1937).

Напередодні Другої світової 
війни під тиском сталінського 

режиму мало не з викрученими 
руками, під пильним оком 
НКВС Кавалерідзе ставить не
долугу «оборонну» агітку «Сто
жари» з вельми малореальним 
сюжетом про українського 
тракториста Андрія, який вирі
шив замінити на Далекому 
Сході свого загиблого брата-
прикордонника.

ЦьКОВАНИй МИТеЦь
Ймовірне повернення до улюб-
леної історичної теми могло від
бутися 1941-го, коли Кавалерідзе 
з робочою групою вирушив у 
Карпати на зйомки фільму 
«Олекса Довбуш». Однак розпо
чалася війна, і дістатися назад 
до окупованого німцями Києва 
Іванові Петровичу вдалося лише 
восени. У роки окупації Кавале
рідзе відмовився від співпраці з 
нацистами (хоча керував відді
лом культури Київської міської 
управи. – Ред.), допомагав ви
живати представникам місцевої 
інтелігенції, зокрема врятував 
кінооператора Володимира Вой
тенка, який пізніше, 1979 року, 
відзняв фільм Леоніда Бикова 
«В бій ідуть лише старі».

За німців з Іваном Кавалері
дзе сталася досить цікава історія: 
одного разу до його помешкання 
завітав чоловік в есесівській уні
формі й запропонував створити 
бюст Гітлера. Митець відповів 
йому, що ліпить лише з натури. 
Коли повернулася Червона ар
мія, з’ясувалося, що то був пере
вдягнений радянський агент.

По закінченні війни влада 
не раз пригадувала художни
кові перебування під німецькою 
окупацією, а кіностудія висе
лила майстра зі службової 
квартири. Його прихистила 
теат ральна актриса Любов Гак
кебуш у своєму помешканні на 
Великій Житомирській, 17.

Попри цькування, Іван Пет-
рович і далі займався скульпту
рою. У кіно він повернувся лише 
через 20 років (після виходу своєї 
останньої стрічки. – Ред.), щоб 
створити фільми «Григорій Ско
роворода» (1959) та «Повія» (1961) 
із Олександром Гаєм та Людми
лою Гурченко в головних ролях 
відповідно. Стрічки схвально зу
стріли глядачі та преса, однак це 
вже не був той художник-новатор 
із скульптурно виразним бачен
ням.

Після Сталіна до влади в 
СРСР прийшов Хрущов. Висту
паючи перед письменниками та 
художниками 1962 року, він 
сказав: «Був такий скульптор 
Кавалерідзе, автор жахливих 
творів. Я маю на увазі його 
пам’ятник Артему в Бахмуті». 
Перший секретар ЦК КПРС ви
словився про живого скуль
птора як про мертвого та ще й 
дав «вичерпну» характеристику 
його доробку.

Кавалерідзе, який не любив 
виходити на трибуну й пуб-
лічно сперечатися, до того ж із 
першою особою в державі, і далі 
тихо займався творчою робо
тою. Натомість кінознавець 

БіОГРАФіЧНА 
НОТА:
Іван Кавалерідзе 
народився 1887 
року в сім’ї укра-
їнки та нащадка 
грузинського 
князівського 
роду. У 1907–
1909-му на-
вчався в Київ-
ському худож-
ньому училищі, 
1909–1910-го – в 
Петербурзькій 
академії мис-
тецтв. У 1910–
1911-му вдоско-
налював ху-
дожню майстер-
ність у приватній 
студії Наума 
Аронсона (Па-
риж). У 1915–
1917 роках мобі-
лізований до ро-
сійської царської 
армії. 1918–
1928-го працю-
вав у відділі на-
родної освіти в 
Ромнах. У 1928–
1933-му – режи-
сер Одеської 
кінофаб рики, в 
1934–1941-му – 
Київської кіно-
студії «Україн-
фільм». У 1957–
1962-му – режи-
сер Кіностудії 
імені Олексан-
дра Довженка. 
Помер у Києві 3 
грудня 1978 
року.
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КіНОРежИСеРСьКі РОБОТИ іВАНА КАВАЛеРіДЗе

«Злива», або «Кіно-офорти до історії Гайдамаччини» (1928). Німе кіно, зняте 
на Одеській кінофабриці, що не дійшло до нашого часу. За розповідями очевид-
ців, це була спроба поєднати мистецтво скульптури з кінематографом. Фільм 
складався зі статичних композицій, які змінювали одна одну. Замисел художника 
був грандіозним: розповісти про історію України за останні 200 років. Режисер 
використав узагальнено-метафоричний підхід до зображення подій.

«Перекоп» («Пісня про Перекоп») (1930). Німий револю-
ційний епос, знятий Кавалерідзе до 10-річчя перемоги 
більшовиків над Добровольчою армією Вранґєля в Криму. 
В ньому автор відходить від винайденого ним кіноскуль-
птурного синтезу і вдається до жанру кіноепосу, в якому 
сягає великих історіософських узагальнень. 

«Штурмові ночі» (1931). Німа стрічка про «соціалістичне будівництво» 1920-х – 
початку 1930-х років, зведення двох промислових гігантів першої п’ятирічки: Дні-
провської ГЕС та Харківського тракторного заводу, зроблена в жанрі кіноепопеї. 

«Коліївщина» (1933). Перший звуковий фільм Кавалерідзе, 
сценарій якого йому довелося переробляти 17 разів під тис-
ком партійного керівництва. Чудово зняту історико-
революційну драму з унікальною символічною мовою, побу-
довану за принципом асоціативного монтажу, спочатку захо-
плено прийняли й назвали «потрібною» народові, але вже 
невдовзі розкритикували за «формалізм і натуралізм». У 

фільмі несподіваним чином потрактовано роль українських національних ге-
роїв періоду Коліївщини: козак Семен Неживий повертається в рідне село, зли-
денне й зруйноване. Не здатний миритися з панським визиском, він підбурює 
бідняків на повстання, яке представники козацької старшини Максим Залізняк 
та Іван Гонта використовують у власних цілях, зраджуючи народні ідеали. 
Стрічка принесла Кавалерідзе славу великого режисера. Це був перший фільм 
із задуманої трилогії, що мала охопити події історії України від середини XVIII 
до перших десятиліть ХХ століття. Якби не численні переробки на вимогу цен-
зорів, «Коліївщина» могла стати першою в СРСР звуковою кінострічкою.

«Прометей» (1935). Один із центральних фільмів українського кі-
нематографа 1930-х років, особисто розкритикований як 
«буржуазно-націоналістичний» і заборонений Сталіним. У «Про-
метеї» Кавалерідзе виклав історію власного роду. Селянського 
хлопця Івася примусово мобілізовано на Кавказ. Його дівчину пан 
насильно відправляє в бордель. Захоплений героїчним опором го-
рян регулярній російській армії, Івась, повернувшись до рідного 

села, піднімає селянське повстання. Фільм, відзнятий з епічним розмахом леген-
дарним оператором Миколою Топчієм, пролежав цілі десятиліття «на полиці».

«Наталка Полтавка» (1936). Перша стрічка винайденого Кава-
лерідзе жанру кіноопери за однойменним музичним твором 
Миколи Лисенка. У зйомках були задіяні відомі українські теа-
тральні актори, які виконували партії власними голосами. 
Фільм було створено на замовлення партії, яка прагнула висту-
пити монополістом національної класичної оперної спадщини: 

українські емігранти США почали знімати свою версію «Наталки Полтавки» роком 
раніше, й завданням Кавалерідзе було створити свою версію в рекордні терміни. 
Саме тому прем’єра «Наталки Полтавки» відбулась у Нью-Йорку в 1936 році.

«Григорій Сковорода» (1959). Біографія українського Сократа 
Григорія Сковороди, улюбленця єлізавєтинського імператор-
ського двору, співака придворної капели, який, відмовившись від 
розкошів барокових палаців, обрав долю мандрівного мудреця. 
Знятий у шикарних петербузьких інтер’єрах та серед соковитих 
київських пейзажів, фільм відтворює історичну канву золотої 
епохи української культури – бароко.

«Повія» (1961). Психологічна драма на основі однойменного 
роману Панаса Мирного, в якій одну з перших своїх помітних 
ролей зіграла молода Людмила Гурченко. Селянка Христя 
потрапляє в найми до пана і стає свідком убивства ним влас-
ної дружини. Несправедливо звинувачену в злочині дівчину 
ув’язнюють. Звільнившись, вона стає танцівницею в міському 

кафешантані. Перетворення бідної селянки на світську левицю не приносить їй 
щастя. Розчарована в міському житті, Христя вирішує повернутись на село, яке 
уособлює в її пам’яті ідилію дитинства. Та доля складається інакше.

Нонна Капельгородська, яка 
була Іванові Петровичу мов 
донька, запропонувала наді
слати телеграму до Москви, аби 
повідомити: «Живий, здоровий, 
працюю». По відповідь дове
лося митцю чимчикувати до 
Міністерства культури УРСР. 
Якийсь третьорозрядний чи
новник пояснював: «Трапилася 
помилка, Микиту Сергійовича 
неправильно поінформували».

До кінця життя Кавалерідзе 

працював як скульптор, писав 
п’єси. У повоєнний період за його 
проектами було встановлено 
пам’ятники Богданові Хмель
ницькому в Чернігові (1956, 
спільно з Галиною Петрашевич), 
Петрові Запорожцю в Білій 
Церкві (1971), Григорію Сково
роді в Києві (1977). Водночас його 
театральні п’єси «Перекоп», «Во
танів меч», «Перша борозна», 
«Григорій і Параскева» ставили в 
театрах Сум, Харкова, Терно
поля, бо після війни існувала не
гласна заборона на театральну 
творчість Івана Кавалерідзе в 
Києві. 

26 квітня 
виповнюється 

125 
років від  

дня народження 
Івана Кавалерідзе 

ПРОБЛеМА СВіТОГЛЯДУ 
КАВАЛеРіДЗе КРИЛАСЯ У 
ЗАМКНУТОМУ КОЛі ВЗАЄМИН 
Між ТВОРЧОЮ ОСОБИСТіСТЮ 
й ТОТАЛіТАРНОЮ СИСТеМОЮ 

МОЛОДИЙ 
МИТЕЦь. 
Разом з другою 
дружиною, 
акторкою 
Ніною 
Калиновською. 
1920 рік
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«Димна Суміш» – утома металу

Н
аписати цю колонку мене змусила злоба. 
Точніше – дві її хвилі. Спершу я вкотре 
розгнівався на власну звичку розпочи
нати день зі стрічки новин, бо нині що

ранку мінімум по одній поганій звістці – що по
літика, що спорт, що культура – суто негатив.ua. 
Цього дня спершу мене приголомшила інфор
мація про те, що український гурт «Димна Су
міш» припинив своє існування.
Ось що вони заявили: «Ми вкрай не згодні мири
тися з ситуацією в нашій країні, коли культура 
на останньому місці, а натомість панує суцільна 
політика, зомбування, соціальні експерименти 
та лагідний тоталітаризм».
Я їх дуже люблю і завжди вважав цей гурт взі
рцем українського рок-н-ролу, міцним, як козак 
на малюнку Рєпіна, й чесним, як дисидент із 
1970-х, тому гучно матюкнувся іноземною і почав 
слухати пісню «Кращий друг самурая». Але за 
хвилину я лаявся ще більше, бо, підспівуючи: 
«Стій, прошу залишись, мій єдиний друг», – ви
рішив почитати коментарі під цією новиною – і 
тут мене охопила друга хвиля злоби, велика й 
чорна.
Я чекав на слово «шкодá» в різних варіаціях і по
єднаннях, натомість захлинувся звичайним 
комент-брудом від суміші естетів із Челябінська 
з класичними тролями, яким 
завжди є чим харкнути в 
будь-яку ціль. Хворі ви по
твори – аж ніяк не остання 
українська музична форма
ція розійшлася через те, що 
вас забагато.
Я стежу за цими чернігівсь
кими хлопцями від 1999 
року, останнього фестивалю 
«Червона Рута». Організа
тори тоді відчували шалену 
нестачу фінансів, через що 
проводили конкурс «як ви
йде», кидаючи робітників на гроші, а еле
менти сцени валилися просто на музикан
тів, ніби символізуючи майбутній занепад 
легендарного українського фестивалю, без якого 
і я тут нічого не писав би.
Тоді здавалося, що все це лише ознаки поганого 
менеджменту, а насправді вийшло, що «Червона 
Рута-99» була символом повороту назад – мета
фізичне коло провернулось, і хвиля інтересу до 
української музики українською ж таки мовою 
почала спадати. Але 1999-го про це й думки не 
було – у Дніпропетровську щодня збиралася пов
 на зала, попри те що поруч на площі відбувався 
політичний open air і виступали мегапопулярні 
на той час «Шао-Бао».
Усі були впевнені в тому, що учасників фестивалю 
очікує прекрасне майбутнє, бо якщо є «Територія 
А» зі своїм культколгоспом, то що буде, коли під
готувати обойму якіснішої сучасної музики?

Одним із лауреатів, про котрих усі говорили як 
про майбутніх зірок, і була «Димна Суміш». По
тім кілька років про них нічого не було чутно, аж 
поки не з’явилася пісня «Стіна», яка на тлі тодіш
ніх українських хіт-парадів бачилась учасником 
«ліги чемпіонів». Ну, як на мене. Цей трек обіцяв 
стати хітом, і саунд-продюсери ховали під ефек
тами слово «сука», щоб не дратувати радіостан
ції. Але невдовзі закрилася єдина станція такого 
формату, «Радіо Столиці», і всі двері перед укра
їнським роком поступово почали зачинятися.
Ось так гурт «Димна Суміш» починав свій шлях, 
повний очікувань і надій, граючи за власними 
правилами безкомпромісний рок, шматуючи 
апаратуру після виступу й доводячи тим органі
заторів до сказу. Я пам’ятаю, як на фестивалі 
«Чайка» частина п’яної аудиторії під час виступу 
«Димної Суміші» вимагала гурт «Бі-2», на що во
каліст Саша Чемеров відповів: «Бі-2 смокче під 
сценою», – і продовжив грати.
У них завжди була своя ідеологія: вегетаріанство, 
захоплення східними релігіями, категоричне не
прийняття алкоголю й наркотиків (і це в рок-
музиці!). І українськість – без жодного натяку на 
пафос. Усе це викликало повагу.
Ми якось жартували з колегами: от повторися 
(не дай Боже, звичайно) окупація – хто з україн

ських музикантів першим по
біжить розучувати пісеньку 
«Милий мій Авґустін»? Так 
от, станься таке, «Димна Су
міш» усе одно грала б своє – 
вони повсякчас існували у 
власному просторі, просто не 
перетинаючись із реаліями 
шоу-біз несу. Але, як бачимо, 
ці круті гірки укатали-таки 
Сівку, дорогоцінний метал 
утомився, і мій улюблений 
рок-гурт пішов, не витри
мавши напруження.

Одна дуже освічена дівчина, як для україн
ської музичної журналістики, якось спи
тала: «А чому на Заході гурти то розпада

ються, то йдуть у творчу відпустку, а наші гра
ють і грають?» Відповідь на поверхні: наші не 
можуть собі цього дозволити, тому що доходи 
намертво прив’язані до концертів, відповідно, 
якщо ти не гастролюєш – нема чого їсти. Тому 
поняття «творча відпустка» на наших теренах 
майже відсутнє.
«Димна Суміш» завжди йшла осібним шляхом – 
принципово не граючи на концертах свого пер
шого шлягера «Стіна» й записуючи концепту
альні альбоми без використання сучасних техно
логій. Я дуже хотів би, щоб їхня доля зробила 
петлю й вони повернулися. Може, тоді в україн
ській музиці з’явилося б нарешті поняття «твор
чої відпустки», а публіка почала б цінувати влас
ний рок-н-рол. 

ПОНЯТТЯ «ТВОРЧА 
ВіДПУСТКА» У НАС 
МАйже ВіДСУТНЄ, 
ТОМУ ЩО ДОХОДИ 

МУЗИКАНТіВ 
НАМеРТВО 

ПРИВ’ЯЗАНі ДО 
КОНЦеРТіВ

Автор:  
Олександр 

«Фоззі» 
Сидоренко
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Julian Tomas & Friends

Клуб Liverpool, ресторан 
«19-й этаж», клуб «Стоп-
Кадр», джаз-кафе «Уточкін»
(Донецьк, вул. Артема, 131в; 
Луганськ, вул. Радянська, 76; 
Луцьк, вул. Карбишева, 1; Оде-
са, вул. Дерибасівська, 22)
Лондонський джазовий колектив 
представить в Україні свою нову пла-
тівку «This Fortress Love». Це вже тре-
тій студійний альбом бенду Джуліана 
Томаса (на фото) – відомого англій-

ського вокаліста та ком-
позитора. Із ним також 
приїдуть Глен Х’юз (фор-
тепіано) та Стів Наттер 
(акустична гітара, контр-
абас). Музиканти відвіда-
ють Україну вже не впер-
ше – у попередній пла-
тівці гурту навіть є балада 
під назвою «Ukraine». 

Фестиваль 
короткометражних 
фільмів
Кінотеатр «Кінопанорама» 
(Київ, вул. Шота Руставелі, 19)
Кінофорум охопить найкращі та 
найновіші зразки короткого метра. 
Протягом трьох днів глядачі змо-
жуть переглянути конкурсні робо-
ти, відібрані з понад 500 стрічок, 
надісланих з усього світу. Також бу-
дуть представлені балканська ретро-
спектива «Balkanika», східний блок 
фільмів «Go East», нор-
везька, польська та фін-
ська панорама, блок 
«Hot Shorts» (іспанське 
та італійське кіно). А на 
завершення дійства від-
будеться зустріч із голо-
вою журі Йоганнесом 
Палмроосом. Вхід на за-
ходи безплатний. 

Анонси

«Шпигун» перетворює 
жанр пригодницького кіно 
на радянсько-ностальгійну 
агітку

хвилин-Зорро, що, захищаючи дів  чинку, кладе 
на асфальт трьох бешкетників; запишнений 
своєю роботою в органах; не боїться самому Берії 
сказити у вічі правду-матку. А в другій (!) голо
вній ролі – придворний лакей від кіно Фьодор 
Бондарчук (прикметно, що, хоча батько в нього 
був українцем, він не цурається стрічок, де зву
чить слово «хохол»). До речі, інший українець 
Олексій Горбунов грає тут фашистського зв’яз -
кового. За всього цього, якщо не брати окремі 

П
оява в прокаті саме зараз російського агіт
пропу про початок Другої світової війни – 
річ логічна з усіх боків. По-перше, на носі 
9 травня, тож є чергова можливість оголо

сити про «героїчне радянське минуле». По-друге, 
вкотре всім, хто досі не в курсі, заявити про ро
сійську правонаступність усіх совєтських досяг
нень. У цій прямій як палка логіці є одна про
блемка: фільм «Шпигун» оснований на романі 
Бориса Акуніна, тобто на творі відомого правоза
хисника й активно незгодного з путінським ре
жимом Григорія Чхартішвілі. Суть не в тому, що 
книжка «Шпигунський роман» є частиною аку
нінського всесвіту під назвою «Фандорін» (утім, у 
стрічці всіма «фандорінськими» алюзіями зне
хтували), а в тому, що тут не може бути все ідео
логічно стерильно: як і писав у розвінчувальному 
«Криголамі» інший против  ник режиму Віктор 
Суворов, про початок війни в Москві знали, але 
Сталін не повірив. Та на відміну від роману у 
фільмі радянська героїка показана в повний 
зріст. Усі енкавеесники ділові, підтягнуті, ціле
спрямовані. Москва велична, біла і красива. Зі
граний Данілою Козловскім головний герой Єгор 
Дорін – радянський патріот, боксер і без-п’яти-

20–22 квітня 20, 21, 24, 26 квітня, 21:0020 квітня, 19:00
«йоганна, жінка Хусова»

Будинок актора
(Київ, Ярославів вал, 7)
Класичний художній альтернатив-
ний театр представляє маловідо-
му широкому колу п’єсу Лесі Україн-
ки «Йоганна, жінка Хусова». Сама 
авторка визначила жанр твору як 
драматичний етюд. Події відбува-
ються за євангельських часів у Галі-
леї. Головний конфлікт розгораєть-

ся між Йоганною, що повіри-
ла в Христа і пішла за ним, та 
її чоловіком Хусою, неспро-
можним зрозуміти цей крок. 
Не менш яскравими є пер-
сонажі рабині Сабіни та ста-
рої Мелхоли. До акторсько-
го складу вистави увійшли за-
служений артист України Ві-
ктор Кошель, Катаріна Сін-
чілло, Ольга Джигурда, Юрій 
Шульган та ін.  

Вовки та вівці

«Шпигун».
У кінотеатрах 
України
з 5 квітня

КіНО
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До 30 квітня
Non Stop Media

«ЄрмиловЦентр», Муніци-
пальна галерея, кінотеатр 
«Боммеръ»
(Харків, пл. Свободи, 4; 
вул. Чернишевська, 15; 
вул. Полтавський шлях, 6)
Із поданих на конкурс 134 робіт 
журі цьогорічного Міжнародно-
го фестивалю молодіжних проек-
тів відібрало 24 фіналістів. Це мо-
лоді художники з України, Росії, 
Литви, Угорщини та Словаччини, 

що представлять свої ві-
зуальні роботи. У програ-
мі фесту лекції та перфор-
манси, кінопоказ корот-
кометражок французьких 
режисерів та документально-
постановочного фільму 
«Забави». Також відбудеть-
ся літературно-музична ак-
ція «Шрифт». 

22 квітня, 14:0020–24 квітня

фактичні огріхи: використання назви КДБ, хоча 
вона з’явилася через 13 років після означених по
дій, кліпання очима при пострілі, хоча штатні 
енкавеесники не могли цього робити, цей фільм 
– міцний жанровий приклад, для якого безсум
нівною спиною Атланта є текст із захоп  ливо-
закру  ченим детективним сюжетом... Овець по
шматовано, але вовк залишився ситий. 

Ярослав ПідгораГвяздовський

Сергій жадан

Книгарня «Є» 
(Вінниця, вул. Соборна, 89)
Нова поетична книга Сергія Жада-
на має назву «Вогнепальні й но-
жові». Це збірник біблійних та 
кримінальних балад, написаних 
упродовж останніх двох років. Ге-
роями стали апостоли та бойо-
вики, пророки і біженці, агітато-
ри й відступники, сирени, демо-
ни та зомбі. Сам автор зазначає: 
«Вірші виявились історіями про 
любов, ніжність, зра-
ду та відданість. А та-
кож про героїзм, під-
ступність, запеклість і 
невблаганність». Пре-
зентації відбудуться 
також у Києві, Дніпро-
петровську, Запоріжжі 
та Харкові (відповідно 
23–27 квітня). 

ars Electronica

Музична академія 
ім. М. В. Лисенка, Галерея 
«Дзиґа», Порохова вежа
(Львів, вул. Нижанківського, 
5; вул. Вірменська, 35; 
вул. Підвальна, 4)
Фестиваль представить актуальні єв-
ропейські течії електроакустичної 
музики та мультимедійного мисте-
цтва. Зокрема відбуватимуться кон-
церти, відкриті лекції та дискусії. Се-
ред учасників імпрези один із най-
яскравіших польських композито-
рів Кароль Непельський та відомий 

польський інженер і музикант 
Пйотр Cих. У програмі також 
презентація звукової інсталя-
ції BOTS (Перу – Франція), ін-
терактивної інсталяції Iter/Eter 
(Польща), аудіо-візуального 
проекту «Натуральні структу-
ри» (Україна). 

Валерій Шевчук. «Три листки за вікном»
Роман-триптих відомого майстра слова, дослід
ника українського літературного бароко знай
шов місце в серії «Перлини сучасної літератури» 
(твір написаний 1986 року). Це загадкова істо
рія трьох поколінь Турчиновських, яка почина
ється за козацької доби, в XVII столітті. Світ тво
ру зітканий із барокових контрастів – добра і зла, 
світла й темряви, віри та гріха тощо. Автор праг
не осягнути світобачення звичайної людини по
передніх епох і осмислює ті риси буття, що з віка
ми не проминають.

Ярослав Мельник. «Телефонуй мені, 
говори зі мною»
Український письменник та критик, який бага
то років живе у Литві й подовгу буває у Франції, 
більше знаний за кордоном, аніж на Батьківщи
ні, хоча пише переважно рідною мовою. В його 
текстах без визначених часу та простору розкри
ваються екзистенційні стани людини будь-якої 
епохи. Його оповідання, повісті, роман, уміще
ні в книжці, насичені метафорами й символами 
«людського, надто людського»: (не)свободи, (не)
віри, вибору, дороги.

Марина Муляр. «Гра. Рівень перший: 
Синій Коридор»
В історії для підлітків сучасності йдеться про ти
нейджерів далекого майбутнього, які живуть 
на астероїді, куди їхні батьки переселились, уті
каючи від складнощів земного буття. Завдяки 
комп’ютерній грі на штучну планету потрапляють 
мешканці інших світів, і герої віднаходять у глиби
нах свідомості тугу за земним – за хмарами й го
рами, морем, за вмінням жити по-справжньому: 
любити, плакати, співчувати, боротись.

КНИжКИ
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Отже, й сюжет розгортається 
там. Однак моя історія охоплює 
весь світ. Мені подобаються ши
рокі відкриті сцени, синє небо й 
синє море, а в Англії такого мало. 
Але почуття гумору, культурні 
деталі, гра – все це дуже англій
ське. Щоправда, у стрічці є голлі
вудський актор Джеремі Півен, і 
я хочу, аби в нас було більше аме
риканських піратів, тому що мені 
подобаються їхні голоси.

У. Т.: Виконавців, які озвучувати-
муть ролі, треба починати шу-
кати задовго до початку зйомок?

– Є сценарій, і найперше треба 
забезпечити голоси, яки  ми гово
ритимуть герої, бо інак  ше ти не 
зможеш уявити сцени. Проте ля
льок ми беремося розробляти ще 
до того, як з’яв  ляється актор. По
тім починаєть  ся кастинг. Перша 
проба завжди йде коту під хвіст, 
бо важко спрацюватися. Перед 
тобою – тільки папір і слова. На 
цьому етапі людей, що озвучують 
анімаційних персонажів, ти не 
можеш зібрати в нормальну ко
манду, тому є просто окремі ак
тори, котрі ще не дуже взаємоді
ють, а ти намагаєшся передати їм 
внутрішню енергію, яку має не
сти певний епізод. Потім додаєш 
голоси інших артистів – і нарешті 
з’являється перша замальовка 
епізоду. Тоді перезаписуєш, і все 

Н
а відміну від багатьох по
становників, які проводять 
усе життя за об’єк  тивом 
камери, Пітер Лорд більшу 

частину кар’єри присвятив вилі
плюванню персонажів. 57-річний 
продюсер і режисер є співзаснов
ником компанії Aard  man – най
кращої у світі студії анімації stop-
motion і твор  ця хітових муль
тфільмів «Воллес і Ґроміт», «Вте-  
ча з курника» й «Різдво Артура». 
Тепер Лорд повернувся до режи
серського кріс  ла, аби завершити 
сповнену авантюр комічну аніма
ційну стрічку «Пірати! Банда не
вдах», зняту за мотивами творів 
Ґідеона Дефо.

У. Т.: Чому ви вирішили створити 
анімаційний фільм про піратів?

– Спочатку була книжка. 
Щойно її побачивши, я сказав: 
«Ого, вона неймовірна! Це буде 
щось!» Невдовзі вирішив про
сто взятися за цю історію і 
зняти її, чим здивував колег.

У. Т.: Воллес і ґроміт дуже бри-
танські персонажі. Чи збережете 
ви цю атмосферу в «Піратах…»?

– І так, і ні. Так, духу дотри
маюся повністю. Він дуже бри
танський. Але відбувається дія в 
більшому світі. Воллес і Ґроміт 
живуть у маленькому містечку 
десь на півночі Англії, еге ж? 

виходить краще й краще, і коли 
нарешті вибираєш потрібну ре
пліку після купи роботи, можна 
проводити зйомки і вже точно 
уявляєш собі, як озвучити ту чи 
ту роль. Від сценарію до остаточ
ного кадру лежить довга дорога.

У. Т.: Чому ви обрали саме Г’ю 
ґранта на образ капітана?

– Я прослухав чимало оче
видних кандидатів на головну 
чоловічу роль у цьому мульт -
фільмі, не знаючи імен. Я слухав 
їхні голоси, але вони не звучали 
достатньо потішно. Із Г’ю інак-
 ше – чуєш його голос і пара
лельно бачиш те саме на облич-
 чі. Кумедний голос – це дуже 
важливо, хоча його обличчя ми 
не показуємо, адже він озвучу
ватиме, а не гратиме.

Піратський голос уявляється 
як «Раррр…» або щось таке су
воре. Однак ми швидко зрозу
міли, що класичний варіант тут 
не підходить. А ще капітан роз
кидається морськими фразами, 
на кшталт «нептунові ніздрі» або 
«крекери від Кракена». Смішно, 
коли він лається ввічливим ан
глійським голосом. Епізоди, де 
Г’ю доводилося стояти на палубі 
й кричати на екіпаж, давалися 
йому найважче, тому що в попе
редніх ролях акторові такого ро
бити не випадало. 

Скарби 
островів

Пітер Лорд про британську анімацію

«Пірати! 
Банда 
невдах»/
«The Pirates! 
Band of Mis-
fits». 
У кінотеатрах 
України 
з 26 квітня
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Книгарня «Є» та видавництво «Спадщина�Інтеграл» запрошують вас 
на презентацію книжки Леонідаса Донскіса «Влада та уява. 
Студії з питань політики та літератури».

У своїй книжці «Влада і уява» Леонідас Донскіс аналізує 
зв’язок між владою та уявою, політикою і літературою, 
між принципами реальності та вигадкою. Де джерела 
політичної свідомості? У який спосіб наше розуміння 
політичної влади та користування нею починається з 
літератури? Чому перші вияви політичної та релігій�
ної толерантності з’являються радше в утопічних 
літературних творах, а не у філософських тракта�
тах?

ЛЕОНІДАС ДОНСКІС – філософ, історик ідей, 
політичний коментатор, критик. Професор 
і декан факультету політології та диплома�
тії Каунаського університету Вітаутаса 
Великого (Литва). Доцент соціальної 
та моральної філософії в Гельсінсь�
кому університеті (Фінляндія), над�
звичайний ад’юнкт�професор теорії 
культури в Таллінському універси�
теті (Естонія). Депутат Європейсь�
кого парламенту від Литви.

26|04|2012
(четвер) 

18:30

За підтримки Посольства 
Литовської Республіки 
в Києві

Книгарня «Є», м. Київ, вул. Лисенка, 3
(ст. м. «Золоті ворота»)



У колоритному та строкатому Ужгороді 
мультикультурною є не лише історія, 
а й сучасність

СТИЛь і ТРеШ
Визначальна характеристика 
Ужгорода – компактність. За 
день-два можна побачити прак
тично всі його цікавинки. А 
майже всуціль короткі відстані 
спонукають не їздити, а ходити, 
тобто гарантують добрячу роз
минку на свіжому закарпат
ському повітрі.

За першою ж ужгородською 
пам’яткою мандрівникові взагалі 
не треба нікуди йти, бо вона міс
титься просто на залізничному 
вокзалі. Це приголомшливо не
сподіваний меморіальний куто

Н
а перший привокзаль
ний погляд, Ужгород 
здається південним, ледь 
не приморським містом. 

Тут рослинність, запахи й барви 
мають нечіткий, але відчутний 
південний акцент. Та й геогра
фічні широти – майже Північ
ний Крим. Тож коли в Києві 
перші бруньки ще борються за 
життя, в Ужгороді вже зовсім 
зелені газони, квітне жасмин, а 
знаменита місцева сакура впев
нено починає випускати пе
люстки. Утім, і в квітні запросто 
може піти сніг.

чок покійного міністра транспор-
 ту Георгія Кірпи з бюстом та ін
формаційними стендами, що 
розповідають про життя і діяль
ність улюбленця залізничників. 
Та знуджені пасажири в очіку
ванні своїх поїздів щось не поспі
шають вивчати цю експозицію. 
Іменем Кірпи також названа 
привокзальна площа, за його 
сприяння збудований і новий 
гламурний вокзал.

Неподалік і друга сучасна 
родзинка міста. Це вже цілкови
тий треш – інакше й не скажеш 
про те, який вигляд має на тлі 

Автор: 
Олег 

Коцарев

Фото:
Лариса 
Діденко

Вогні маленького міста
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УжГОРОДСьКе МеНЮ

Бограч – суп, схожий на гуляш, при-
готований із м’яса, солодкого 
перцю, картоплі, моркви та спецій.
Банош – каша зі сметани та кукуру-
дзяної муки.
Човлент – м’ясо з квасолею та пер-
ловкою у глечику. Трохи нагадує 
львівські чанахи.
Молоде вино – «перебрати» його 
дуже легко. Якщо це таки станеться, 
про ваші пригоди ужгородські друзі 
розповідатимуть наступному гостю 
міста перед тим, як «перебере» він.
Коньяк – просто коньяк.
Кава – ужгородці переконані, що 
саме тут найкраще в Україні готують 
цей напій. Не намагайтеся похвалити 
при них львівську чи якусь іншу каву.
Споживати у кафе «Під замком», у 
«Деці у нотаря» або в совдепів-
ському на вигляд кафе «Рута» на ав-
товокзалі. Там дешево і несподівано 
смачно, а ще не менш несподівано 
пристойна публіка.

Карпатських гір та делікатних 
невеличких будиночків здоро
венний православний собор-
новобудова у якомусь псевдо -
псковському стилі. Дехто з ужго
родців називає його «Самаркан
дом» через специфічні форми 
бань. Та Московському патріар
хатові, схоже, не до естетичних 
витребеньок, головне – якнай
гучніше зафіксувати свою при
сутність на Закарпатті на проти
вагу всіляким «бандерівцям».

А ось у самому центрі (не забу
ваймо: відстань між центром і не 
центром – кілька хвилин) від 

трешу можна перепочити. Істо
рична частина Ужгорода взагалі 
надзвичайно стильна (фото 1). 
Понад те, вона ще й підтриму
ється в порівняно пристойному 
стані. Принаймні немає відчуття, 
що виникає в багатьох україн
ських містах, ніби на місце справ
жніх городян заселилися якісь 
«ліві» дикуваті люди й довели все 
до стану прифронтової зони. Хоча 
й такої «кустуричної» класики, як 
роздовбані дороги та купи сміття, 
в Ужгороді ніхто не скасовував.

Чарівні вулиці з вишуканими 
будинками в стилі сецесії. Най -

Вогні маленького міста

ВАРТО ВіДВіДАТИ

Зазирніть до місцевої книгарні з дуже 
цікавою назвою «Бовт Ивана Петров
ція Файні книгы» на площі Шандора 
Петефі. Як можна здогадатися, про-
філь магазину – русинська і загалом 
закарпатська тематика. Однак там 
трапляються й просто цікаві та рід-
кісні видання різних країн і різними 
мовами. Наприклад, 2005 року мені 
вдалося купити в «бовті» антологію 
«Український футуризм», видану в 
угорському місті Ніредьгазі, яка вже 
давно зникла зі звичайних україн-
ських книгарень (якщо взагалі там ко-
лись з’являлася). 
Інший вияв місцевого колориту – гумо-
ристичний – у ресторані «Деца у но
таря» («деца» означає «чарка»), при-
крашеному всілякими кумедними ма-
люнками, написами та конструкціями.

ефектніша серед них – пішохідна 
Корзо (її назва походить від рим
ської вулиці Via del Corso, де про
водилися кінні перегони та інші 
світські заходи. Згодом ця назва 
стала синонімом головної прогу
лянкової артерії міста – «стоме
трівки»). Лаконічний і гармоній
ний вигляд має римо-като -
лицький бароковий кос  тел Свя
того Георгія XVII–XVIII століть. 
Більш пишний і монументальний 
греко-като  лиць  кий кафедраль
ний Хресто-Воздвижен  сь  кий со
бор (фото 4), а поряд із ним рези-
 ден  ція єпископа. До речі, греко-

МИСТеЦьКе 
жИТТЯ

Навесні в Ужго-
роді відбуваєть-
 ся еротично-
мистецький 
фестиваль «Бе-
резневі коти», 
«Закарпатська 
гуморина» та 
книжковий яр-
марок «Книга-
Фест».
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католицька церква на Закарпат-     
ті – зовсім окрема від УГКЦ 
структура, утворена в результаті 
Ужгородської унії 1646 року.

Місцевий замок не видається 
ззовні таким вражаючим, як, 
наприклад, Луцький чи Ост
розький, проте також цікавий і 
непогано зберігся. Всередині – 
Краєзнавчий музей, фундамент 
замкового храму. Із тамтеш
нього оглядового майданчика 
можна побачити все місто. А під 
мурами міститься Музей народ
ної архітектури (фото 5): над 
деревами стирчать криті ґонтою 
дахи та дзвіниці.

У симпатичному комплексі 
колишнього Жупанату (орган міс
цевого управління) біля кір  хи та 
винних льохів розташувався ху
дожній музей, де, зокрема, варто 
подивитися картини представни
ків Закарпатської школи живо
пису Йосипа Бокшая, Адальберта 
Ерделі, Андрія Коцки та інших із 
їхньою яскравою колористикою, 
яку ні з чим не сплутаєш, і поєд
нанням карпатських фольклор
них мотивів із м’яким модерніз
мом сере  дини ХХ століття.

Віддаєте перевагу малярству 
більш ранніх періодів? Місцеві 
краєзнавці стверджують, що час
тина стін церкви-ро  тон  ди в Горя
нах (село, нині у складі Ужгорода) 

розписані в ХІV столітті у стилі 
італійської ренесансної школи 
Джотто. А сам храм Святої Анни 
(фото 6) збудовано, за деякими 
даними, в ХІ столітті. Так чи 
інакше, а не побачити ротонду ви 
не маєте права, вона стримана, 
але чудова й розміщена на дуже 
мальовничій горі. Між іншим, це 
один із поодиноких випадків, 
коли в Ужгороді вам доведеться 
кудись їхати, а не йти.

ТРАНСКАРПАТСьКИй 
іНТеРНАЦіОНАЛ
Ужгород – чи не найбільш муль
тикультурне місто України. На 
тутешніх вулицях чути україн
ську, російську, угорську, ром
ську, словацьку, румунську мови. 
Часто в доволі заплутаних поєд
наннях: наприклад, студентка в 
маршрутці, говорячи по теле
фону румунською, вставляє в неї 
українські слова, пов’язані з уні
верситетськими реаліями: «іс
пит», «білет», «викладач», «гур
тожиток». Здається, за останній 
десяток років у публічних місцях 
міста стало більше угорської та 
української. Хоча остання тут – 
поняття нечітке. Місцеву говірку 
дехто вважає окремою русин
ською мовою, дехто діалектом. У 
будь-якому разі вона дуже відріз
няється від літературної, містить 

безліч іншомовних слів. По-
особ  ливому звучать навіть цер -
ков  нослов’янські богослужіння 
тутешніх греко-католиків.

Угорський вплив в Ужгороді 
переоцінити важко. Найдовше за 
всю історію міста ним правили 
саме мадяри. Від них численні 
назви, пам’ятники й будівлі, 
вельми нагадує угорську й міс
цева кухня.

Російський елемент має в 
Ужгороді колоритний і багато 
для кого неочікуваний вигляд. 
На набережній Ужа (фото 2) 
стоїть акуратна капличка, збу
дована білими емігрантами: ба
гато хто з них опинився тут 
після революційних катаклізмів 
у Росії. Пізніше, вже за радян
ських часів, додалися військові 
та прикордонники.

Без ромів теж важко уявити 
«місто над Ужем». Тут вони є 
значно більш осілими й менш 
криміналізованими, ніж на ре
шті території України, проте все 
одно живуть дуже відокремлено 
і не мають особливої прихиль
ності з боку інших етносів. Сло
ваки мені запам’яталися переду
сім великою кількістю автомобі
лів із номерами їхньої країни та 
словацьким FM-радіо, яке тут 
ловиться так само вільно, як і 
українське. Кордон зі Словаччи
ною пролягає практично в 
межах міста – до нього підво
дить вулиця Собранецька.

А ось від євреїв і чехів в Ужго
роді залишилися, здаєть  ся, самі 
сліди: низка симпатичних сина
гог на чолі з нинішньою філар
монією (фото 3) на набережній 
Ужа, архітектура чеського кон
структивізму 1930-х років. Непо
ганим чеським слідом є і сама 
назва міста, адже до перебування 
в складі Чехословаччини Ужго
род звався Унгваром. Сакуру ви
садили теж за чехів. Ну і, зви
чайно ж, усілякі чеські вивіски, 
тепер раритетні. Їх можна поба
чити, наприклад, у кафе-музеї 
«Під замком». Так само як і кіно
апарати, сотні стародавніх пля
шок, плакати, фотографії, га
зети, рукомийники, телефони, 
фотоапарати – ціле море анти
кваріату. І, звісно, скуштувати за
карпатське молоде вино, таке 
оманливо легке... 

СЛОВНИЧОК

Домý – Додому. 
Сіо – привіт.
Айно – так.
Левеш – суп.
Шваблики – 
сірники.
Крумплі – 
картопля.
Парадички – 
помідори.
Тенґериця – 
кукурудза.
Пой гевка – 
іди сюди.
Ондика – там.

Не забувайте купу
вати квитки до 

Ужгорода заздале
гідь. Майже з усіх 
міст України сюди 
мало що їздить, а 

попит рішуче пере
вищує пропозицію
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ВіРУЮЧі
Альтернативні методи лікування набувають 
популярності. І створюють  зайвий клопіт  
для науковців, але не перспективу зцілення

цьому й полягає насамперед за
вдання медика, казав він, а не 
лише в лікуванні хворих.

Рідко який представник 
традиційної медицини не пого
диться з таким підходом. Але, 
за словами Вейла, в найгір
шому своєму вияві вона «нічим 
не відрізняється від релігій
ного фундаменталізму». Тож 
наставник закликав студентів 
пропагувати інтеграційний ва
ріант. Об’єднана альтернативна 
й традиційна медицина – ось 
майбутнє американської сис
теми охорони здоров’я.

І в цьому напрямі вже є від
чутний прогрес. За результа
тами одного з останніх дослі
джень, четверо з десятьох до
рослих американців вдаються 
до якихось форм альтернатив
ного лікування. А якщо вважати 
процвітаючий бізнес Вей  ла та 
інші програми яким-не-яким 
показником, популярність не
традиційної медицини й надалі 
зростатиме. Шість десятиліть 
суперанонімних експериментів 
із плацебо на пацієнтах, обра

Н
е так давно в конференц-
залі в Тусоні зібралися 
три десятки майбутніх 
лікарів. Крізь величезні 

відчинені вікна щедро лилося 
арізонське сонце. Підлогу при
крашали свічки й павичеве 
пір’я – як символи зцілення. То 
була церемонія завершення мі
сячного курсу навчання в Цен
трі інтеграційної медицини при 
Університеті Арізони, де меди
ків закликають практикувати 
альтернативні методи терапії на 
додаток до традиційних. Зі сту
дентами спілкувався лікар і ке
рівник центру Ендрю Вейл.

Доктор Вейл – це мініатюр
ний Санта з чималим брендом. 
Він пише книжки і продає різну 
продукцію (наприклад, «Мега
грибний пом’якшуючий лосьйон 
для шкіри обличчя» від др. Ен
дрю Вейла для торгової марки 
Origins™ за $61). Прибутки від 
продажу надходять до його 
фонду. Цього разу він був у ролі 
вчителя й пояснював важливість 
поживного харчування для під
тримання здо  ров’я пацієнтів. У 

них навмання, допомагали лі
карям відділяти науку від при
пущень і відсіювати докази від 
байок. Сьогодні, схоже, чітка 
межа розмивається.

Докази на користь ефектив
ності альтернативної медицини 
шалено різняться між собою. Де
які трав’яні засоби загалом відпо
відають вимогам до традиційних 
ліків. Звіробій має властивості 
антидепресанта (хо  ча ще не до 
кінця зрозуміло, як саме він діє). 
Китайські трави здатні підвищу
вати ефективність хіміотерапії 
під час раку товстої кишки. Гол
ковколювання може знімати ну
доту й деякі види болю, хоча на 
інші хвороби акупунктура, схоже, 
діє не більше, ніж плацебо. При
наймні так стверджує Ед  зард 
Ернст, який досліджував альтер
нативну медицину в Ексетер
ському університеті. Гомеопа
тія ще більш супереч  ли  ва. За сло
вами тих, хто вірить у її ефектив
ність, різні хімічні речовини, які у 
великих кількостях можуть зумо
вити появу симптомів захворю
вань, виліковують їх, розчинені у 
значній кількості води, саме за
вдяки ефектові, справленому на 
рідину. Скептики висміюють і 
саме твердження, і процес.

Один із прикладів – гомео
патичний препарат «Осцило
кокцинум» (Oscillococcinum) з 
екстракту качиного серця й пе
чінки для лікування симптомів 
грипу. Якщо його розчинити у 
воді в пропорції 1:100, а тоді ще 
200 разів повторити аналогічну 
процедуру, отримана в резуль
таті речовина повинна мати ці
лющі властивості. Прибутки 
французької компанії Boiron, 
що виробляє цей та інші за
соби, 2011 року становили 
€523 млн ($681 млн). Хоч би 
якими були наукові аргументи 
(чи їх відсутність) на користь 
такого лікування, комерційні 
докази вражають.

Нетрадиційна медицина 
ма  ла підтримку впливових лю
дей. Король Георг VI посприяв 
тому, аби гомеопатія ввійшла 
до новоствореної Національної 
служби охорони здоров’я Вели
кої Британії (його онук принц 
Чарльз – теж прихильник аль
тернативної медицини). Амери
канський сенатор і гомеопат 
Роял Коупленд забезпечив 
схвалення відповідних препа
ратів Законом про харчові про
дукти, медикаменти й косме
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На Національний 
центр комплемен
тарної та альтерна
тивної медицини в 

США витрачено 

 $1,5 млрд 
з кишень  

американських 
платників податків 

Британська  
національна 

служба охорони 
здоров’я виділяє  
на альтернативну 
медицину щороку  

4 млн фунтів

ЧеТВеРО З ДеСЯТьОХ 
ДОРОСЛИХ АМеРИКАНЦіВ 
ВДАЮТьСЯ ДО ЯКИХОСь 
ФОРМ АЛьТеРНАТИВНОГО 
ЛіКУВАННЯ

тичні засоби 1938 року. Шість 
десятиліть потому Том Гаркін, 
іще один сенатор, допоміг ство
рити Національний центр 
комплементарної та альтерна
тивної медицини (НЦКАМ) 
при Національному інституті 
охорони здоров’я США – про
відному медичному дослідному 
закладі світу.

МАЛеНьКі ПіГУЛКИ
$1,5 млрд із кишень платників 
податків, витрачені на Націо
нальний центр, дали мізерні ре
зультати. 2009 року Гаркін зая
вив, що ця структура «не ви
правдала очікувань», і поскар
жився, що НЦКАМ не підтвер
джує припущення, а швид  ше 
«спростовує їх». Одначе ос -
танній породив нове покоління 
дослідних установ. Центр інте
граційної медицини Меріленд
ського університету отримав від 
Національного інституту охо
рони здоров’я США $25 млн на 
проведення досліджень. Окре-
 мо він пропонує такі види ліку
вання, як зцілення енергією 
Рейки, коли цілитель водить ру
ками над тілом пацієнта.

У 2003-му завдяки фінансу
ванню від Національного ін
ституту охорони здоров’я США 
Джорджтаунський університет 
відкрив магістерський курс з 
альтернативних видів ліку
вання. Аризонський пропонує 
курс нетрадиційної медицини 
для студентів-медиків і дворіч
ний заочний – для лікарів та 
медсестер. Консорціум науко
вих центрів охорони здоров’я 
інтеграційної медицини нині 
налічує 50 членів.

У таких тенденцій є затяті 
опоненти. У Британії та Австра
лії нажахані науковці активно 
борються проти запровадження 
курсів альтернативної медицини 
в державних вишах і традицій
них медичних закладах. Най
більшого успіху вони досягли у 
Сполученому Королівстві. Про
фесор фармакології Універси
тетського коледжу Лондона Де
від Колкугаун присоромив деякі 
вищі навчальні заклади на
стільки, що вони закрили курси 
альтернативної медицини. Кіль
кість гомеопатичних лікарень у 
Британії зменшується. 2005 року 
провідне медичне видання 
Lancet опублікувало аналіз до
казів і оголосило «кінець гомео
патії». У 2010-му парламент

ський науковий комітет пореко
мендував «уряду не пропагувати 
застосування терапії плацебо, 
зокрема й гомеопатією». Однак 
британська Національна служба 
охорони здоров’я все одно під
тримує розвиток альтернативної 
медицини, виділяючи їй 
скромну суму ₤4 млн ($6,3 млн) 
за рік.

Аналогічні зусилля в Авст -
ралії поки що виявилися мар
ними. У січні група розлюче
них викладачів, лікарів та до
слідників закликала універси
тети відмовитися від курсів не
традиційного лікування. Але 
керівників вишів так просто не 
візьмеш, хоча звіт Національної 
ради охорони здоров’я і дослі
джень у галузі медицини, який 
потрапив до преси, описав го
меопатію як «неетичну» й не
обґрунтовану.

Особливо світлим майбутнє 
альтернативних методів ліку
вання бачиться в Америці. 
НЦКАМ досі виділяє гроші на 
проведення досліджень. Його 

очільниця Джозефін Бріґґс 
каже, що вона не за таку меди
цину, але й не проти: просто 
хоче побачити, що ефективне, а 
що ні (а ще її цікавить дієвість 
лікувальних ритуалів). Водно
час Стівен Новелла, затятий 
критик із Єльського універси
тету, стверджує, що вже саме іс
нування центру провокує роз
виток нетрадиційних методів. 
«Як кажуть люди, уряд прово
дить дослідження альтернатив
ної медицини, аби виправдати її 
існування», – нарікає він.

На користь прихильників 
альтернативного лікування 
спрацьовують іще два фактори. 
Традиційна система охорони 
здоров’я має деякі дуже чіткі не
доліки. Як зазначає Вейл, амери
канська медицина демонструє 
великі успіхи в лікуванні хворих, 
але підтримувати їхнє здоров’я 
їй все ще не вдається. Фармацев
тична індустрія ніяк не може 
створити якісні ліки від болю та 
інших хронічних станів, що мали 
б тривалу дію. Багато лікарів 

працюють в авральному режимі 
або справляють враження не
співчутливих. А ті, хто практикує 
альтернативні методи, прово
дять із пацієнтами більше часу, 
розпитуючи їх про те, що стосу
ється не лише історії хвороби, а й 
способу життя. Вони можуть на
голошувати на важливості пра
вильного харчування й актив
ного дозвілля. Часто така тера
пія, особливо якщо вона відбува
ється за безпосереднього кон
такту хворого з лікарем, заспо
коює. Не дивно, що пацієнт тоді 
почувається краще.

Крім того, аргументація ви
ключно доказів і наукових об
ґрунтувань діє тільки на тих, 
хто вважає їх єдиним джерелом 
істини. Чимало альтернативних 
лікувальників, своєю чергою, 
стверджують, що такий підхід, 
по суті, не може ґрунтуватися на 
анонімних експериментах із ви
падковим добором пацієнтів.

Вивчення ефекту плацебо не 
суперечить практиці традицій
ної медицини. Гарвардський уні
верситет (де працював Генрі Бі
чер – винахідник експериментів 
із випадково дібраними учасни
ками) розробив нову програму 
під назвою «Вивчення плацебо й 
цілющий контакт». Її керівник 
Тед Капчук вивчає реакцію паці
єнтів на фіктивне лікування, а 
також роль віри недужих у нього. 
У роботі, опублікованій торік у 
липні у виданні New England 
Journal of Medicine, він описав 
експеримент із астматиками, які 
послуговуються інгаляторами. 
Після використання справж
нього інгалятора легені пацієн
тів функціонували на 20% кра-
 ще, а після плацебо або сеансу 
голковколювання – на 7%. Од
нак самі недужі оцінили ефек
тивність усіх трьох методів при
близно на одному рівні.

Стурбованість із приводу 
етики виписування плацебо об
ґрунтована, як і занепокоєння, 
що альтернативна терапія мо  же 
зашкодити, наприклад, спону
кати пацієнта відмовитися від 
справжньої. Торік від раку помер 
засновник Apple Стів Джобс. Спо
чатку він вибрав як спосіб ліку
вання акупунктуру і фруктові 
соки, а не традиційну медицину. 
Помил  ка стосовно того, у що ві
рити, може обійтися дорого. 

© 2012 The Economist Newspaper 
limited. All rights reserved
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ВИПАДКОВИй ґАґАРіН
51-ша річниця першого польоту 
людини в Космос минула майже 
непомітно. І не лише тому, що це 
некругла дата, чи що цю людину 
запустив давно покійний СРСР. 
Просто вихід за межі планети в 
ХХ столітті був досить випадко
вим: уся космічна технологія ви
росла із Другої світової та холод
ної війни. Але боротьби Систем 
за панування над людством 
більше немає. Натомість є бага
тополярний світ, якому вистачає 
клопоту й на Землі. США та Єв
ропа скорочують фінансування 
космічних агентств, бо виборці 
вимагають віддати ці гроші на 
освіту й лікування, колишній 
«радянський Космос» загинув 
разом із Союзом, Китай до сер
йозних польотів іще не доріс... І 
нехай із технічного погляду ле
тіти на Марс можна хоч зараз, та 
надто вже це дорого. 

ШТРАФ ЗА БАйДУжіСТь
У міжвоєнній Чехословацькій 
Республіці був надзвичайно про
дуктивний спосіб боротьби з аб
сентеїзмом (відмовою громадян 
від участі у виборах). На законо
давчому рівні Прага запрова
дила спеціальний штраф за ухи
ляння від виконання цього гро
мадянського обов’язку. Тож не 
дивно, що під час електоральних 
кампаній дільниці відвідувало 
понад 90% населення. Втім, істо
рія успіху демократії по-
чехословацьки далека від сучас
них українських реалій. Страте
гії мобілізації активного ви
борця в нашій країні вкрай стро
каті: від заводської «зобов’яза-   
лівки» по-радянськи (з боку 
влади) до закликів опозиції не 
дати сфальсифікувати свій голос 
на виборах. Однак байдужих, во
чевидь, голос волаючого в пус
телі не особливо вразить...  

ЗАМУРОВАНе жИТТЯ
Крокуючи щодня приватним 
сектором, помічаєш: там меншає 
сільських хаток із городами, за
садженими картоплею та капус
тою. Дедалі рідше чутно крики 
півнів чи гавкіт сторожових псів. 
Усе це відходить, натомість зрос
тають велетенські котеджі, захо
вані за мурами понад людський 
зріст, обладнаними сигналіза
цією та іншими крутими систе
мами охорони. Вулиці столичних 
околиць вподібнюються до глу
хих тунелів. Намагаєшся зрозу
міти мешканців потойбіччя му
рів. У Європі заможні жителі се
лищ зводять невеликі вишукані 
хатки зі стильними, догляну
тими садками та мінімальними 
огорожами. Тамтешні провін
ційні провулки – наче казкові 
картинки. У нас чомусь затишні 
клаптики міста перетворюють на 
«зони». 

Андрій  
Лаврик

МіЗАНТРОПіЧНе
Ми сваримо можновладців за 
зверхність, жадібність, бру
тальність… Однак поміж різ
них верств такі кадри розпо
рошені рівномірно… Дорогою 
на роботу зустрічаю типажі 
всього спектру українського 
політикуму: від сварливо-
істеричних «богословських» 
до похмуро-бандюкуватих 
«яників». Вони не «дериба
нять» бюджет, але дурять 
своїх клієнтів. Не літають на 
гелікоптерах коштом дер
жави, але й не платять водіям 
маршруток. Немає в них ма
єтків, але вони нищать гро
мадські парки сміттям і багат
тями. Вас дратує влада?.. 
Мене – теж. Але її можна уни
кати, а від тих, які їдуть із то
бою в транспорті, живуть у 
під’їзді, нікуди не дінешся. 

БіЗНеС НА ПСИХОЛОГії
Що не кажіть – людина слабка. 
Маючи безліч інформації про 
ціну, яку доводиться платити 
за те чи те задоволення, вона 
все одно обирає друге й нехтує 
першим. Днями, йдучи до
дому, побачив розпродаж мит
ного конфіскату. Хотів проми
нути, але допитливість переси
лила. А там стояли новенькі 
туфлі, які так пасували б до 
костюма… І хоча добре розу
мієш, звідкіля цей товар бе
реться, й навіть сам знаєш під
приємців, на чиїх сльозах та
кий бізнес створюється, і в 
курсі, які оборудки стоять за 
такими розпродажами… Але... 
ну, дуже гарне взуття. Ті, хто 
організовує таку справу, явно 
знають людські слабинки і 
вдало ними користуються. 

СКИГЛИК ЗВИЧАйНИй 
Фауна України багата на різні 
види. Особливо ж у наших ши
ротах поширені скиглики. Зо
вні вони подібні до горобців, 
розпізнати ж їх можна лише 
за журливим співом. Ски
глики не можуть здійнятися в 
повітря, тому що занадто тов
сті й ліниві. Через це вони 
стрибають із куща на кущ, спі
ваючи про те, що колись поле
тять світ за очі. Зачувши цих 
пернатих поблизу, гоніть їх. 
Їхні тужливі пісні нав’яз-
ливими мотивами в’їдаються в 
мозок і довго не полишають – 
як попса. Зустрівши скиглика, 
запропонуйте йому вже зараз 
здійнятись і полетіти, куди хо
четься. Зачувши це, пташка 
заціпеніє і з шурхотом упаде у 
високу траву.  

інна  
Завгородня

НАш ТИЖДЕНЬ| 
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