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Тиждень 
в історії

Васко да Ґама 
розпочав першу 
мандрівку 
європейських 
мореплавців до Індії

У Джексоні 
(штат Мічиган) 
відбувся І з’їзд 
Республіканської 
партії США

Укладено 
Тильзитський мир 
між Росією 
і наполеонівською 
Францією

6 липня 1854 року 7 липня 1807 року 8 липня 1497 року

Р
убікон перейдено. Ухваленням Закону 
«Про засади державної мовної політики» 
влада остаточно й незворотно довела свою 
нелегітимність. Уся: законодавча, вико

навча, судова – байдуже. Ці хлопці й дівчата гур
туються не за нормами Конституції, а за звича
ями банди, тому слід підкреслити: вся влада в 
Україні відсьогодні незаконна.
Українська мова нарешті виступила надійним ін
дикатором вартості того чи іншого політика, гро
мадського діяча, публічної особи. Вона могла би 
так само стати тестом на доброякісність тієї чи 
іншої партії, якби про наявний політикум не 
було й до того зрозуміло практично все. 
Хоча навряд чи в цьому конкретному випадку 
варто вішати всіх собак на так звану опозицію в 
Раді: її, як уже було сказано, «развєлі как котят». 
Раніше треба було думати. Не скакати між фракці
ями. Не толерувати (за фактом) голосування карт
ками хронічно відсутніх депутатів. Не харчуватися 

Жодної підтримки тимчасовому уряду!
з того самого корита. Не брати участь у спільних 
іграх за блатними правилами, а саме це спостері
гала Україна після, здавалося б, очищення Майда
ном. Окремі гідні люди в таборі опозиціонерів, без
умовно, залишилися, але їх слід розглядати не як 
політиків, а як звичайних громадян.
ПРовокатори нарешті показали клас. Вдало об
рали момент. Як написав один колега, Євро пої
хало, а клоуни залишилися. Влаштовувати цирк 
одразу після від’їзду закордонних гостей – пове
дінка, гідна школярів-бешкетників, але в наших 
умовах вона є дієвою. Це ще один урок, який в 
ідеалі давно мав би бути зайвим: не можна сідати 
за один стіл із шулерами. Ось саме про це тепер і 
йдеться: не спілкуватися, не слухатися, не визна
вати ніяких рішень цієї, з дозволу сказати, 
«влади». Колись більшовики висунули гасло: 
«Жодної підтримки тимчасовому уряду». Як ви
няток – варто позичити в них рецепт.
Те, що законопроект № 9073 приймали з кричу
щими порушеннями регламенту, саме по собі ні
чого не означає: коли це регіонали рахувалися з 
правилами, якщо вони їх не влаштовували? Тому 
слід не хапатися за якісь окремі зачіпки, а ви
знати кінцеву хибність у цілому будь-якого про
цесу, в якому бере участь партія влади.
Те, що норми так званого закону неможливо ви
конати, теж не відіграє жодної ролі. Його безпо
середня вжиткова функція зовсім інша: обхід
ним шляхом легалізувати багаторічне системне 
порушення Конституції України в частині вимог 
щодо державної мови. Проте документ має дале
косяжні, стратегічні завдання, й конспірологія 
тут ні до чого.
Мета влади (варто повторити: всієї влади, і попе
редня нарада за участю прем’єра це тільки зайвий 
раз доводить) зрозуміла аж до прозорості: не 
лише отримати знижку на газ в обмін на підігра
вання Кремлю в реалізації його «євразійських 
ідей» (стежте за новинами 12 липня, коли Київ 
має відвідати Путін) та догодити проросійській 
частині електорату напередодні виборів, для 
цього момент обрано трохи зарано. І не лише від
волікти населення від кричущих соціально-

Під Андріївською 
церквою на 
«оновленому» 
узвозі в Києві стався 
зсув ґрунту

Масовими сутичками 
й десятками поранень 
закінчилося святкування 
сербами річниці битви на 
Косовому полі (Косово)

Чорногорію 
офіційно 
запросили до ЄС

28 червня 29 червня 30 червня
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Сформовано 
Телеграфне 
агентство 
Радянського 
Союзу (ТАРС)

У Дрогобичі народився 
Бруно Шульц, польський 
письменник і графік 
єврейського походження

На Харківщині 
проведено 
перший в Україні 
промисловий 
ядерний вибух

9 липня 1972 року 10 липня 1925 року 11 липня 1925 року 12 липня 1892 року

У Львові утворено 
партію Українське 
національно-
демократичне 
об’єднання (УНДО)

Європейський суд 
став на бік Луценка 
Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі задовольнив 
скаргу захисників екс-міністра внутрішніх справ України. Страсбурзь
кий суд постановив, що арешт і затримання Юрія Луценка в грудні 
2010 року було незаконним. Він був узятий під варту як підслідний, 
оскільки нібито міг тиснути на свідків у кримінальній справі, за якою 
його звинувачували у зловживанні владою та перевитраті бюджетних 
коштів на святкування Дня міліції 2008 року. Європейський суд ви
знав порушення українськими правоохоронцями статті 5 Конвенції 
прав людини: незаконне утримання під вартою колишнього головно
го міліціонера. «Формулювання суду є чіт
кими та однозначними і вказують на не
прийнятність практики, яка мала місце у 
провадженні проти Луценка», – поясни
ла представник колишнього міністра в суді 
адвокат Валентина Теличенко.
За словами адвоката Валентини Теличен
ко, рішення щодо арешту та досудового 
утримання під вартою екс-міністра вну
трішніх справ «є прецедентом не лише 
для України, а й для Європейського суду 
загалом», оскільки «Європейський суд 
уперше визнав політичні переслідування 
всередині країни». «Беручи до уваги рі
шення Європейського суду з прав люди
ни, український касаційний суд може або 
скасувати рішення першої інстанції та 
апеляційного суду і звільнити з-під варти 
Луценка, зважаючи на доведені порушення з боку правоохоронних 
органів, або схвалити, зважаючи на політичне замовлення, ще одне 
незаконне рішення», – вважає Теличенко.
Інший адвокат Сергій Власенко, який обстоює інтереси Юлії Ти -
мо  шенко, стверджує, що рішення ЄСПЛ у справі Луценка дає під
стави прогнозувати, що ця постанова визнає політично вмотиво
ваним процес і стосовно екс-прем’єра, адже ЄСПЛ діє на засадах 
прецедентного права. 
Регіонал Володимир Олійник заявив, що «з рішення Європейсько
го суду не випливає звільнення Луценка, тому що стосовно нього 
вже немає запобіжного заходу, ця подія вже в часі минула, тож по
новити права Луценка, відповідно до рішення Європейського суду, 
вже неможливо». Він також вважає, що навряд чи вдасться когось 
притягнути до відповідальності після рішення суду в Страсбурзі: 
«Якщо процесуальні порушення відбувалися в рамках законодав
ства України, але з порушенням Європейської конвенції з прав лю
дини, то тут немає кого карати». Тим самим регіонал дав зрозумі
ти, якою буде реакція української Феміди на рішення європейської.

Жодної підтримки тимчасовому уряду!
економічних проблем, хоча це також. І навіть не 
самоствердитися, хоча для пацанів бажання отри
мати задоволення від опускання противника в 
якийсь момент стає непоборним. Надія ПРовока
торів, так званих російських націоналістів, – збу
дити пристрасті, вдарити українську націю яко
мога болючіше… Можливо, навмисне спровоку
вати насильницькі акції найсвідомішої частини 
суспільства для того, щоби показати решті покір
них: ось воно, звіряче обличчя націоналізму. Це 
дасть привід для вжиття репресивних заходів за 
білоруським чи російським зразком. Немає сумні
вів, що регіонали давно мріяли закрутити гайки, а 
така багатоходівка надає для цього реальну мож
ливість. Нам залишається бути готовими й не до
пустити, щоби босяки ошукали нас знову. 
Вони таки досягли свого: голосування не тільки 
позначило межу між «владою» й народом, а й 
провело риску в суспільстві. У звичайних умовах 
слід було б визнати право на добросовісну по
милку російськомовних українців, задурених 
пропагандою та спотвореним медіа-ринком. У 
нинішній екстраординарній ситуації кожен му
сить визначитися, бо йдеться про фундамен
тальні цінності, на яких стоять країна і держава. 
Попередня лінгвістична активність хамів-ре  гіо -
налів ніби розбудила окремих небайдужих укра
їнців, які, здавалося, перебували в безстроковій 
летаргії. Приємною несподіванкою стала позиція 
багатьох російськомовних культурних і громад
ських діячів: вони категорично відмовилися під
тримати заходи, які нібито забезпечували б їм 
комфорт, підтвердили, що ніякого порушення 
своїх прав не відчувають. Тепер слово за україно
мовною більшістю: чи зможе вона продемонстру
вати свою гідність і самоповагу? Відсидітися не 
вдасться: владний люмпен відчуває, коли йому 
дарують його агресію, й на цьому не зупиниться. 
Якщо так, одного дня відпочиватимемо в таборі.

Юрій Макаров

В Україні стартувала 
вступна кампанія до 
вишів. Зафіксовано чимало 
порушень, зокрема у 
веденні реєстру абітурієнтів

Фінал Євро-2012. 
Іспанія перемогла 
Італію 4:0 і вдруге 
поспіль отримала 
Кубок Європи

Міграція депутатів у Раді: 
двоє нардепів від НУНС 
втекли до ПР; нунсівець 
склав мандат; бютівець 
повернувся з «тушок»

1 липня 2 липня 3 липня
Провладна 
більшість 
спростила 
процедуру 
обрання спікера

4 липня

Продовження теми 
на стор. 8–23
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У цьогорічному звіті американської фундац	 Freedom House 
щодо стану демократ	 у країнах колишнього радянського блоку 
констатується, що Україна продовжує своє падіння по траєктор	 
регресу демократ	. За останній рік у нашій країні спостерігалося 
погіршення за п’ятьома показниками: національне 
демократичне урядування (з 5,50 до 5,75 рейтингових балів), 
електоральний процес (з 3,50 до 3,75), незалежні медіа
(з 3,75 до 4,00), незалежне правосуддя (з 5,50 до 6,00), 
корупція (з 5,75 до 6,00). Загальна оцінка стану демократ	 
в Україні знизилася з 4,61 до 4,82 і має всі шанси повернутися 
до рівня 2004 року (4,88). Наша країна залишається у групі 
так званих гібридних режимів, поряд із Албанією, Молдовою 
та Боснією і Герцеговиною. 

ТИП РЕЖИМУ

В рейтингу Freedom House 1 бал є найвищим показником

КІЛЬКІСТЬ КРАЇН

Графік загалом по країнах 

Консолідовані демократ�                                                             8

Напівконсолідовані демократ�                                                   6 

Перехідні країни або гібридні режими                                     5 

Напівконсолідовані авторитарні режими                                 2 

Консолідовані авторитарні режими                                           8 

Загалом                                                                                             29 

Невільне падіння у 2004 рік 

174 млн грн 22 млн грн40 млн га чорнозему
планують поділити між собою кілька 
впливових сімей із «дахом» у ПР, ску-
пивши землю по $300 за гектар. Інфор-
мація нардепа Анатолія Гриценка

пропонує виділити Кабмін, щоб збіль-
шити штат прокуратури на 1074 особи

лише заплатили торік компанії, 
оштрафовані АМКУ. Це близько 
половини суми, яку мали стягнути з 
монополістів 

АНДРІй ПАРУБІй
небайдужий
Під час голосування за мов-
ний закон опозицій-
ний депутат знову ви-
явився єдиним, хто 
наважився своїми 
активними діями пе-
решкодити намірам 
регіоналів.

5 ОБЛИЧ МАйЖе СеРйОЗНО

ДОСЛІДЖеННя

СТІВеН ПАйФеР
розвінчав міф
На думку екс-посла США в Україні, 
поширення чуток про 
те, що Янукович 
має тісні зв’язки з 
Вашингтоном, є 
прикладом «колек-
тивного прийняття 
бажаного за дійсне 
на Банковій».

ХОСе МАНУеЛь ГАРСІя-
МАРГАЛЛО  
пояснив
Керівник МЗС Іспанії за-
явив, що візит прем’єра 
на фінал у Києві був 
суто «європейською 
справою» і це не змі-
нює ставлення до 
справи Тимошенко. 

НІКОЛя САРКОЗІ
під підозрою 
У будинку колишнього президен-
та Франції провели 
обшук у межах роз-
слідування його фі-
нансових махіна-
цій під час перед-
виборчої кампанії.

ВІКТОР ЮщеНКО
все ближче до ПР 
Як стало відомо Тижню, у Франції 
екс-президентові надає 
PR-послуги компанія 
Fleishman-Hillard, що 
популяризує інтереси 
регіоналів. Симпто-
матично, що в Україні 
Ющенко взявся крити-
кувати опозицію за 
бездіяльність.

Операція «Ы»
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У цьогорічному звіті американської фундац	 Freedom House 
щодо стану демократ	 у країнах колишнього радянського блоку 
констатується, що Україна продовжує своє падіння по траєктор	 
регресу демократ	. За останній рік у нашій країні спостерігалося 
погіршення за п’ятьома показниками: національне 
демократичне урядування (з 5,50 до 5,75 рейтингових балів), 
електоральний процес (з 3,50 до 3,75), незалежні медіа
(з 3,75 до 4,00), незалежне правосуддя (з 5,50 до 6,00), 
корупція (з 5,75 до 6,00). Загальна оцінка стану демократ	 
в Україні знизилася з 4,61 до 4,82 і має всі шанси повернутися 
до рівня 2004 року (4,88). Наша країна залишається у групі 
так званих гібридних режимів, поряд із Албанією, Молдовою 
та Боснією і Герцеговиною. 

ТИП РЕЖИМУ

В рейтингу Freedom House 1 бал є найвищим показником

КІЛЬКІСТЬ КРАЇН

Графік загалом по країнах 

Консолідовані демократ�                                                             8

Напівконсолідовані демократ�                                                   6 

Перехідні країни або гібридні режими                                     5 

Напівконсолідовані авторитарні режими                                 2 

Консолідовані авторитарні режими                                           8 

Загалом                                                                                             29 

Невільне падіння у 2004 рік 

84 млн грн22,4% публікацій
мають ознаки замовних у 
регіональних ЗМІ. 
Дані Українського освітнього центру 
реформ

заробив Київ під час Євро-2012. 
Дані КМДА. На підготовку до 
чемпіонату тільки з бюджету столиці 
було витрачено 1,8 млрд грн

– А ти, Володю, теж воював?! – Аяк
же! – І що тобі солдати казали? 
– Гут, Вальдемар, гут! Цей боро
датий анекдот про Вовочку, по

мічника окупантів, 12 років тому публічно ци
тував тодішній президент України Леонід Куч
ма. Так гарант висловився про свого, на той час 
іще слухняного, спікера парламенту Володи
мира Литвина. Натомість сьогодні цей анекдот 
переказують із вуст у вуста з іншого приводу:  
3 липня всі до єдиного депутати з групи Литви
на, в кількості 19 голів, підтримали сумнозвіс
ний мовний закон (щоправда, кілька з них зго
дом заявили, мовляв, «нас там нє стояло»)... Ви
нятком став лише сам далекоглядний Литвин. 
Він напрочуд вчасно потрапив на нараду «з гу
манітарних питань» за участю президента.
Законопроект авторства депутатів Колесніченка 
(котрий, передчуваючи близьку перемогу встиг 
обізвати галицький діалект української мови 
«відрижкою») та Ківалова не лізе ні в конститу
ційні ворота, ні в адміністративний тин. Формаль
но він ухвалений 248 голосами, але насправді, 
звісно, кнопки тиснули менш ніж третина вказа
ної кількості мандатоносців. На додачу до цього 
порушення всіх можливих процедур. На час зда
чі номера десять парламентаріїв уже відклика
ли свої голоси, а Литвин взагалі подав у відстав
ку... Або принаймні так каже. Адже вони – депу
тати – мають свободу казати, що завгодно і якою 
завгодно мовою. Як висловився із цього приводу 
«режисер» фракції Партії регіонів Михайло Чече
тов, «ми развєлі іх, как котят». 

Олександр Михельсон
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КОРОТКО

Корупція в законі
Після мовного закону провладна більшість «під 
шумок» поквапилася швидко проголосувати не 
менш скандальні документи. Зокрема, 4 липня ПР 
і КО прийняли в цілому Закон «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України з питань 
державних закупівель», розроблений урядом, що 
передбачає виключення з-під дії Закону «Про здій
снення державних закупівель» тендерів за участю 
контрольованих державою підприємств, які про
водяться їхнім коштом. Тепер останні можуть бути 
тотально виведені з-під дії тендерних процедур 
напередодні виборів, тобто громадськість не зна
тиме, за якою ціною придбавалися товари. У та
ких тепличних умовах під час конкурсів, вочевидь, 
значно зросте корупційна складова. Ціна питання: 
за підрахунками експертів, 2011-го у«Віснику дер
жавних закупівель» було опубліковано оголошен
ня про державні закупівлі на суму 373,43 млрд грн, 
що на чверть перевищувало держбюджет України. 
За шість місяців цього року – вже на 307,75 млрд 
грн. Окрім того, ухвалений документ розширює 
перелік закупівель, які можуть здійснюватися без 
виконання профільного закону. 

Молдова попереду
Євросоюз офіційно визнав відставання Украї
ни від Молдови в безвізовому діалозі, оголосив
ши про перехід останньої на другий етап Плану 
дій щодо візової лібералізації. Також ЄС підписав 
договір про спрощення візового режиму з Киши
невом, відмовившись ухвалити аналогічний до
кумент із Києвом. До минулого тижня просуван
ня обох держав у безвізовому діалозі було синх
ронізованим. У грудні 2010 року Україна першою 
отримала текст ПДВЛ (Молдові цей документ 
було надано в січні 2011-го), а згодом усі звіти Єв
рокомісії по двох країнах затверджували одночас
но і з однаковими підсумковими рекомендаціями. 
Останнім рішенням Брюссель де-факто розділив 
цю «зв’язку». Джерела зазначають, що причиною 
є проблеми з демократією в нашій державі.  
 
ЄС врятовано?
Результатом чергового саміту Євросоюзу в Брюс
селі стало ухвалення рішення, що зміцнює еконо
мічну інтеграцію ЄС. Ідеться про створення до кін
ця 2012-го єдиного механізму моніторингу євро
пейських фінустанов. Функції центрального нагля
дового органу за європейською банківською сис
темою виконуватиме Європейський центробанк. 
Із посиленням ролі ЄЦБ Європейський стабіліза
ційний механізм зможе напряму рекапіталізува
ти фінустанови і матиме більше свободи щодо ви
купу суверенних боргів. Грошова допомога надхо
дитиме не державам, тож це не позначиться на їх
ніх дефіцитах і суверенних боргах. Як сподівають
ся лідери ЄС, такий крок допоможе зменшити вар
тість запозичень для проблемних членів єврозони, 
як-от Італія та Іспанія. Євросаміт надихнув інвесто
рів: фондові індекси різко пішли вгору, позиції єв
ровалюти також зміцнилися.  

Операція «Ы»
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ХАРКІВ-2?
Ухвалення закону про русифікацію України, схоже, продовжило 
серію капітуляцій режиму Януковича перед Кремлем, розпочату 
у квітні 2010 року

Автор: 
Олесь 

Олексієнко 3 липня провладна більшість, 
проігнорувавши всі без ви
нятку з понад 2 тис. пропо
зицій щодо внесення попра

вок і порушивши регламент пар
ламенту, проголосувала за мовний 
закон, що передбачає різ  ке зву
ження сфери вживання україн
ської мови як державної. Результа
тивні 248 голосів «за», що висвіт
лилися на табло, забезпечили 
картки абсолютної більшості (за 
винятком одного) депутатів від 
Народної партії Володимира Лит
вина, а також тих регіоналів із За
хідної України, які минулого разу 
відмовилися підтримувати зако
нопроект у першому читанні 
(див. Тиждень, № 23/2012). 

Наступного дня після голосу
вання спікер Верховної Ради, 
який переконував усіх у тому, що 
розгляд законопроекту можливий 
лише восени, зважаючи на велику 
кількість поправок, звинуватив 
партнерів по правлячій коаліції в 
зраді й написав заяву про від
ставку з посади голови ВР. Водно
час уже протягом першої доби 
після ухвалення документа з’я -
вилася серія заяв від депутатів, чиї 
картки проголосували, про фаль
сифікацію, оскільки більшість із 
них у той час навіть перебували 
поза межами сесійної зали. 

На момент здачі номера до 
друку залишалося відкритим пи
тання про те, що це було – роз
плата литвинівців за самоусу
нення від роботи в парламенті та 
передачу власних карток сторон
нім особам чи їхня спроба реабі
літуватися в очах виборців з 
огляду на бажання будь-що знову 
потрапити до Верховної Ради, а 
відтак перемогти у «виділених» 
під них мажоритарних округах 
(якраз здебільшого в україномов
них). Адже проходження за пар
тійними списками їм уже точно 
не світить. Утім, «відкликання го
лосів» саме по собі нічого не змі
нює. Перспективнішою може 
бути відмова Литвина підписати 

закон у зв’язку з порушенням ре
гламенту під час його ухвалення. 
Опозиція, щоб полегшити йому 
цей крок, уже навіть підготувала 
відповідний проект постанови, 
який може бути підставою для 
переголосування мовного зако
нопроекту. Однак те, чи нава
житься Володимир Михайлович 
зробити такий крок з огляду на 
компромат, яким володіє на 
нього влада, стане зрозуміло най
ближчим часом.

Водночас обставини «ухва
лення» закону Колесніченка – 
Ківалова, попри перше задово
лення від того, що вдалося «роз
вести кошенят», ще й засвід
чили прогресуючу слабкість 
влади. Справді, було підтвер
джено її здатність продавлювати 
ухвалені на Банковій рішення, 
нехтуючи правовими нормами. 
Вдалося вкотре принизити «без
порадну опозицію» в очах ви
борців, а також продемонстру
вати дієвість механізмів тиску на 
частину депутатського корпусу, 
яка перебуває «на гачку» внаслі
док попередньої бізнесової або 
чиновницької діяльності їх осо
бисто чи їхніх родичів. 

Проте ухвалення закону 
спровокувало парламентську 
кри  зу, яка ризикує вилитися 
в загальнополітичну. Країною 
вже прокотилася хвиля протес
тів, почастішали сутички між 
протестувальниками та силови
ками, під час яких почала вико
ристовуватися хімічна зброя, 
зростає кількість місцевих керів
них органів, які засудили ухва
лення мовного законопроекту, 
часто в дуже різкому тоні. Сам 
Янукович висловив ідею достро
кового переобрання Ради, а опо
зиція наполягає на загальному 
перезавантаженні влади за зраз
ком 1994 року, пропонуючи по
єднати парламентські вибори з 
президентськими.

Крім того, потенційний елек
торальний ефект від ухвалення 

цього екстремістського доку
мента для партії влади більш ніж 
сумнівний. Відбувається, з од
ного боку, мобілізація тієї час
тини українського суспільства, 
яка побачила в діях партії влади 
загрозу державності та ідентич
ності. Чимало противників особ -
ливого статусу для російської є і 
поміж виборців ПР. Водночас по
ширюється роздратування тієї 
частини російськомовного насе
лення, яке ставиться до ухва
лення згаданого законопроекту 
скептично, не помічаючи в по
всякденному житті жодних проб
 лем із використанням російсь  -
кої, однак відчуваючи дедалі 
більше незручностей унаслідок 
політики нинішньої влади. 

Зокрема, за даними опиту
вання, проведеного в другій по
ловині червня Центром Разум
кова, 65,1% громадян вважають 
прийняття закону про мовну по
літику передвиборчим кроком 
Партії регіонів і лише 25% ви
ступають за надання російській 
офіційного статусу в деяких регі
онах. Очевидно, що не всі з 
останніх проголосують за ПР, 
тож електоральна ставка зазда
легідь програшна. 

У цьому контексті постає пи
тання: навіщо влада так зухвало 
демонструвала свою зневагу до 
більшості українського суспіль
ства? Чому вирішила відмови
тися від дотримання процедури, 
адже це могло б забезпечити розі
грів антиукраїнського електорату 
безпосередньо у розпал виборчих 
перегонів під час осінньої сесії 
Верховної Ради. Версій кілька. 

Зважаючи на заяву Віктора 
Януковича про ймовірність до
строкових виборів до парламенту 
в разі, якщо протистояння трива
тиме, на Банковій можуть бути за
цікавлені у штучному скороченні 
терміну кампанії. Це створить 
конкурентні переваги для влад
них кандидатів у мажоритарних 
округах, які вони уже давно «об
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Валерій Калестин, 
Партія регіонів

Юрій Полунєєв, 
Партія регіонів 

Олег Зарубін-
ський, Народна 
партія

Станіслав Довгий, 
Народна партія 

Юрій Литвин, 
Народна партія

Валерій Баранов, 
Народна партія

Сергій  
Павленко, 
Народна  
партія

Ігор Шаров, 
Народна  
партія

Микола 
Шмідт,  
Народна  
партія

Ірина  
Белоусова, 
Народна  
партія

Володимир 
Герасимчук, 
Народна  
партія

Валерій  
Ремез, 
Народна  
партія

Віктор  
Сінченко, 
Народна 
партія

Микола  
Деркач, 
Народна 
партія

Василь  
Черній, 
Народна 
партія*

Василь 
Шпак, 
Народна 
партія*

Катерина  
Ващук, 
Народна 
партія*

Сергій  
Терещук, 
Народна 
партія*

Микола 
Шершун, 
Народна 
партія* 

Орест Муц, 
Партія  
регіонів*

Петро  
Писарчук, 
Партія регіонів*

Василь  
Чуднов, 
Партія регіонів*

 
Ігор Палиця, 
НУ–НС*

 
 
 
 
Микола  
Томенко, 
Батьківщина*

ТеЖ ЗРАДИЛИ 
Картки цих депутатів забезпечили ухвалення антиукраїнського закону 
Депутати, які не підтримали законопроект Колесніченка – Ківалова в першому читанні 5 червня, однак 
картки яких проголосували «за» під час його голосування в цілому 3 липня. 
Без їхніх голосів влада мала б лише 224 голоси, яких забракло б для ухвалення мовного закону.

* Депутати, які заявили про те, що не голосували за мовний законопроект та були відсутні під час голосування.
Список депутатів, які проголосували за мовний законопроект у першому читанні див. у Тижні , № 23/2012

робляють», на противагу спіль
ним кандидатам від опозиції, ко
трі ще навіть не визначені.  

Під інформаційним при
криттям мовного протистояння 
керівництво протискає резо
нансні за інших умов рішення, 
які могли б викликати неабия
кий спротив у суспільстві. На
приклад, під час попереднього 
розгляду документа було прого
лосовано законопроект про об
меження пільг, а цього разу за
кон про виключення з-під дії За
кону «Про здійснення держав
них закупівель» тендерів конт-    
рольованих державою підпри
ємств, який відкриває нові мож

ливості для освоєння бюджет
них коштів бізнесменами від 
влади шляхом проведення біль
шої частини державних закупі
вель в одного учасника на не
конкурентних засадах. 

Іншим поясненням поспіху 
регіоналів може бути інформа
ція про те, що напередодні голо
сування за закон про русифіка
цію в Україні побував глава ад
міністрації Путіна Сєрґєй Іва
нов, а на 12-те запланований ві
зит Путіна до Ялти, під час якого 
в українському уряді вже анон
сували перегляд газових домов
леностей. Минулого разу «псев
допоступки» Україні було зроб -

лено в обмін на частину терито
рії – продовження дії угоди про 
базування Чорноморського фло
 ту РФ в Криму до 2042 року. Тож 
цілком імовірно, що тепер як 
розплату за знижку на газ мо
жуть розглядати закон про руси
фікацію України, який для Пу
тіна актуальний з огляду на про
голошення ідеї побудови «Рус
ского міра» та реінтеграції 
пост  радянського простору як 
державного пріоритету, що в 
кризових умовах в економіці 
уже самої Росії має виконати 
відведену йому важливу роль в 
утриманні влади нинішньою по
страдянською елітою. 
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УПРОДОВЖ 20 РОКІВ 
НеЗАЛеЖНОСТІ РОСІйСьКА 
МОВА В УКРАїНІ БУЛА 
ФАКТИЧНО ДеРЖАВНОЮ, 
щО КОНСеРВУВАЛО СПАДОК 
СОВКА

П
едалювання питання про 
запровадження в Україні 
другої державної мови, 
що активізувалося напе

редодні чергових виборів, стало 
наслідком того, що всі роки не
залежності російська й далі до
мінувала, а українська так і 
не стала повнофункціональною 
державною, на основі якої відбу
валася б консолідація політич
ної нації, а відтак формувалася 
базова умова цивілізаційного 
прориву з перехідного стану. 

Унаслідок постколоніальної 
інерції та браку ефективної дер
жавної мовної політики росій
ська всі ці роки панувала в осно
вних економічних та культурних 
центрах країни, за винятком 
Львова. Зберігається цілковите її 
домінування в бізнес-середовищі 
та ЗМІ, нею публікується біль
шість друкованої продукції.  Ро
сійською, як і раніше, спілку
ється більшість політиків, всу
переч законодавству (і з ураху
ванням лазівок у ньому) вона 
домінує поміж бюрократичного 
апарату (за винятком режиму 
«не на люди/відеокамеру»). Де-
факто зберігається непропор-
ційно широке її представництво 
в системі освіти (особливо якщо 
йдеться про негуманітарні 
предмети в середній освіті, не
гуманітарні професійні та вищі 
навчальні закла ди, а також зна
чну частину гуманітарних ви
шів у південно-схід них регіонах 
України). Якщо лекції можуть 
читатися українською, то семі
нарські заняття та консультації 
часто відбуваються російською.

І далі функціонує навіть ра
дянське мовне законодавство, 
зокрема закон про мови 1989 
року, яким російська визнана 
мовою міжнаціонального спіл

кування (!). Але ж мова міжна
ціонального спілкування – це і 
є фактично державна (така су
перечність стала наслідком 
того, що означений документ 
ухвалювали ще в Україні як час
тині Радянського Союзу). 

Аналогічний досвід є в Індії, 
де вже понад 60 років офіційно 
державною мовою є хінді, проте 
англійська, за якою «тимча
сово» було збережено офіційний 
статус звичної мови міжнаціо
нальної комунікації в поліетніч
ній колишній колонії, і тепер ви
конує роль, посуті, єдиної дер
жавної. Проте якщо у випадку 
англійської, яка водночас є 

основною мовою міжнародного 
спілкування, це мало загалом 
позитивне значення для країни 
й для індійців певною мірою ци
вілізаційно виправдано, то домі
нування російської консерву
вало в Україні совок і пов’язане з 
цим відставання і було гаран
тією неповернення до Європи.  

РУСИФІКАЦІя ТРИВАЄ
Домінування в українському 
інформаційно-культурному 
просторі іншомовної продукції 
закріплювало деформовану в 
колоніальну добу історії свідо
мість громадян України, поси
лювало стереотипи про меншо
вартість нашої культури та 
мови, а відтак призвело до 

утвердження в суспільстві 
думки, що знати державну мову 
і послуговуватися нею 
необов’язково. Наприклад, за 
даними моніторингу суспіль но-
політичної ситуації Інституту 
соціальної та політичної психо
логії АПНУ (серпень 2006 
року), 25,5% на Заході та 19,1% в 
Центрі вважали, що українська 
мова перебуває у такому самому 

Основа цивілізаційного вибору
Передумовами цивілізаційного прориву мають 
стати дерусифікація та консолідація суспільства 
на основі української мови.  
Тиждень пропонує проект мовної політики 
після Януковича

 Автор: 
Олександр 

Крамар 

Тиждень цією 
публікацією 

розпочинає серію 
ключових 
матеріалів 

спецпроекту, 
присвяченого 

цивілізаційному 
вибору України, що 
має вийти друком 

восени 
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занедбаному стані, як і за ра
дянських часів. Загалом по кра
їні вважали, що саме українська 
потребує державного захисту, 
44,7% опитаних, тоді як щодо 
російської аналогічної думки 
дотримувалися майже вдвічі 
менше громадян – 25,3%. Вини
кла абсурдна ситуація, коли не 
іммігранти змушені докладати 
зусиль, щоб зберегти ідентич

ність та власну мову, а, навпаки, 
корінний народ.

Як результат – за роки неза
лежності не те що не розпочався 
процес подолання наслідків ру
сифікації, її навіть не вдалося 
цілковито спинити, а лише за
гальмувати. У загальнонаціо
нальному масштабі, за даними 
Інституту соціології НАНУ, 
частка громадян, які в домаш

ньому спілкуванні послуговува
лися українською, за період із 
1992 по 2011 рік зросла з 36,8% 
до 42,8%, а тих, хто російською, 
– з 29% до 38,6%. Це сталося на
самперед за рахунок людей, які 
раніше стверджували, що вико
ристовували в родині обидві 
мови, – їхня питома вага за від
повідний час зменшилася з 32% 
до 17,1%. На користь української, 

Основа цивілізаційного вибору
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що було б логічно в Українській 
державі, відповідна гомогеніза
ція спостерігається лише на За
ході, де більш ніж триразове 
скорочення частки двомовних 
(із 19% до 6%) відбулося цілком 
за рахунок зростання україно
мовних. Тоді як в інших макро
регіонах тривав процес русифі
кації: в Центрі з 5% колись дво
мовних лише 1% перейшов на 
українську, а 4% – на російську; 
на Півдні з 10% білінгвів 1% став 
україномовним, а 9% – росій
ськомовними. У результаті за 
період з 1992 по 2010 рік частка 
тих, хто в сімейному спілкуванні 
послуговувався лише росій
ською, на Півдні збільшилася із 
43% до 54%, а на Сході – з 56% 
до 64%. 

Натомість джерелом фор
мування білінгвів були саме 
україномовні громадяни. Із ре
зультатів опитування, проведе
ного компанією «СОЦІС» у 
квіт  ні 2002 року (які корелю
ють із підсумками організова
ного за кіль ка місяців до того 
всеукраїнського перепису), 
чітко видно, що група людей, 
які використовують у сімей
ному спілкуванні обидві мови, 
виокремлюється переважно з 
тих, хто вважає рідною україн
ську. Наприклад, у середньому 
по країні українську рідною на
звали 65%, а російську – 34%, 
при цьому в сім’ї лише росій
ською спілкувалися ті самі 
34%, а ось із 65% виключно 
українською розмовляли лише 
44%, а решта 21% – обома за
лежно від обставин. За даними 
Центру Разумкова, у Києві 
вдома російською 2005 року 
послуговувалися 39,9%, україн
ською – 18,1%, тоді як тією або 
іншою залежно від обставин – 
41,2% (зокрема, приблизно од
наково – 23,6%, переважно ро
сійською – 12,3%, переважно 
українською – 5,3%). Як свід
чить порівняння зі структурою 
населення столиці за рідною 
мовою, до білінгвів належали 
здебільшого україномовні, що 
тією чи іншою мірою зазнали 
русифікації.

Причому поміж молодих 
людей та громадян середнього 
віку зменшення частки білінгвів 
на користь російськомовних у 
побуті відбулося з кількаразо
вою перевагою. Так, за даними 
Інституту соціології НАНУ, з 
1992 по 2010 рік серед останніх 

питома вага україномовних у по
буті збільшилася з 36% до 39%, 
російськомовних – із 29% до 
37%, поміж перших – відповідно 
з 33% до 36% та з 34% до 39%. 
Тобто серед українців до 30 ро
ків частка виключно російсько
мовних була не лише вищою, 
ніж цілком україномовних, а й 
швидше зростає. 

Визначальний вплив на мов-
 ні уподобання молоді мають ма
сова культура та ЗМІ, які значно 
перевершують вагу таких чинни
ків, як мова освіти/державних 
установ. За даними моніторингу, 
проведеного Рухом добровольців 
«Простір свободи», у будень з 
18-ї до 22-ї години і у вихідний з 

12-ї до 16-ї (кінець жовтня 2011-
го) лише 22,2% телеефіру восьми 
найрейтинговіших каналів та 
4,6% пісень шести найрейтинго
віших станцій були українською. 
Частка дубльованих нею фільмів 
у легальному кінопрокаті в січні 
– жовтні 2011 року зменшилася 
порівняно з 2009-м із 60% до 
47,8%. Загальний наклад росій
ськомовних газет у 1995–2005-
му зріс із 47% до 64% і після не
тривалого та незначного падіння 
у 2005–2010 роках до 63,3% у 
2011-му році сягнув 66,5%. При 
цьому тираж україномовної 
преси з 1995-го по 2011-й скоро
тився з 47% до 30,1%.

ЦИВІЛІЗАЦІйНИй ШАНС 
Русифікація є водночас і спосо
бом, і наслідком здобуття домі
нуючих позицій креольською 
російсько-совковою елітою, яка 
постійно тягнула країну назад 
до євразійського простору, олі-   
гар   хіч но-люмпенських принци
пів відносин більшої частини 
суспільства (холопів) та влади і 
панівної верстви загалом («об
раних» людей). Водночас бло
куючи засвоєння європейської 
політичної та бізнесової куль
тури. Адже мова є не лише ней
тральним засобом комунікації, 
вона завжди прив’язана до пев
ної традиції, контексту й під
тексту. 

Російська мова недарма ви
ступає базовою ознакою «Рус
ского міра», оскільки саме за її 
посередництва формується уні
кальний ментально-психологіч-
ний тип, що є не просто сприй
нятливим, а й зорієнтованим на 
ту модель суспільно-політичного 
і соціально-економічного життя, 
яка постійно відтворюється в Ро
сії. Спроби європеїзації та озахід
нення російської цивілізації при
речені, а народи, які не усвідом
люють цього, дорого за те пла
тять. 

І навпаки, європейські на
роди, що свого часу перебували 
під владою Москви, але рішуче й 
безоглядно проводили деруси
фікацію, не тільки мовну (оскі-
льки вона є лише базою), а й 
культурно-ментальну, досягали 
успіхів. Часто вони полягали не 
так у макроекономічних показ
никах (наприклад, обсяг ВВП на 
особу чи обсяги зовнішньої тор
гівлі або торгівельного сальдо), 
як у зміні якості життя та прин
ципів співіснування різних соці
альних груп і більшої частини 
суспільства та панівних верств 

Якою мовою (мовами) ви переважно 
спілкуєтесь у вашій родині (вдома)?

Я розмовляю 
українською

Я говорю на русском иукраинском

1992          1994           1996           1998         2000         2002          2004         2005          2006         2008         2010           2011

% респондентів 

36,8 36,7 36,9 37,6
39,1 38,2 38,4

41,8

38,0

42,0 41,7 42,8

32,0

29,4 29,6

28,4
24,8

28,0
26,3

21,6 22,6
19,9

22,1

17,1

36,8

29,0

32,4 33,1 33,4
36,0

33,2 34,3
36,4

39,2

34,9
38,6

Я говорю 
по-русски

За даними дослідження Інституту соціолог НАНУ
«Українське суспільство. 20 років незалежності. Соціологічний моніторинг»

ЗАВДАННя ДеРЖАВНОї 
МОВНОї ПОЛІТИКИ – 
НАДАННя УКРАїНЦяМ,  
яКІ РАНІШе БУЛИ НАСИЛьНО 
РУСИФІКОВАНІ, МОЖЛИВОСТІ 
ВІЛьНО ОПАНУВАТИ 
УКРАїНСьКУ
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(як у розподілі національного 
багатства, так і відповідальності 
влади перед народом).

Тому модернізація (гли
бинна і якісна, а не поверхова 
та механічна) України, як і бу-
дь-якої іншої пострадянської 
країни, неможлива без розриву 
«пуповини», що пов’язує її з ро
сійською совковою євразійсь-
кою цивілізацією. А тією «пупо
виною» є спільний культурно-
інформаційний простір, який 
визначальним чином впливає 
на світогляд і масову свідомість 
перехідних суспільств. Цей про
стір, своєю чергою, ґрунтується 
саме на мові. 

Водночас унаслідок браку 
ефективної державної політики з 
інтеграції російськомовного на
селення до української нації на 
20-му році незалежності у складі 
України фактично зберігалися 
уламки «новой исторической об
щности советский народ», на які 
дедалі більші сподівання покла
дають ідеологи її нової-старої 
форми – «Русского міра». 

Адже справа не обмежується 
мовою. Більшість мешканців ро
сійськомовних регіонів, перебу
ваючи під інформаційним впли
вом Росії, і далі ототожнюють 
себе з іншою державою, демон
струють несприйняття самої 
української ідентичності як рів
нозначної російській, німецькій, 
польській, румунській чи турець
кій. Різниці між Україною і Ро
сією вони часто або взагалі не ба
чать, або розуміють як «Україна 
не Росія» або «Україна (Донбас, 
Крим) не такі, як решта Росії», 
так само як «Баварія не така, як 
решта Німеччини». 

Тим часом територіальний 
патріотизм, не підпертий мовно-
культурною самоідентифікацією, 
раніше чи пізніше трансформу
ється в «регіоналізм», і наступ
ним поколінням стає дедалі 
важче пояснювати, у чому різ
ниця між їхньою «місцевою іден
тичністю» та ідентичністю сусід
нього народу, в якого та сама 
мова, чимало побутових тради
цій, спільний інформаційний 
простір (адже мова виступає од
ним із найважливіших факторів 
у здатності пересічних громадян 
розрізняти національний та іно
земний продукт, а відтак впливає 
на їхню спроможність опиратися 
інформаційному впливу ззовні). 

У цьому контексті слід роз
глядати і неприйнятність для 

України досвіду тих європейсь-
ких держав, які часто ставлять у 
приклад прихильники українсь-
ко-ро  сійського білінгвізму, двох 
державних мов та державотвор
чих націй. Ці приклади або не 
придатні для зіставлення з укра
їнською ситуацією, або/та не є 
позитивними. У Білорусі резуль
татом формальної двомовності 
(1995 року 83,3% білорусів на ре
ферендумі проголосували за ро
сійську як державну) та збере
ження орієнтації на совкову тра
дицію і євразійську цивіліза
ційну модель стала втрата не 
лише ідентичності, а й цивіліза
ційної перспективи. Країна пере
творилася на заповідник некон
курентної соціально-економічної 
моделі й нині перебуває в агонії. 

Як «успішніші» в економіч
ному сенсі приклади часто наво
дять Бельгію та Швейцарію, Ір
ландію та Фінляндію. Але вод
ночас чи то від незнання, чи зу
мисне замовчують ті особли
вості перелічених держав, які 
свідчать про повну неприйнят
ність їхнього досвіду для Укра
їни. По-перше, декотрі з них 
утворено на основі кількох тери
торіально поділених етносів. 
Наприклад, Бельгія включає 
франкомовну Валлонію та ні
дерландськомовну Фландрію. 
Швейцарія – це конгломерат ні
мецькомовних, франкомовних 
та італомовних кантонів, жителі 

яких між собою часто спілку
ються, використовуючи міжна
родну, англійську мову. По-
друге, ці приклади часто не є по
зитивними. Так, Бельгія вже до
сить давно перебуває на межі 
розколу, а конфліктності в за
безпеченні мовних прав бельгій
ців у «змішаних» валлонсько-
фламандських масивах і досі не 
подолано. Швейцарія є конфе
дерацією одномовних територі- 
ально-адміністративних одини-
 ць, що не підходить Україні бо
дай із тієї причини, що в нас 
спостерігається співіснуван  ня 
носіїв української та російської в 
різних пропорціях, однак усе
редині більшості регіонів.

Ірландський чи фінський до
свід нашій державі не підходить 
також. По-перше, в Ірландії уже 
на момент відновлення незалеж
ності абсолютно домінувала ан
глійська, а місцева мова фак
тично зникла з повсякденного 
вжитку. За цих обставин білінг
візм став лише проявом відчай
душної спроби реставрувати наці
ональну мову «з нуля». По-друге, 
англійська – як міжнародна – за
безпечувала республіці значні пе
реваги в розвитку і при цьому не 
загрожувала ідентичності, що ви
значалася низкою інших марке

рів, як-от католицька релігія чи 
традиції визвольної боротьби. У 
Фінляндії шведська мова не несе в 
собі цивілізаційного негативу 
російсько-совкової моделі розви
тку, а державний статус для неї 
став платою за збереження влади 
Гельсінкі над заселеними ви
ключно шведами Аландськими 
островами. Водночас Стокгольм, 
на відміну від Москви, не претен
дує на реставрацію «Шведського 
світу» із колишніх володінь, від
сутній фактор постколоніального 
непропорційного домінування 
шведської мови в інформаційно-
культурному просторі Фінляндії, 
аналог котрого маємо у сучасній 
Україні.

Натомість можна навести 
приклади країн із постколоні

В аналітичному огляді «Становище української мови в Україні 
у 2011 році», що його провів громадський рух «Простір свобо-
ди», зафіксовано зменшення частки учнів, які вивчали україн-
ську з першого класу порівняно із загальною кількістю хлопчи-
ків та дівчаток, яким нею викладали 2010/2011 навчального 
року. Цьогоріч 82,3% школярів навчалися українською мовою, 
тоді як серед першачків ця цифра становила 81,2%. Різниця 
в загальнонаціональній статистиці виникла за рахунок восьми 
регіонів: Криму, Дніпропетровської, Київської, Луганської, 
Одеської, Харківської, Херсонської та Черкаської областей.

АР Крим

Дніпропетровська область

Київська область

Луганська область

Одеська область

Харківська область

Херсонська область

Черкаська область

Усього в Україні 

ТИХ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ 
УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (%)

ЗАГАЛОМ
УЧНІВ

УЧНІВ 
ПЕРШИХ КЛАСІВ

                        8,1

       81,5

 99,3

                   48,5

          73,5

         75,5

      85

 99,2

      82,3

6,7

               81,2

                     99,1

 43,8

          69,7

            74,5

               83,1

                    98,8

               81,2

Тут і далі використано матеріали досліджень «Мовний баланс України за 
2008-2009 роки» Олега Медведєва, «Становище української мови в Україні» 
руху добровольців «Простір свободи», дані Держкомстату

У ЛАТВІї ВЖе ЗА ПеРеПИСОМ 
2000 РОКУ ЛАТИСьКУ яК 
РІДНУ МОВУ ВИЗНАВАЛО  
НА 6% НАСеЛеННя БІЛьШе, 
АНІЖ СТАНОВИЛИ САМІ 
ЛАТИШІ
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альними проблемами, що зі
ставні з нашими, зі схожими 
стартовими умовами та склад
ною історією протидії російській 
експансії, досвід яких успішні
ший порівняно з дотеперішнім 
українським. Йдеться про дер
жави Балтії – Латвію і особливо 
Естонію.

Етнолінгвістична ситуація в 
останній із них упродовж ХХ сто
ліття була дуже схожа на вітчиз
няну. Згідно з переписом 1922 
року, росіян там жило 8,2%; на 
території сучасної України (за да
ними переписів 1921–1926 років 
у різних державах, до складу 
яких входили наші землі) – та
кож 8,2%. 1989-го було зафіксо
вано частку жителів Естонії, що 
вважали рідною естонську на 
рівні 61%; в Україні українську 
такою назвали тоді 64%.

Навіть на початку нового ти
сячоліття баланс між носіями 
державної та російської мов був в 
обох країнах майже ідентичним. 
За даними перепису населення у 
2000-му, естонська виявилася 
рідною для 67% всього насе
лення, тоді як російська – для 
30%. У нас відповідного часу 
українську рідною вважали 
67,5%, російську – 29,6%. У сто

лиці Естонії Таллінні російська 
була рідною для значно більшої 
кількості жителів, аніж у Києві, а 
на сході країни російськомовне 
населення становило 80–95% 
(95,1% в Нарві, 95,8% в Сіламяе, 
82,2% в Кохтла-Ярве тощо) – 
тобто значно більше, аніж на 
Донбасі чи навіть у Криму.

У Латвії на момент віднов
лення незалежності на початку 
1990-х років етнолінгвістична си
туація бачилася ще складнішою – 
лише для 51% жителів латиська 
була рідною, а в столиці взагалі 
тільки для третини. 2000-го серед 
мешканців країни загалом ла
тиші все ще становили 57,6%, у 
Ризі та її околицях – близько 40%.

Проте в обох балтійських 
країнах оволодіння державними 

мовами, якими стали мови ти
тульних націй, було відразу ви
значено як головний інструмент 
консолідації суспільства. Ціле
спрямована й послідовна мовна 
політика створила потужну мо
тивацію для вивчення естонської 
та латиської навіть попри те, що, 
на відміну від нашої державної, 
кожною з них користувалося на 
той час трохи більше ніж 1 млн 
осіб, а для російськомовного на
селення оволодіти ними з 
об’єктив  них причин було значно 
складніше, ніж українською.

В Естонії на законодавчому 
рівні державна мова – єдина для 
спілкування органів влади, судо
чинства та правоохоронної сис
теми. Закон встановлює право 
представників національних 
меншин діставати відповіді рід
ною мовою від державних і му
ніципальних установ, але тільки 
в тих регіонах, де естонська не є 
мовою більшості постійного на
селення. 2002 року ті, хто не во
лодів естонською, отримали 
право спілкуватися з чиновни
ком через перекладача, котрого, 
щоправда, мають оплачувати 
самі.

До початку 2001-го існувала 
норма про обов’язкове володіння 

44,7%
українців 

вважають, що 
державного 

захисту потребує 
українська мова, 

тоді як щодо 
російської 

аналогічної думки 
дотримуються 
майже вдвічі 

менше громадян – 

25,3% 

% часу програм 
російською

% часу програм 
українською

% часу двомовних 
програм

Дедалі більше газет
переходить

на 
російську

2010 2011 2010 2011 2010 2011

32
,0

30
,1

63
,3 66

,5

4,
5

3,
2

4,
5

3,
2

Двомовні – 
українська 
та російська

Україномовні Російськомовні

% РІЧНОГО ТИРАЖУ

% видань % номерів

4
9

,9

5
0

,5

4
9

,7

4
9

,8

3
8

,4

4
0

,0 3
9

,4

4
1,

0

10
,4

8
,7

9
,5 8
,2

ТЄЛЄРАДІОВЄЩАНІЄ. УКРАЇНСЬКУ МОВУ
ВИТІСНЯЮТЬ ІЗ ТЕЛЕБАЧЕННЯ Й РАДІО

Результати моніторингу*
восьми найрейтинговіших телеканалів у будень 
від 18:00 до 22:00 та у вихідний 
від 12:00 до 16:00
(кінець жовтня 2011 року) 

Результати моніторингу* 
шести найрейтинговіших 
радіостанцій 
(31 жовтня від 16:00 до 20:00)
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29:57
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25%            7,1%           12,1%          24,2%           7,5%          91,7%
14,9% 0% 0% 0% 30%4,5%

Тираж 
україномовних 

книжок та брошур, випущених 
в Україні, зменшується

(тираж одиниць 
на 1 тис. осіб)2009 рік

2010 рік

27 527
56,7% 

від загального тиражу

27 527
56,7% 

від загального тиражу

24 704
54,8% 

від загального тиражу

24 704
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від загального тиражу

*проведені рухом 
«Простір вободи» 
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ЖИТТя РОСІйСьКОї МОВИ
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естонською для депутатів будь-
якого рівня, і навіть був преце
дент, коли одного з них позба
вили мандата через незнання 
мови. Очевидно, що така регула 
була б необхідною і в Україні, бо 
в постколоніальних реаліях вна
слідок надмірної лояльності ві
тчизняного законодавства серед 
вороже антиукраїнських нарде
пів спостерігаються безкарні 
прояви демонстративної зневаги 
до державної мови: як відомо, 
нещодавно Вадим Колесніченко 
заявив, що ніхто не може зму
сити депутатів спілкуватись у 
Верховній Раді українською.

У середній освіті діє норма 
про викладання 60% усієї про
грами естонською навіть у шко
лах нацменшин. Водночас у 
власне естонських, які відвідує і 
значна кількість росіян та пред
ставників інших меншостей, на 
відміну від реалій України, ви
користовують виключно дер
жавну мову.

Тамтешній закон щодо телее
фіру також установив вимогу пе
рекладати естонською аудіовізу
альні твори (зокрема, передачі й 
рекламу). Мовлення без пере
кладу не повинне перевищувати 
10% тижневого обсягу продукту 
власного виробництва. Вивіски, 
покажчики, оголошення, повідо
млення та реклама в громад
ських місцях мають бути тільки 
естонською. Виняток – лише для 
міжнародних заходів та інозем
них представництв, обслугову
вання іноземних туристів.

Уже впродовж першого деся
тиліття по відновленні незалеж
ності Естонії відбулися законо
мірна маргіналізація та поступове 
витіснення із провідних позицій у 
сфері політичного та економіч
ного життя й освіти російської 
(яка дедалі більше відповідала 
своєму статусові мови національ
ної меншини), а також її замі

щення державною. Водночас оче
видним стало й проникання на її 
місце перспективнішої в сенсі 
розвитку країни англійської. За 
переписом населення 2000 року, 
останньою володіли 25% жителів 
країни загалом і 35% – Таллінна.

Аналогічна тенденція до 
зміцнення позицій державної 
мови спостерігалась і в Латвії, де 
того ж таки 2000 року латиську 
визнавало рідною вже на 6% на
селення більше, аніж становили 
власне латиші.

ОРІЄНТИРИ ДЛя УКРАїНИ
З огляду на вище описаний 
успішний досвід країн нашого 
регіону та з урахуванням цивілі
заційних викликів, які стоять пе
ред Україною, необхідною ба
читься системна мовна політика, 
спрямована на консолідацію по
літичної нації на основі україн

ської мови як базової ознаки 
ідентичності та ключового ін
струмента розриву із совковими 
традиціями й подолання постко
лоніальної інерції до євразій
ської деспотично-люмпенської 
моделі (культурно-інформацій-
ний та цивілізаційний простір 
якої сьогодні реставрують і крис
талізують на основі російської 
мови).

Для цього потрібно розши
рити простір використання укра
їнської до масштабів, які перетво
рили б її з формально-ритуальної 
на повнофункціональну дер
жавну мову. А такого можна до
сягнути лише гострою потребою 
її знання й використання, без 
чого в будь-якої людини не було б 
шансів реалізувати себе в країні. 
Значне поширення російської се
ред українців не може бути ви
правданням для утвердження за 
нею якогось особливого статусу, 
навпаки, воно має нагадувати про 
масштаб проблеми русифікації, 
яку необхідно чимшвидше подо
лати. 

Більшість російськомовних у 
побуті українців не просто ло
яльно ставляться до української, 
а й прагнуть перейти на неї. Од
нак такої можливості у зрусифі
кованому з імперських часів се
редовищі не мають. Тому слід за
безпечити право вільного до
ступу до україномовного про
дукту в ЗМІ, культурному про
сторі, чого не відбувається нині.

І що більшою є частка наших 
«російськомовних» земляків у 
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Результати моніторингу*
восьми найрейтинговіших телеканалів у будень 
від 18:00 до 22:00 та у вихідний 
від 12:00 до 16:00
(кінець жовтня 2011 року) 

Результати моніторингу* 
шести найрейтинговіших 
радіостанцій 
(31 жовтня від 16:00 до 20:00)
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14:14
19:49
29:57
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25%            7,1%           12,1%          24,2%           7,5%          91,7%
14,9% 0% 0% 0% 30%4,5%
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в Україні, зменшується
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на 1 тис. осіб)2009 рік
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54,8% 

від загального тиражу

24 704
54,8% 

від загального тиражу
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УСІ УКРАїНЦІ МАЮТь 
ОТРИМАТИ ВІЛьНИй ДОСТУП 
ДО УКРАїНОМОВНОГО 
ПРОДУКТУ
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тому чи тому регіоні або населе
ному пункті, то рішучішими ма
ють бути державні зусилля щодо 
створення умов для їхнього до
бровільного повернення до рід
ної мови – української. За основу 
слід брати не кількість людей, які 
під впливом постколоніальної 
інерції продовжують спілкува
тися нав’язаною їм упродовж 
трьох століть насильницької ру
сифікації чужою мовою, а частку 
українців (яка сягає 80%). І при
родною мовою в них має бути 
саме українська так само, як у ро
сіян російська, поляків – поль
ська, а в турків – турецька. З ін
шого боку, чисельність носіїв ро
сійської треба визначати не на 
основі сформованої внаслідок 
тривалої політики русифікації 
викривленої етнолінгвістичної 
структури, а виходячи із частки 
етнічних представників, яка не 
перевищує 16%, і в усіх регіонах, 
окрім Криму та Севастополя ста
новить меншість населення.

Першими реальної, а не де
кларативної українізації мають 
зазнати державні та бюджетні 
організації. На це достатньо од
ного року. Усі держслужбовці, 
які за даний час повноцінно не 
оволодіють українською, не змо
жуть далі працювати (до окре
мих висококваліфікованих спів
робітників можливий індивіду
альний підхід, крім того, під від
повідну норму можуть не підпа
дати співробітники, яким до ви
ходу на пенсію залишилося 
менше п’яти років).

Співробітники органів дер
жавної та місцевої влади, судової 
та правоохоронної системи, соці
альні працівники у спілкуванні із 
громадянами, які звертаються до 
них російською або іншими мо
вами національних меншин, мо
жуть ними й відповідати, але 
тільки впродовж перших 3 років 
перехідного періоду. Надалі дер
жавні органи та судова і право-
охоронна системи мають бути пе
реведені повністю на українську, 
а в спілкуванні з особами, які не 
розумітимуть державної мови, 
слід задіювати перекладачів. Для 
пенсіонерів та малозабезпечених 
категорій громадян вони можуть 
бути найняті за рахунок бюджету.

Проте найпотужніші інстру
менти інтеграції політичної на
ції – це освіта, ЗМІ та культур
ний продукт.

У навчальних закладах, де 
мовою викладання є українська, 

в робочий час потрібно викорис
товувати лише її (з відповідними 
санкціями для порушників цієї 
норми). Винятки можливі лише 
за ситуації, коли відбувається 
підготовка іноземних студентів. 
Упродовж перших п’яти років 
має бути проведено перепідго
товку викладацького складу на
вчальних закладів, де мовою ви
кладання є державна. Мета – під
твердження їхньої здатності 
вільно володіти професійною 
українською мовою для викла
дання своїх предметів. Ті, хто не 
пройдуть переатестації, мають 
бути позбавлені права працю
вати в закладах, де мовою викла
дання є українська, й за наяв
ності вакантних місць переспря
мовані на роботу до шкіл із мо
вами національних меншин.

Аби створити можливості для 
вивчення української тим, хто 
хоче, однак не може її опанувати 
(особливо у сильно зрусифікова
них регіонах), на базі навчальних 
закладів необхідно створити роз
галужену мережу безкоштовних 
курсів.

Щоб відкрити перспективи 
для самореалізації представни
ків молодого покоління нацмен
шин у державі, де єдиною повно
функціональною державною мо
вою стане українська, в закладах 
дошкільної та середньої освіти, 
де навчання проводять мовами 
відповідних груп населення, має 
бути запроваджено поглиблене 
вивчення українських мови, літе
ратури, історії і традицій, що ма
тиме на меті прищепити дітям 
повагу до національної ідентич
ності країни, де вони прожива
ють.

Поступово частка предметів 
українською, що їх викладати
муть у школах національних 
меншин, які фінансовано ко
штом державного та місцевого 
бюджетів, має поступово збіль
шуватися: від 20% на п’ятий рік 
реалізації програми на 20% 
кожні наступні п’ять років. Із 
тим, щоб по завершенні 15-річ

За період з 1992 
по 2010 рік 

частка тих, хто  
в сімейному 
спілкуванні 

використовував 
лише російську, 

на Півдні зросла з 

43% 

до 54%, 
а на Сході –  

з 56% 

до 64% 

ПОЗБАВИТИ ґРУНТУ. 
Претензії на підви-
щення статусу росій-
ської мови зникнуть 
лише у разі повної 
дерусифікації Украї-
ни, що відкине таких 
українофобів, як ав-
тори мовного зако-
ну, на маргінес

МеТОЮ МОВНОї ПОЛІТИКИ 
МАЄ СТАТИ ПеРеТВОРеННя 
УКРАїНСьКОї З ФОРМАЛьНО-
РИТУАЛьНОї  
НА ПОВНОФУНКЦІОНАЛьНУ 
ДеРЖАВНУ МОВУ
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ного перехідного періоду в таких 
школах державною мовою ви
кладали 60% предметів. Водно
час вивчення всіх предметів 
можна проводити виключно на 
основі створених і затверджених 
Міносвіти України навчальних 
програм та за чітко визначеним 
переліком підручників, розро
блених і надрукованих у країні.

Особливу увагу має бути при
ділено дерусифікації ЗМІ, кіно
прокату й ринку друкованої про
дукції. На всіх приватних загаль
нонаціональних телерадіокомпа
ніях ефір українською повинен 
охоплювати не менш ніж 80%, а 
мовами етнічних меншин – зі
ставно з їхньою часткою в струк
турі населення країни. Для регіо
нальних телерадіокомпаній у 
місцях компактного проживання 
етнічних меншин частка ефіру 
державною мовою може бути 
встановлена на рівні не менш як 
50%. Водночас упродовж перших 
п’яти років можна допускати суб
титрування україномовного про
дукту мовами відповідних мен
шин.

Доцільно також використати 
фінський досвід. Упродовж пер
ших трьох років має бути ство
рено державне телебачення 
(п’ять-шість каналів) із одним 
каналом для національних мен
шин, ефір яких наповнювався б 
аудіовізуальним продуктом ро
сійською, кримськотатарською, 
румунською, болгарською, поль
ською та іншими мовами. Ефір 
решти держканалів має бути 
формовано продуктом виключно 
українською мовою (оригіналь
ним чи дубльованим).

У сегменті друкованих ЗМІ 
внаслідок постімперської інерції 
та експансії російського продукту 
на територію України сформува
лася ситуація, в якій реальні за
пити її громадян спотворюються. 
Більшість, яка хоче й може чи
тати українською, не маючи від
повідної пропозиції, погоджу
ється користуватися російсько
мовним продуктом. Складається 
неприйнятна і загрозлива для 
країни ситуація, коли пропози
ція визначає попит (утім, за су
часних реалій, так часто трапля
ється і в інших сферах еконо
міки).

З метою захисту позицій дер
жавної мови на перехідний пе
ріод (20 років) має бути введена 
обов’язкова норма про те, що всі 
друковані періодичні видання, 

реалізовані на території України, 
повинні мати україномовну вер
сію свого продукту. Її присутність 
обов’язкова в усіх точках збуту не 
гірше за російськомовну. Лише 
такий підхід здатен подолати по
стколоніальну інерцію «нав’язу-
вання попиту», спотворення ре
альних запитів громадян, яка все 
ще спостерігається нині.

Щоб стимулювати ринкові 
механізми на книжковому рин-
 ку, потрібно передбачити прозо
рий механізм державного доту
вання перекладу книжок україн
ською з рівним доступом для всіх 
учасників ринку. Частка тиражу 
й асортименту книжок у книгар
нях усіх регіонів України має ко
ригуватися з часткою українців у 
структурі тамтешнього насе
лення, але не може бути нижчою 
за 50%.

З метою стимулювання роз
витку національного кіно та шоу-
бізнесу можна запозичити поль
ський досвід: держава має взяти 
на себе фінансування 90% пер
шого фільму/альбому молодих 
вітчизняних режисерів та вико
навців. При цьому має ітися про 
продукт виключно українською 
мовою. Для цього може бути ви
користано отримані від успішних 
проектів кошти, а додатковим 
джерелом фінансування програ-
 ми мають стати спеціальні збори 
на книжкову, кінематографічну 
та аудіопродукцію, виготовлену 
за кордоном або недержавною 
мовою всередині країни.

З огляду на фактично втра
чені два десятиліття, перехідний 
період, упродовж якого має за
вершитися поступова дерусифі
кація основних сфер життя, не 
може тривати понад 10–15 років, 
після яких основною мовою спіл
кування в державі повинна стати 
українська. Ширшу сферу засто
сування російська може зберегти 
лише в тих регіонах, де частка 
власне росіян зіставна з часткою 
українців або її перевищує. Та
кими є лише Крим та до певної 
міри Донбас (без півночі Луган
ської області).

У будь-якому разі після 10–15 
років відбудеться реальне струк
турування суспільства. Значна 
частина тимчасово російсько
мовних у побуті громадян, які на
решті дістануть україномовне се
редовище, якого вони часто не 
мали впродовж останніх 20 ро
ків, повернуться до рідної мови. 
З огляду на те, що й певний від
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соток людей з етнічних меншин 
завжди переходить на реально 
домінуючу в країні державну 
мову, частка україномовних у 
перспективі має зрости більш як 
до 80%. Інша частина – зали
шиться національною менши
ною.

Не СЛОВОМ, А ДІЛОМ
Для того щоб мовна політика 
мала вигляд не одноразових ак
цій, а була комплексною, сис
темною, розрахованою на три
валий час і, головне, втілюва
лася, важливо створити ефек
тивний державний орган для 
контролю за дотриманням мов
ного законодавства з чітко ви
значеними повноваженнями, 
прописаними механізмами їх
ньої реалізації та можливос
тями вживати санкції проти по
рушників.

Наприклад, в Естонії з цією 
метою була створена Мовна ін
спекція, в Латвії цю роль виконує 
Центр державної мови. Їхнє за
вдання – стежити за виконанням 
закону про мову. Крім того, цим 
органам були надані широкі 
права адміністративного впливу 
на державні та громадські орга
нізації, приватні структури та 
певне коло осіб. До компетенції 
інспекції входять контроль за ви
конанням вимог до вживання 
мови в діловодстві органів дер
жавної влади та місцевого само
врядування, у сфері обслугову
вання, торгівлі та охорони 
здоров'я, а також контроль за 
знанням державної мови праців
никами, зобов'язаними нею во
лодіти.

Інспектори мають право вжи
вати різні заходи адміністратив
ного впливу: від попереджень до 
накладання великих штрафів, 
що стягуються з організацій і 
приватних осіб, а також приписів 
державним установам і приват
ним підприємствам про звіль
нення працівників. Ефективність 
діяльності проявляється в епі
теті, який вона здобула серед тієї 
частини суспільства, що вперто 
ігнорує державну мову, – «Мовна 
інквізиція».

Найвідоміша складова ро
боти Мовної інспекції Естонії 
полягає у проведенні регуляр
них перевірок у різних устано
вах, де є значна кількість росій
ськомовних працівників, зобо-
в'я  заних знати і використову
вати естонську мову (до таких 

належать, наприклад, вчителі 
російської мови в російських 
школах або вихователі в росій
ських дитячих садках). 

Приміром, у листопаді того 
року Мовна інспекція визнала 
неприйнятними виявлені під час 
перевірки факти ведення засі
дань міськради міста Нарви пе
реважно російською мовою та 
поставила перед її головою Алєк

сандром Єфімовим вимогу при
вести її роботу у відповідність до 
національного законодавства 
про місцеве самоуправління та 
державну мову. Пізніше були 
звільнені п’ять працівників дитя
чого садка у Нарві. За словами 
директора закладу Маре Вялья, 
після попередження, зробленого 

рік тому, ці вихователі так і не 
вивчили естонської, а тому про
довжувати працювати не мали 
права. 

ІНФОРМАЦІйНА ВІйНА  
ТА ПОДВІйНІ СТАНДАРТИ
Не варто боятися прогнозова
ного посилення інформаційної 
війни Кремля та проросійських 
сил в Україні з дискредитації та
кої, по-справжньому держав
ницької мовної політики. Вона й 
так ведеться та й велася, навіть 
попри очевидну абсурдність по
ширюваних тез на тлі продо
вження тихої русифікації низки 
регіонів і сфер життя в Україні. 
Варто розуміти, що невдово
лення викликають не наявні чи 
відсутні реальні порушення гро
мадянських прав, а неготовність 
низки представників колись па
нівної нації імперії погодитись 
на статус національної меншини.

Коли протягом останніх двох 
десятиліть тривав процес русифі
кації українців Криму, можли
востей для задоволення їхніх по
треб у освіті рідною мовою не 
було, а публічна сфера півост
рова продовжувала жити ви
ключно російською мовою, три
вала безпідставна істерія, наслід
ком якої стало те, що, за даними 
соцопитування, проведеного 
Центром Разумкова 2008 року, 
75,2% респондентів на півострові 
заявили, що їх «насильно украї
нізують». Це при тому, що на пів
острові лише 17,9% українців 
змогли зберегти свою рідну мову, 
тоді як серед росіян російську 
рідною продовжують вважати 
понад 95%. Мабуть, наслідком 
такої «насильної українізації» 
можна вважати ненормальну си
туацію, коли серед громадян 
України, мешканців Криму лише 
кожен четвертий володіє україн
ською (26,5%), а не можуть роз
мовляти або й зовсім не розумі
ють – 43,4%.

Невдоволення з боку Кремля 
і зорієнтованих на нього сил в 
Україні може зникнути лише в 
разі юридичного утвердження 
панівного статусу в постколоні
альних державах, а в ідеалі відро
дження втраченої імперії, або 
остаточного усунення підґрунтя 
для таких претензій. Це і є при
чиною того, чому керівництво 
РФ, яке плекає реставраційні 
плани щодо так званого євразій
ського простору, так активно під
тримує невдоволення серед ро

Де-факто запровадження
російської як другої державної 

Розкол країни 

Усе залишиться, як є 

Соціальний вибух, новий Майдан 

Підняття престижу української
як опозиційної мови 

Зростання популярності ПР 

ОПИТУВАННЯ НА САЙТІ TYZHDEN.UA*
Які наслідки, на вашу думку, матиме ухвалення мовного

закону в редакц� Ківалова – Колесніченка?

Загалом голосів: 3761
*Опитування проводилося з 25 травня по 4 липня. Не є 
соціологічним дослідженням.

32,47%

31,06% 

15,34%

13,91%

4,31%

2,97%

Сфера  обслуговування

Освіта

Заклади громадського харчування

Державні установи

Книговидання

Засоби масової інформац�

Кінотеатри

Банки

Української не дискримінують

ОПИТУВАННЯ НА САЙТІ TYZHDEN.UA*
У яких сферах, на вашу думку, найбільше дискримінують

українську мову?

             10,11 %

          7,35%

  1,75%

         9,3%

                  13,24%

                                   38,88%

0,55%

  1,47%

         7,35%

Загалом голосів: 1088
* Опитування не є соціологічним дослідженням.

БІЛьШІСТь 
РОСІйСьКОМОВНИХ У ПОБУТІ 
УКРАїНЦІВ Не ПРОСТО 
ЛОяЛьНО СТАВЛяТьСя  
ДО УКРАїНСьКОї, А й 
ПРАГНУТь ПеРейТИ НА Неї
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сійськомовного населення наяв
ними правами в пострадянських 
республіках, широкими як для 
етнічних меншин, але завузь
кими як для панівної нації.

Зусилля Латвії та Естонії, 
спрямовані на дерусифікацію та 
розширення до необхідного 
рівня сфери функціонування 
державної мови, також спрово
кували протидію з боку Москви 
та зорієнтованих на неї ради
кальних проросійських органі
зацій всередині цих країн. 
Проти обох балтійських держав 
ведеться фактично безперервна 
інформаційна війна, метою якої 
є дискредитувати їхню мовну 
політику як таку, що нібито по
рушує права людини та націо
нальних меншин. Причому чи
мало міжнародних організацій 
свідомо чи несвідомо цій кампа
нії підігрували. Проте обидві 
балтійські держави досягли по
зитивних результатів саме тому, 
що послідовно продовжували 
провадити мовну політику, по
при інформаційний галас 
ззовні. Слушно зауважуючи, що 
мовне законодавство у тій же РФ 
значно жорсткіше.

Зокрема, нещодавно замов
лений МЗС Естонії порівняльний 
аналіз мовної політики в Естонії 
та Росії виявив низку показових 
фактів. У РФ реклама може бути 
виключно російською мовою, а 
в Естонії – також іноземною, 
якщо вона супроводжується пе
рекладом естонською. Російські 
РАЦСи видають документи, зо
крема, сертифікати, довідки, сві
доцтва, лише російською мовою. 
В Естонії регістр народонасе
лення видає документи, якщо 
потрібно, англійською та росій
ською мовами. Мовні вимоги в 
іспиті на отримання громадян
ства РФ такі самі, які естонська 
держава висуває вчителям, мед
працівникам і фахівцям з вищою 
освітою.

Росія назвала перехід росій
ських шкіл в Естонії на 60% на
вчання естонською мовою дис
кримінаційним. Однак в Естонії, 
як і раніше, залишається можли
вість здобуття освіти російською 
мовою, тоді як національні мен
шини в РФ не мають змоги навча
тися рідною мовою. В національ
них меншин у Росії, що спілку
ються рідною мовою, є право на 
здобуття освіти рідною мовою, 
однак держава зобов'язана забез
печити лише російськомовну 

основну освіту. Це означає, що 
мільйонні нацменшини Росії, такі 
як українці, вірмени, азербай
джанці, не можуть навчатися рід
ною мовою. Раніше в РФ можна 
було використовувати в судах на
ціональних республік місцеві 
мови, проте нині все діловодство 
в цивільних та адміністративних 
судах має вестися російською.

ДеРЖАВА, А Не 
ГеОГРАФІЧНИй ПРОСТІР
Російськоцентричний цивіліза
ційний простір, який формується 
на теренах колишнього СРСР під 
новим брендом Євразія, ґрунту
ється на безперспективній з по
гляду розвитку моделі організа
ції як соціально-економічного 
життя (всеохопний монополізм 
деспотичного керівництва дер-
жави-деспота, яка до пори деле
гує можливість управляти тією 
чи іншою власністю лояльним до 
неї сатрапам, при цьому нехту
ючи правами й інтересами ре
шти громадян, яких розглядають 
крізь призму їхньої корисності 
для відповідної системи), так і 
суспільно-політичного (пірамі
дальна олігархічно-люмпенська 
модель, у якій верхи управляють 
низами, маніпулюючи найпри
мітивнішими інстинктами).

В постколоніальних реаліях 
України безповоротний розрив із 
результатами тотальної русифіка
ції культурно-інформаційного 
простору (поєднаний із розширен
ням інтегрованості у світовий за 
допомогою загального оволодіння 
англійською) є необхідною умо
вою виходу зі сфери його впливу. 
Лише після цього країна отримає 
шанс на органічну інтеграцію до 
заснованих на традиціях грома
дянського суспільства особистої 
свободи та поваги до приватної 
власності європейського цивіліза
ційного простору та реальну 
соціально-економічну модерніза
цію, а отже, і забезпечить підви
щення якості життя громадян.

Суттю державної мовної по
літики має бути надання грома
дянам України, які раніше були 
насильно русифіковані або по
збавлені змоги/мотивації знати 
природну мову спілкування на 
території України, можливості 
вільно опанувати мову держави, 
громадянами якої вони хочуть 
бути, адже є чимало людей, які 
не володіють українською мо
вою, однак пов'язують свою долю 
саме з нею. 
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Українці з рогами

П
ісля розголосу, що його спричинив доку
ментальний фільм «Стадіони ненависті» на 
BBC, тема расизму і ксенофобії щедро за
врунилась у вітчизняних ЗМІ. Начебто зі

йшлися на думці, що немає в нас ні того, ні того. 
Але ніхто не поставив перед собою запитання: 
чому серед країн із расистською та ксенофобською 
ментальністю раптом вигулькнула наша?
Закономірно, що це пов’язано з Євро-2012. Але не 
тільки. Українці як ксенофоби, а точніше антисе
міти, – давня і стійка тема. На місцевому рівні її 
культивують різні провокатори коштом «стар
шого брата», а на Заході це вже якась така тради
ційна відмазка: мовляв, не тільки ми погані, ось 
іще гірші.
І це при тому, що мої співвітчизники не спалили 
жодного циганського табору (не тицятимемо 
пальцем, де це було не так давно вчинено) або си
нагоги і не було в нас ніколи ку-клукс-кланів. 
Ніхто вже не пам’ятає про те, як у 1930-х роках 
поляки влаш товували антиєврейські акції, га
няли вулицями студентів-євреїв, лупцювали і 
знущалися. Зате всім відомо про так звані дні 
Петлюри в липні 1941-го.
Є і фотографії, і кінокадри, де євреїв товчуть якісь 
вуличники, але з чого видно, що то українські на
ціоналісти? Немає там і людей у формі української 
поліції. А читаючи спогади про ті події, натрапляю 
на дивну річ. Представники мого народу пали
цями б’ють євреїв і волають: «Jude! Jude!» (Яніна 
Гешелес «Очима дванадцятирічної дівчинки», 
Stanisława Gogołowska «Szkoła okrucieństwa» тощо).
Хотілося б побачити того 
земляка, який кричав би 
щось подібне.
Натомість очевидці, зокре
 ма Євген Наконечний, у 
книжці «Шоа у Львові» пи
шуть про те, що побиття 
євреїв учиняли мешканці центральної частини 
міста. А хто у нас жив у центрі? Точно не укра
їнці. І що цікаво: ці погромники, які начепили 
синьо-жовті пов’язки й намагалися розмовляти по-
нашому, легко себе зраджували тим, що говорили 
слова на польський лад. Жоден поляк без трену
вання не вимовить звуків «о», «л», «и», а жоден ро
сіянин – м’якого «ц» так, як українець.
Тому, коли німці почали відпускати полонених 
українців із таборів на волю, спеціальна комісія 
пропонувала всім, хто до них зголошувався, вимо
вити слово «паляниця».
У нас можуть зробити з мухи слона, а самого слона 
й не помітити. Скандал і обурення викликали 
жарти польських радіоведучих про українок. 
Але російські фільми, де принижено наш народ, 
обурили лише вузький прошарок інтелектуалів. 
У нормальній нації Ступка-молодший після своїх 

ганебних ролей боявся б на вулицю носа потикати. 
Але не в нас.
Ніхто ніколи не обурився американським серіалом 
«Голокост» (1978), який і досі мандрує телекана
лами світу. Тут українки в сарафанах та хустинах у 
горошок, чоловіки з довгими бородами в кашкетах 
радісно вітають німецьку армію, а діти зверта
ються до матерів неодмінно «мамУшка». І що ці
каво: навіть німці в тому кінотворі дивуються з 
українського антисемітизму. Бо з’ясовується, що 
наші земляки тільки й чекають сигналу, аби кину
тись убивати євреїв, «наче вошей». А поки їм та
кого знаку не дали, влаштовують справжні фан-
зони, щоб помилуватися розстрілами. І, звичайно 
ж, доносять німцям, де сховалися юдеї. Одна жінка 
так і каже: «Я зробила те, що повинна зробити 
кожна (!) справжня (!) українка: повідомила СС».
Звучить там і така фраза із вуст єврея: «Українські 
поліцаї вбили наших більше (!!!), ніж усі нацисти 
разом узяті». Отож бачиться, що не все нам іще ві
домо про тамту війну. Ці поліцаї, очевидно, мали 
якісь підпільні крематорії, що були технічно до
вершеніші за німецькі.
У фільмі «Вітер зі Сходу» (Франція – Швейцарія, 
1983) наші земляки не тільки знищували юдеїв у 
варшавському гетто, а ще й посилали їх «у крема
торій Освенцима».
Залишається тільки довести українське похо
дження Гітлера – і можна вимагати від України фі
нансової компенсації. А то якось несправедливо, 
що лише Німеччина змушена розхльобувати.
Утім, розгадка цих антиукраїнських випадів кри
ється в титрах обох фільмів: там повно польських 
прізвищ. І це вже така традиція. Польські пріз
вища фігурують і серед тих, хто фільмував голлі
вудського «Тараса Бульбу», де бородаті «казакі» в 

косоворотках танцюють 
«ка лінку-малінку».
На доказ того, що в нас від
роджується нацизм, голо
вний рабин Росії Бєрл Ла
зар навів лише один-
єдиний приклад – прису

дження нагороди Героя України «палачу СС 
Шухевичу». Хоча я тепер не сумніваюся, що 
Ющенко зробив це на прохання своїх нових 

друзів.
Але чи чув хтось про ксенофобію стосовно укра
їнців? Прикладів безліч. Навіть «лічно» Путін 
назвав нашу державу штучним утворенням, «лос
кутним государством», забувши про те, що 
фактич   но більшість країн світу саме так і створю
валися – з окремих частин.
Лідер кримської «казачьей общины «Соболь» Ві
талій Храмов заявив: «…лучше нас называть деби
лами и педерастами, чем «украинцами».
«Украинской нации никогда не было, нет и не бу
дет!» – викладає в інтернеті свою думку працівник 
стадіону «Динамо» Андрєй Саламатов.
Але в країні, де СБУ очолює росіянин, на захист її 
честі годі сподіватися. 

В УКРАїНІ, Де СБУ ОЧОЛЮЄ 
РОСІяНИН, НА ЗАХИСТ її 
ЧеСТІ ГОДІ СПОДІВАТИСя

Автор:  
Юрій 

Винничук

«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй» 
Епіграф до книжки Алєксандра Радіщєва  

«Путешествие из Петербурга в Москву»

Керівники польської 
радіостанції Radio 
Eska вирішили розі-
рвати контракт на 
роботу зі ведучими 
програми «Poranny 
WF» Міхалом Фіґур-
ським та Кубою Воє-
вудським, які образ-
ливо висловлюва-
лися про українок 
(саму програму за-
крили 25 червня). 
Про це написала 
Gazeta Wyborcza з 
посиланням на свої 
джерела. Польська 
Національна рада 
радіомовлення та 
телебачення (KRRiT) 
невдовзі розгляне 
справу щодо зне-
ваги українок у ра-
діоефірі.  

9–12 липня
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

|| Київ (вул. Спаська, 5):
10 липня, 18:00 – проект поетичних читань молодих авторів 
«Заки зірка зійшла» за участю Світлани Лісовської. Спеціальний 
гість Сергій Пантюк.

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
9 липня, 18:00, 5-й поверх – відкриття виставки батика 
Христини Біль «Спіймана мить».
11 липня, 18:00, 4-ий поверх – презентація книжки Василя 
Хитрука «Золота булава».
12 липня, 18:00, 4-й поверх – презентація поетичної збірки 
Альбіни Позднякової «Тяжіння».

|| Харків (вул. Сумська,3):
9 липня, 17:00 – Книгарня «Є», Харківський літературний музей 
та Харківська обласна організація Національної спілки 
письменників запрошують на круглий стіл «Проблеми перекла-
дацтва в сучасній Україні».

|| Тернопіль (вул. Валова, 7–9):
10 липня, 18:00 – презентація поетичної збірки Альбіни 
Позднякової «Тяжіння».

Із повним переліком заходів та його можливими 
змінами ви можете ознайомитися в Книгарні «Є» 
у вашому місті та на сайті book-ye.com.ua 
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БІОГРАФІЧНА 
НОТА
ентоні Д. Сміт – 
професор Лон-
донської школи 
економіки та по-
літології, прези-
дент Асоціації 
досліджень ет-
нічності та націо-
налізму, редак-
тор наукового 
журналу Nations 
and Nationalism 
(«Нації та націо-
налізм»). При-
святив дослі-
дженню відпо-
відної теми 
більшу частину 
свого життя. 
Його перша 
праця «Теорії на-
ціоналізму» ви-
йшла друком 
1971 року. Зго-
дом побачили 
світ іще півтора 
десятка книжок 
на цю тему.

В
ід часів європейської «Вес-
 ни народів» середини XIX 
століття націоналізм зали
шається ключовим чинни

ком у суспільних та політичних 
процесах країн і рушійною си
лою на міжнародній арені. Тоді 
як для більшості жителів Старого 
світу самé це слово є терміном, 
яким вільно послуговуються на
уковці, політики та публіцисти, 
для багатьох українців воно досі 
залишається ідеологічно-полі-
тичним тавром. За радянських 
часів націоналізм був майже ви
ключно «українським» і йшов 
лише в парі зі словом «буржуаз
ний», щоб підкреслити його не
гативне змістове навантаження.

Один із найавторитетніших 
європейських дослідників фено
мену націоналізму Ентоні Д. Сміт 
належить до вчених, які вважа
ють, що такі явища, як нація та 
національна ідентичність, були 
рисою куди давніших цивіліза
цій: середньовічних і навіть ста
родавніх. У видавництві «Тем
пора» українською вийшла кни-

ж  ка професора Сміта «Культурні 
основи націй. Ієрархія, заповіт і 
республіка». В інтерв’ю Тижню 
автор розповів про роль, яку віді
грає сьогодні націоналізм, та про 
перспективи національної дер
жави.

У. Т.: який відтінок має націона-
лізм у сучасному світі – швидше 
позитивний чи негативний?

– Підґрунтя наукової теорії 
націоналізму дуже абстрактне. 
Вона проголошує, що світ поділе
ний на нації, в кожної з яких осо
бливий характер, історія, доля, 
що люди повинні належати до ко
троїсь із них, і що відданість їй му
сить бути понад усе, що нації по
винні бути вільні й наділені пра
вом на самовизначення, і, наре
шті, що мир та справедливість за
сновані саме на вільних націях. 
Так проголошує доктрина, яка не 
дає оцінок націоналізмові й не 
визначає ані його переваг, ані не
доліків, окрім прагнення до сво
боди. Однак її часто поєднували з 
іншими ідеями певних націй, ет
нічних чи політичних громад, че
рез що вона змінювалася. Напри
клад, у Польщі була поширена 

ідея, що ця країна – розіп’ятий 
Христос, який має воскреснути. 
Сама собою така думка не є части
ною доктрини націоналізму. У 
Франції вважали, що їхня земля – 
світоч цивілізації, раціоналізму, 
прогресу тощо, і те проголошу
вали основою свого націоналізму. 
Але тут теж не йдеться про скла
дову теорії. Кожна національна 
чи етнічна громада додавала до 
неї щось із власної міфології, 
тому націоналізмів є чимало. 
Хоча доктрина одна. Як можна 
визначити, чи націоналізм – це 
погано, чи добре, якщо націона
лізмів таке розмаїття? Сама док
трина не має тих підтекстів, які 
притаманні конкретним варіан
там.

Отже, на абстрактному рівні 
націоналізм не є ані позитивним, 
ані негативним явищем. А на 
конкретному – це значною мі
рою залежить від додаткових мо
тивів, ідей та понять. Так, чесь
кий його різновид бути лібераль
ним і буржуазним. Інші були ан
тиколоніальними, або ж націона
лізмами робітничого класу чи се
лянства. Усе залежало від соці
ального складу певного народу.

Спілкувався 
Богдан Цюпин

Підвалини 
націй
Ентоні Д. Сміт про  
минуле й сучасне  
націоналізму
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У. Т.: Незважаючи на процеси 
глобалізації, національна дер-
жава досі залишається найстійкі-
шим фундаментом самооргані-
зації суспільства. Але чи може в 
далекому майбутньому ця 
форма зникнути?

– Гадаю, ми є свідками транс
формації класичних державних 
націй, бо кордони стають прозо
рішими, економічна взаємоза
лежність зростає. Однак маю 
сумніви у тому, що розпочався 
повний декаданс національних 
держав. Тим більше, не йдеться 
про зникнення націй. Відчуття 
належності до них стоїть окремо 
від існування таких держав, хоча 
останні цю самосвідомість, поза 
сумнівом, посилюють. Але навіть 
якби зараз їх скасувати, відпо
відні тотожності не зникли б. Це 
визнавав навіть Карл Маркс. 
Одна з його цитат проголошує, 
що «нації залишатимуться навіть 
у безкласовому суспільстві».

Що стосується минулого, то 
ситуація не така проста. Без-
умовно, доктрини націоналізму, 
яку я окреслив, не було до XVIII 
століття. Але нації та ідея націо
нальних спільнот були набагато 
раніше. Погляньмо бодай на се
редньовічну літературу, де ми на
трапимо на описи, в яких виразно 
простежується національна на
лежність, попри те, що певні кра
їни ще не стали тоді національ
ними державами. Наприклад, 
Італії не було, проте італійців ви
різняли, так само як і французів 
чи німців. За мовою, звичаями, 
географією тощо. Часто це могла 
бути релігія, хоча в середньовіч
ній Західній Європі суцільно до
мінував католицизм. Але на Сході 
протистояли між собою католи
цизм і православ’я. Кожна з цих 
ознак могла вирізняти народи. Та 
в основі націоналізму чи поняття 
нації лежить не окремо мова чи 
релігія, а насамперед відчуття 
спільноти, яке поділяють люди і 
яке розпізнають збоку. Його під
ґрунтя – це міф про спільне похо
дження, хоча коріння осіб може 
бути різним.

Нам треба бути дуже обереж
ними, коли ми стверджуємо, що 
нація, на відміну від націона
лізму, – це стадія розвитку, при
таманна лише капіталістичній 
добі. Крім того, я наголошую, що 
капіталізм був не єдиним важли
вим чинником у постанні націо
нальних держав. Існувало чи
мало інших, зокрема створення 

держапарату з бюрократичними 
інституціями.

У. Т.: Чи назвали б ви Україну ти-
повим прикладом молодої 
націо нальної держави, яка по-
терпає від характерних постко-
лоніальних проблем у процесі 
свого формування?

– Мені здається, що Україна 
поділена на Схід і Захід, коли 
йдеться про історичну та куль
турну орієнтацію (але це харак
терно й для інших країн, як-то 
для Італії, де виразно розмежо
вані Північ і Південь). Це може 
бути причиною певних складно
щів у процесі розбудови нації. 
Окрему українську національну 
тотожність часто виводять із 
XVII століття. У ХІХ її ознаки по
стали ще чіткіше у вигляді пред
ставників освіченого класу, пое
тів, прозаїків та ін. Був нетрива
лий період власної державності у 
1917–1920 роках. Та є ще й інший 
чинник – «великий російський 
брат», тривалий тиск із боку Мо
скви та росіян, які заперечують 
факт існування давньої україн
ської нації і стверджують, що 
вона просто різновид їхньої куль
тури.

У. Т.: Наскільки можна говорити 
про перетворення самої Росії на 
європейську національну дер-
жаву, адже довго вона була ім-
перією з дуже складною тотож-
ністю. Владімір Путін – це при-
клад російського націоналіста чи 
радянського імперіаліста?

– Путін намагається розбуду
вати в Росії потужну державу.  
Я не думаю, що це буде імперія і 
що йому це дозволять зробити. 
Він готовий використовувати на
явні засоби включно з нафтою, 
газом та іншими економічними 
важелями. Чи може Росія бути 
національною державою євро
пейського зразка? Дуже важко 
сказати. Чи є такою Америка? 
Тут терміни дуже розмиті. Ми 
часто використовуємо західноєв
ропейські мірки, та я не певен, 
що це спрацьовує. Нам треба пе
реосмислювати значення тер
міна «нація». «Держава-нація» 
– це дуже складний термін. В 
ідеалі він мав би означати, що 
одна нація має одну державу. 
Але якщо в державі їх є кілька 
різних, то це не так. Приклад – 
Британія. Я віддаю перевагу тер
міну «національна держава» 
(national state), а не «держава-

нація» (nation state). В остан
ньому випадку радше йдеться 
про те, що країна має якусь домі
нуючу націю і що існує легітимі
зуюча ідеологія націоналізму, 
яка лежить в основі держави. А 
це гнучкіший термін. Навіть у 
Франції, яку можна вважати ета
лоном у багатьох відношеннях, є 
такі національні спільноти, як 
бретонці, ельзасці, баски, що не 
визнають себе французами. Не 
всі вони повністю асимільовані. 
У світі лише кілька держав-
націй. Цей термін більше підхо
дить таким країнам, як Данія і 
Португалія, але не так багато ін
ших є мононаціональними. За 
підрахунками одного з дослідни
ків, їх у світі лише 10%.

У. Т.: Нобелівський лауреат у 
галузі економіки Майкл Спенс 
в інтерв’ю Тижню назвав 
націо налізм одним із чинників 
у розбудові успішних еконо-
мік. Чи можна на практиці за-
стосувати теорії націоналізму 
для формування розвинутих 
суспільств?

– Теорій націоналізму ба
гато. Але певні елементи його 
вивчення можуть бути корисні в 
цьому сенсі. Наприклад, я при
пускаю, що держава, поділена 
між різними етнічними гру
пами, функціонуватиме з біль
шими труднощами, ніж та, в 
якій домінує котрась одна, – там 
суспільні процеси відбувати
муться простіше. Це не означає, 
ніби країна має складатися з 
єдиного етносу, однак існування 
домінантної групи сприяє ви
значенню фокуса на реструкту
ризацію держави відповідно до 
національних інтересів. Хоча я 
не певен, що є якісь конкретні 
уроки, котрі можуть бути ко
рисні для наслідування. Напри
клад, японський націоналізм 
склався в дуже специфічних 
умовах і був насамперед конку
рентно спрямованим проти 
США. Важко взяти якийсь один 
елемент підходу до націоналізму 
і сказати, що можна його засто
совувати всюди. Але важливо 
порівнювати різні моделі націо
налізму. Саме в цьому полягає 
основне завдання його дослід
ників. Це також нагадує нам про 
загальні чинники, які підштов
хнули до постання власне цього 
феномену й розуміння того, як 
нації еліт перетворилися на на
ції народних мас. 

еНТОНІ СМІТ. 
КУЛьТУРНІ 

ОСНОВИ НАЦІй. 
ІЄРАРХІя, 
ЗАПОВІТ І 

РеСПУБЛІКА. – 
К.: ТеМПОРА, 

2010

Хоча вияви націона-
лізму й національної 
ідентичності зрос-
тали і згасали разом 
зі світовими війнами 
та іншими важли-
вими подіями, ядро 
націоналістичної 
ідеології лишилося 
непорушним, від-
коли вперше втру-
тилася у політику в 
Західній Європі XVII 
ст. Відтоді вона зміц-
нювала давніші на-
ціональні концепції 
та почуття і забезпе-
чувала плани дій 
для етнічних спіль-
нот, які прагнули 
стати політичними 
націями. Позбув-
шись своїх попере-
дніх історичних обо-
лонок, націоналізм 
став доступним для 
цілей народної мо-
білізації та легітима-
ції на всіх континен-
тах і, мабуть, далі 
виконуватиме цю 
роль, поки потреба  
в культурній іден-
тичності поєднана з 
прагненням утвер-
дити суверенітет на-
роду.
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Осінній Рубікон
Євро-2012 не реабілітувало режим Януковича. Після 
парламентських виборів у жовтні буде знято всі маски 
й визначиться новий формат відносин України зі світом

я
к і було плановано, влада 
намагається конверту
вати позитивні враження 
від «чудового свята фут

болу» в політичні дивіденди на
передодні виборів. Віктор Яну
кович прагне переконати (не
зрозуміло, щоправда, кого), ніби 
«вболівальники, які приїхали на 
Євро-2012, побачили, що Укра
їна – сучасна європейська дер
жава». Перший віце-прем’єр Ва
лерій Хорошковський твердить, 
що офіційний Київ став на крок 
ближче до Європи.

Однак насправді політичної 
ізоляції режиму Януковича так і 
не було подолано. Понад те, під 
час континентального чемпіо

нату вона, як і факти політич
них репресій, тільки дужче да
лася взнаки. Лейтмотивом пу
блікацій у західних ЗМІ стала 
теза, що Євро-2012 коли й зро
било європейців більш поін
формованим про Україну, то 
напевне не покращить її відно
син із ЄС. Бойкот із боку євро
пейських політиків матчів на 
нашій території (розпочатий 
Німеччиною) був очевидним: 
крім представників Польщі, як 
співорганізаторки, й держав-
фіналісток Італії та Іспанії, єв
роматчі в Україні відвідали по
літичні лідери лише кількох 
країн, причому переважно із 
пострадянських.

Підписання угоди про спро
щення візового режиму між ЄС 
та Києвом, очікуване вітчизня
ним МЗС 23 липня, на знак про
тесту проти політичних репресій 
заблокувала віце-президент Єв
рокомісії Вівіан Реддінґ (відпові
дальна за правосуддя, фундамен
тальні права і громадянство), яку 
підтримав іще й голова комітету 
Європарламенту з міжнародних 
справ Елмар Брок. За словами 
президента тієї ж таки (тради
ційно чи не найлояльнішої до 
будь-якої нашої влади) Польщі, 
євроінтеграція України перебу
ває під великим знаком питання 
через її внутрішньополітичну си
туацію та невизначений розви

Автор: 
Олександр 

Крамар

ТАКИ В ІЗОЛЯ-
ЦІї. Спроби 
Януковича і Ко 
компенсувати 
авторитарний 
внутрішньопо-
літичний курс 
за допомогою 
футбольного 
чемпіонату не 
забезпечили їм 
бажаного ре-
зультату
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ГРА В ДеМОКРАТІЮ

У ході зустрічі з 
віце-президентом 

Парламентської 
асамблеї ОБСЄ 

Вольфґанґом ґросс-
руком Микола Аза-
ров пообіцяв запо-
зичити путінський 

досвід «легітиміза-
ції» виборчого про-
цесу, звичайно, не 

уточнивши, що 
йдеться про напра-

цювання автори-
тарної держави, де 

перегони не мо-
жуть бути вільними 
та конкурентними 

за визначенням. Зо-
крема, прем’єр зая-
вив про намір вста-

новлення веб-
камер на всіх  

34 тис. дільниць 
для моніторингу 

ходу голосування. 
Мовляв, можна 

буде за всім спосте-
рігати через 

інтернет-портал із 
будь-якого куточка 
світу, а відтак «чи 

не є це показником 
відкритості й відпо-
віддю тим, хто за-
здалегідь говорить 
про можливі фаль-

сифікації під час ви-
борів?»

В ЄС ДАЮТь ЗРОЗУМІТИ, 
щО ВСя їХНя УВАГА ПРИКУТА 
ДО ПАРЛАМеНТСьКИХ 
ВИБОРІВ У ЖОВТНІ

ток подій напередодні парла
ментських виборів.

Нарешті 3 липня Європей
ський суд визнав арешт і досу
дове утримання під вартою Юрія 
Луценка незаконними. Значення 
цього рішення насамперед сим
волічне: як повідомила адвокат 
ув’язненого Валентина Теличен
 ко, судді констатували фігуру
вання політичних мотивів у 
справі, а це перший юридичний 
прецедент, що фіксує наявність в 
Україні політв’язнів.

УСе НА ВИБОРИ
Влада нині докладає зусиль, 
щоб нейтралізувати негативну 
для неї інформацію в західних 
ЗМІ. Навіть у авторитетних ви
даннях продовжують з’являтися 
сумнівні матеріали, із критикою 
надмірної уваги європейців до 
репресованих у нашій державі 
політичних опонентів режиму, 
яких «піднесено до рівня ікони», 
своїх читачів вони намагаються 
переконати в тому, що «в Укра
їні не так багато людей цікавить 
Тимошенко».

Проте в ЄС дають зрозуміти, 
що їхня увага цілковито прикута 
до можливості проведення чес
них і вільних виборів у жовтні 
нинішнього року. Схоже, що за
ради цього пріоритету європей
ські чиновники змушені утриму
ватися від сприяння радикальні
шим заходам включно з персо
нальними санкціями щодо ни
нішнього українського керівни
цтва. Зокрема, 27 червня Моніто
ринговий комітет ПАРЄ підтри
мав пропозицію співдоповідачів 
щодо України Майліс Репс та 
Марієтти Пурбе-Лундін про не
обхідність відмовитися від ідеї 
«апріорі називати вибори неде
мократичними та нелегітим
ними, якщо окремим членам 
опозиції не буде дозволено брати 
участь у виборчій кампанії». Во
чевидь, вони побоюються втра
тити важелі впливу на перебіг 
електорального процесу, якщо 
конфронтація з офіційним Киє
вом стане очевидною.

РУХ ЗА САНКЦІї
З іншого боку, завдяки зусиллям 
соратників Юлії Тимошенко по
ступово набирає сили «рух за 
санкції» в європейських та аме
риканських політичних колах. 
Він майже напевне не досягне 
поставленої мети до парламент
ських виборів, однак у разі, коли 

опозиція їх програє і зможе пере
конати західний істеблішмент, 
що причиною були саме зловжи
вання влади, це має всі підстави 
стати тим спусковим гачком, 
який змусить Захід діяти суво
ріше. Переконати насправді буде 
нескладно. По-перше, тому що 

режим Януковича уже програв 
інформаційну війну, яку змуше
ний вести не проти української 
опозиції, а проти західних ліде
рів (значною мірою через випади 
на їхню адресу). По-друге, бо 
влада вже станом на зараз дає 
досить прикладів зловживання 
повноваженнями задля досяг
нення результату.

Руками підконтрольного КСУ 
(а в ЄС у незалежність нашої Фе
міди цілком слушно не вірять, до 
того ж рішення Європейського 
суду з прав людини у справі «Лу
ценко проти України» лише за
кріпило цю думку) влада вже по
рушила консенсусний закон про 
вибори й, цілком імовірно, спро
бує продовжити його перегляд 
ближче до самих перегонів. Опо
зиція має обмежені можливості 
агітації в регіонах, доступу до за
гальнонаціональних ЗМІ. «Ре
портери без кордонів» нещо
давно висловили занепокоєння у 
зв’язку із швидким погіршенням 
ситуації зі свободою слова в 
Україні, а також поверненням 
фактично до практики темників 
(інформація про погодження 
програм Першого національного 
з позаштатним радником адміні
страції Януковича Ігорем Шува
ловим), ініціативами керівника 
МВС Віталія Захарченка про 
обмежен  ня доступу громадян до 
інтернету тощо.

Соціологічні дослідження 
красномовно свідчать, що Партія 
регіонів навіть зі своїми сателі
тами має очевидну меншість 
прихильників у країні. За цих об
ставин формування згідно з ре
зультатами виборів більшості, 
політична орієнтація якої карди
нально розходитиметься з наяв
ними в країні суспільними на
строями, буде нехай і не прямим, 
однак свідченням спотворення 
результатів волевиявлення.

ЧАС Х
Представники «Батьківщини» 
за кордоном, судячи з останніх 
коментарів Григорія Немирі, до
кладають активних зусиль для 
застосування ЄС та США санкцій 
проти нинішньої української 
влади. Це може статися знову 
«неочікувано», як, наприклад, 
вес  няний демарш напередодні 
Ялтинського саміту країн Цен
тральноєвропейської ініціативи 
та бойкот західними лідерами 
матчів Євро-2012 в Україні.

Міжнародна ситуація, яка 
мо    же скластися наприкінці, зро
бить українське керівництво 
більш уразливим і чутливим до 
санкцій. По-перше, в США від
будуться президентські вибори, 
які в разі перемоги республі
канця означатимуть посилення 
уваги Білого дому до пострадян
ського простору. По-друге, 
охолоджен  ня, якого зазнають 
основні рин  ки збуту вітчизняної 
продукції, позначиться на фі -
нансово-еко  номічній ситуації в 
Україні й водночас загострить 
потребу в кредитних ресурсах 
міжнародних фінансових інсти
туцій, переваж  но контрольова
них США та європейцями, ос -
кільки Києву й надалі бракува
тиме коштів для багатомільярд
них виплат за зов  нішніми бор
гами. А сподівання на «руку по
мощі» з боку Кремля можуть 
бути марними з огляду на по
дальше розгортання кризових 
явищ в економіці ЄС та Китаю, 
що зумовить зниження цін на 
вуглеводні, а заодно й рівня зо
внішньополітичної активності 
Білокам’яної.

Причому навряд чи справ
дяться надії Азарова, ніби після 
виконання фінансово-еконо  міч -
ної частини вимог МВФ він по
новить кредитування України 
(на що влада таки може піти 
після виборів, зокрема підви
щити тарифи на газ для насе
лення). Ще торік представники 
провідних міжнародних фінан
сових організацій досить про
зоро натякали, що без дотри
мання демократичних норм та 
стандартів вести мову про від
новлення співпраці неможливо. 
Транші від МВФ раніше надхо
дили в Україну й попри відсут
ність виконання його вимог, але 
фонд згорнув співпрацю з віт -
чизняною владою відразу після 
початку судових процесів проти 
опозиціонерів. 
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ерзац національної єдності

Д
умаю, не помилюся, якщо скажу: для бага
тьох великою несподіванкою стали опри
люднені днями дані стосовно низького 
рівня уваги телевізійної аудиторії та укра

їнців загалом до чемпіонату Європи з футболу. 
Матчі за участю збірної України дивилися від 
40% до 50% всієї потенційної національної телеві
зійної аудиторії. Натомість за участю збірної 
Польщі – понад 80% тамтешніх телеглядачів, Ні
меччини – від 63% до 75% німців, Італії – від 61% 
до 67% італійців. І річ не тільки в патріотизмі: 
в Україні матч чвертьфіналу Чехія – Португалія 
переглянуло 20% телеаудиторії, у Польщі – 50%; 
матчі Німеччина – Греція – відповідно 18% і 57%, 
Іспанія – Франція – 18% і 50%…
Попри активність фанів, попри синьо-жовті 
прапорці на авто, попри приязне спілкування 
іноземців з українцями (де той расизм, яким 
лякали Європу?), попри цистерни випитого 
шведами, англійцями й німцями українського 
пива, попри все, як зафіксувала невблаганна 
статистика, надто різним вийшло ставлення до 
Євро-2012 у країнах-організаторах, країнах, які 
мають чимало спільного у своїх історичних до
лях та народній ментальності. 
І тут не спишеш на тимчасові вади трансляції – 
йдеться про всі матчі, про середні цифри, про 
футбольні «битви», показані в Україні на різних 
каналах, але з однаковим результатом. Одне 
слово, щось таки істотно 
завадило значній масі (а в 
деяких випадках і біль
шості) українців вільно 
віддатися святу.
Вочевидь, передусім розу
міння та/або відчуття, що 
свято мине, а проблем до
дасться, зокрема й спри
чинених його підготовкою 
та проведенням. Адже до
роги, прокладені до Євро, 
невдовзі почнуть вкрива
тися вибоїнами (вкрадено щось із компо
нентів або неправильно покладено по
криття), аеропорти так і не запрацюють на 
проектну потужність, гривня неодмінно почне 
падати внаслідок дірок у бюджеті, спричинених 
тими-таки грандіозними футбольними витра
тами, і тільки стадіони стоятимуть як символи 
«нової» національної ідеї... 
Побудована на футбольному ґрунті єдність 
України не може бути тривкою й ефективною. Бо 
для справжніх перемог, для потужного пози
тиву, а не окремих емоційних спалахів, присма
чених бляшанкою пива, потрібно щось зовсім 
інше. Передусім ті напівмістичні, але цілком реа  ль  ні 
віра, надія та любов, яким сьогодні в Україні на 
загальнонаціональному рівні взятися ніде.
А ще відповідальність за самого себе, за свою 
країну, яка в надто багатьох наших співвітчиз

ників атрофована від народження внаслідок як 
тривалого панування совка на наших теренах, 
так і зусиль новітніх можновладців, для котрих 
футбол і гречка – новітній варіант давньої фор
мули упокорення плебсу, знаної як «хліб і видо
вища». І це, схоже, відчувають навіть ті, для 
кого футбол є таким собі ерзацом свободи, від
душиною в марудному й сповненому турбот про 
виживання житті.
Та й футбол український наразі надто вже схо
жий на ерзац. Не випадково ж Олег Блохін, 
якому вдалося майже неймовірне – створити 
збірну, здатну до осмисленої гри, а не юрбу з 
11 мільйонерів на полі, – на одній із прес-
конференції прямо сказав: «Думаю, що другий 
Шевченко у нас з’явиться нескоро. Ситуацію 
треба змінювати не мені, а клубам: до збірної 
викликають готових гравців, але виховуємо їх 
не ми…. Як грати в атакуючий футбол, якщо 
швидкісних форвардів на підході немає?». 
А звідкіля їм узятися, коли власники клубів 
керуються стратегією «купи-продай»? Якщо, 
скажімо, на донецьке поле нині переважно ви
ходять «шахтарі» з Бразилії чи Хорватії; хай 
там скільки розказували б легенди стосовно 
піклування про талановитих хлопчаків із Ма
кіївки чи Єнакієвого, в основному складі ко
манди двоє чи троє корінних жителів Доне
цької області. А тим часом край цей завжди був 

багатий на футбольні та
ланти, потрібно тільки 
вчасно виявляти їх і 
вкладати кошти в їхню 
підготовку. Але навіщо, 
коли можна заплатити 
грубі гроші й одразу мати 
результат у боротьбі з 
принциповим суперни
ком («Динамо» vs «Шах
тар»)? $20 млн, витрачені 
Ахметовим у міжсезоння 
2011 року на трансфери 

футболістів, – зайве свідчення такого під
ходу. Тож і назва донецького клубу сьо
годні звучить як ядуча насмішка зі справді 

небуденної шахтарської професії. Можливо, в 
інших клубах ситуація дещо краща (в сенсі 
уваги до українських футбольних талантів), 
але, вочевидь, лише у зв’язку з меншими, ніж у 
власника «Шахтаря», вільними коштами для 
купівлі іноземних гравців.
То звідки ж узятися відчуттю загального свята? 
Статистика неуваги українців до Євро-2012 є 
свідченням розуміння та/або відчуття суспіль
ством ненормальності ситуації. І не тільки нав
колофутбольної. Звісно, поки що ці розуміння й 
відчуття не перетворилися на дію. Але вони да
ють шанс на таку дію, бо фактом є скептичне 
ставлення більшої частини суспільства до ер
зацу національної єдності – футболу з пивом. 

ДЛя ПОТУЖНОГО 
ПОЗИТИВУ, А Не ОКРеМИХ 

еМОЦІйНИХ СПАЛАХІВ, 
ПРИСМАЧеНИХ 

БЛяШАНКОЮ ПИВА, 
ПОТРІБНО щОСь ЗОВСІМ 
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П
ісля Євро-2012 Україна на
гадує закомплексовану ді
вчину, яка раптом зрозу
міла, що вона насправді 

має непоганий вигляд. Хвиля ма
зохізму, яка напередодні чем-
піонату перетворилася на цунамі, 
після перших футбольних матчів 
вщухла і вибухнула фонтаном па
тріотизму. Щоправда, тимчасово-
 го і радше формального, чи то пак 
футбольного (див. стор. 28). Під 
час спортивного свята чимало на
ших співвітчизників прагнули 
справити враження цивілізованих 
в очах іноземців, і людський фак
тор (а не потьомкінські дєрєвні, 
побудовані владою) справді став 
вирішальним в оцінці України за
кордонними гостями. Завдяки 
простим українцям вдалося дещо 
прикрити вбогу совковість і не
привабливу політичну ситуацію. 

Хоча іноді ці ігри в «білих і 
пухнастих» видавалися штучни-
 ми. Наприклад, будь-кому в Укра
їні зрозуміло, що надзвичайно то
лерантна поведінка міліції під час 
Євро поширюється тільки на іно
земців. Якби хтось із наших спів
вітчизників спробував «відлити» 
під кущик чи посадити на плечі 
правоохоронця, як зробили нідер
ландські вболівальники у Харко- 
ві, навіть страшно подумати, чим  
це могло б обернутися. Полярне 
ставлення до «своїх і чужих» 
унаоч нив випадок у Донецьку. За 
словами ультраса «Шахтаря», під 
час Євро тамтешні міліціонери ду
бинкою зґвалтували місцевого 
хлопця. «Цей чувак просто йшов 
після роботи додому, – розповів 
співрозмовник Тижня. – А в той 
самий час іноземці тут, у центрі 
міста, мочи лися де завгод но». В 
умовах непростих відносин із Єв
ропою і падіння довіри нинішня 
влада прагнула продемонструва  ти 
свою ефективність і створити ви
димість демократичності. Людям 
у синій формі, вочевидь, дали на
каз не чіпати єврогостей, тож вони 
заплющували очі на «дріб  не хулі
ганство» у їхньому виконанні. 

Утім, мало віриться, що в наших 
ментів після цього відбудеться 
злам свідомості й вони зрозумі
ють: якщо молодь поводиться без
посередньо, це не оз на  чає, що 
вона становить загро  зу для сус
пільства. Однак тим, хто сприймає 
світ гнучкіше за людей із «військо
вим» мисленням, Євро допомогло 
розбити кілька стереотипів. 

Українці, яким притаманна не
мобільність, нарешті побачи  ли, як 
сприймають світ європейці – без 
одвічного посттоталітарного 
страху, без скутості, хамства та зло
сті. Чимало киян дивувалися шве
дам: хлопці літрами дудлили пиво, 
і при цьому жодної агресії. Ніхто не 
ліз до іншого начистити писок, всі 
усміхалися, співали, танцювали. 
«Це вони, мабуть, тільки тут так 
розкуто поводяться, а дома «скром-
 няги» – довелося почути у київ
ській фан-зоні. Понад 70% україн
ців ніколи не були за кордоном, як 
свідчить соціологія, тож звідки їм 
знати, що на вулицях європейських 
міст панують безпосередність, по
вага до вираження індивідуаль
ності. Тепер вони це побачили – 
гора прийшла до Магомета.

Атмосфера свободи, яку при
несли із собою єврогості, переда
лася багатьом нашим співвітчиз
никам. На їхніх обличчях з’яви-
лися усмішки, що загалом рідко 
побачиш (про те, чому українці не 
усміхаються, Тиждень писав у 
№ 26/2012). Молодь змагалася в 
креативності одягу, прагнула 
оживити свій словниковий запас 
англійської мови, у багатьох сто
личних кафе попсу і шансон за
мінили джаз, рок і класика. 

Для Києва і Львова поява іно
з е м ц і в , звісно, не стала 
культур ним шоком, 
адже ці міста не 
с к а р  жаться 

на відсутність туристів. Найбільше 
дивувався Донецьк – мешканці ін
дустріального міста не звикли до 
європейців, до того ж вони їх і досі 
сприймають у межах радянських 
стереотипів: з одного боку, підо
зріло і навіть із певним відторгнен
ням, з іншого – як прибульців з ін
шої планети, ледь не напівбогів. 
Звісно, чемпіонат навряд чи допо
може кардинально зрушити закос
тенілі погляди на «загнівающій 
Запад», але, можливо, хоча б на 
рівні молоді похитне застиглий те
рикон недовіри до Європи як до 
ментально «чужої» території. Хар
ків теж має шанс бодай трошки де
радянізуватися. У тамтешньої мо
лоді таке прагнення простежува
лося впродовж усього футбольного 
свята, принаймні на рівні фор
мального наслідування. Їхній щи
рий захват уболівальниками з Ні
дерландів, за влучним визначен
ням одного харківського інтелек
туала, ледве не переріс у 
«карго-культ». 

Україна, напевно, не виграє від 
проведення Євро в економічному й 
політичному плані, однак очевидні 
соціокультурні здобутки. Зрозу
міло, що влада запише їх у власні 
плюси і розігруватиме цю фут
больну карту протягом усієї перед
виборчої кампанії. Але пропаганда 
житиме своїм життям, а українці – 
своїм, і якщо вони усвідомлять, хто 
насправді здобув перемогу у цьому 
іміджевому змаганні й розвінчають 
для себе хоча б один міф, отже, 
чемпіонат не був для України мар
ним, принаймні для чотирьох міст. 
«Ми і вони» нарешті поглянули 

одне одному в очі, оминувши 
сповнені кліше шпальти 
ЗМІ та політиків. Євро
пейці зрозуміли, що Укра

їна – це не небезпечний на
товп расистів, бандитів, ВІЛ-
інфікованих проституток і бездо

мних собак. Українці ж відчули, 
що вони цивілізаційно споріднені з 
Європою, варто лише подолати 
гальмівний радянський спадок 
«колективного несвідомого». 

ЄВРОВРАЖеНІ
Українці нарешті побачили, як сприймають світ європейці – без 
одвічного посттоталітарного страху, без скутості, хамства і злості 

Автор: 
Наталія 

Петринська
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Харків: світ крізь помаранчеві окуляри

Очікування харків’ян щодо Євро були здебільшого песимістич-
ними. Але тим приємніше виявляти їхню помилковість. Перебу-
вання фанів із Нідерландів у місті було феєричним. Стільки усмі-
шок, позитиву та яскравих кольорів тут не бачили дуже давно. 
Німці, данці, португальці гармонійно доповнювали картину, 
проте саме голландці стали своїми. За їхню збірну харків’яни пе-
реживали ледве не так само палко, як за українську. Гості ж також 
підтримували Україну, коли грали синьо-жовті. 
Безліч епізодів цікавого та позитивного спілкування поміж гол-
ландцями та українцями створили довкола фан-зони непере-
січну атмосферу. Зворушливе свідчення цього – саморобні та-
блички з подякою від гостей із Нідерландів у день останньої гри 
їхньої збірної та аналогічні з вікон наших співвітчизників на 
шляху просування помаранчевої ходи до стадіону.
На цьому помаранчевому тлі надміру похмурий вигляд мали ро-
сіяни, яких до Харкова з прикордонних регіонів з’їхалося чи-
мало. «Вони якісь нахабні та агресивні», – приголомшено поді-
лився з Тижнем Олексій, менеджер станції автосервісу. Вихова-
ний у дитинстві на постулатах східнослов’янської єдності, чоловік 
потрапив на гру Німеччина – Нідерланди, де був вражений хам-
ством гостей із Півночі. «Голландців було найбільше, але якісь 
кволі, мабуть, на шляху до стадіону витратили багато сил. Німців 
менше, але вболівали вони краще – всіх перекричали. А ці п’яні, 
постійно чимось невдоволені. Йдуть поміж рядами, падають, ла-
ються на людей. Пиво їм погане, стадіон поганий, організація 
погана. Навіщо тоді взагалі приїхали?» Така думка непоодинока 

поміж харків’ян. Владислав, приватний підприємець, узагалі вва-
жає, що після Євро мають остаточно сформуватися «геополітичні 
симпатії» мешканців міста: «Усі побачили на власні очі, що таке 
люди з країн золотого мільярда. Про який російський вектор те-
пер може йтися? Тільки Європа!».
Голландці не просто були розкутішими, впевненішими та добро-
зичливішими. Вони продемонстрували кардинально інший тип 
поведінки: коли любов до свого органічно доповнюється дуже 
зворушливою повагою до чужого – без погорди чи протистав-
лення. Не раз у центрі Харкова вони співали… гімн України.  
Дизайнер Дмитро дивується змінам у поведінці багатьох знайо-
мих, які сталися під час помаранчевого тижня. Його квартира – 
в будинку неподалік кемпінгу голландців на Салтівці. «Навіть 
місцеві гопники, що біля лавок тусуються та вночі телефони від-
бирають, жодного іноземного гостя не зачепили! Ті пішли до су-
пермаркету по пиво, то, навпаки, допомагали їм скупитися, по-
тім віднести все до наметів і там ще з ними засіли. Вранці на 
весь двір враженнями ділилися, які голландці прикольні, як до-
бре з нормальними людьми спілкуватися – не знаю, як це в них 
виходило, але мовного бар’єра не було!» – приємно шокова-
ний Дмитро.
Харків зробив певне відкриття стосовно себе: можна забути про 
хамство, радіти життю, усміхатися і жартувати цілодобово, а не 
лише напідпитку. Але на скільки стане цього емоційного під-
йому?

Автор: Дмитро Шаповалов, Харків
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Донецьк: культурний шок

Більшість жителів Донбасу дуже рідко або ніколи не зустрічалися з 
іноземцями. І це одразу дається взнаки. Місцеві, особливо не з цен-
тру, дивилися на них, як Еллочка Людожерка на ситечко: знімали на 
камеру ледь не кожного зарубіжного вболівальника, який тра-
плявся на шляху, мовляв, диво заморське. На щастя, цей майже ди-
тячий подив під час Євро часто виливався у щире бажання допо-
могти. Жодного конфлікту між місцевими та фанатами, в основ-
ному британцями, міліція не зафіксувала. Переважна частина до-
неччан узагалі не володіють англійською, проте в разі потреби щиро 
намагалися стати в пригоді іноземцям. 
Донбасівці не приховують, що вражені побаченим. Тим, що іно-
земці не соромляться просто усміхатися на вулиці й щиро показу-
вати свої емоції, що вони не схожі на натовців-ворогів чи буржуїв, 
якими місцева преса досі періодично промиває мізки тамтеш-
ньому населенню. «Я думала, що приїдуть такі собі буржуї, а вони 
ж прості хлопці!» – захоплено дала оцінку англійцям продавчиня 
«сємок» біля донецької фан-зони. Справжній фурор у автохтонів 
викликала акція протесту британських уболівальників проти жур-
налістів ВВС та екс-капітана збірної Сола Кемпбелла, які поперед-
жали, що з України гості ризикують повернутися в домовинах. На-
томість фанати, яким усе тут сподобалося (особливо дешеве 
пиво), купили в похоронному бюро труну, написали на ній: «Сол 
Кемпбелл! Ми будемо робити що захочемо» – і винесли в центр 
міста. Треба було бачити очі місцевих, які через незнання англій-
ської не здогадувалися про справжні наміри іноземців і спочатку, 
здавалося, очікували бійки, а потім, зметикувавши що до чого, ки-
нулися обійматися та брататися з ними – і це напередодні вирі-
шального матчу України зі збірною Англії за вихід із групи! 
Натомість, хоч як дивно, чимало молодих донеччан були відверто 
роздратовані поведінкою гостей із РФ (на сході України дотепер за-
вжди з великим пієтетом ставилися до сусідів – дається взнаки, зо-
крема, любов місцевого населення до московських телеканалів). 
«Жоден українець не поводитиметься так у Росії, як вони у нас, – 
обурювався Сашко. – Коли Іспанія грала з Португалією, вони заря-

дили у фан-зоні «Рассія!». Нам довелося кричати «Україна!», щоб 
заглушити їх, але до чого це тут взагалі? Грають зовсім інші ко-
манди!». Погоджується з ним і його товариш Костя: «їхня поведінка 
в Україні, у чужій для них країні, була вкрай нахабною. Один у барі 
спеціально штовхнув мене плечем і пішов далі. Згодом той самий 
росіянин причепився до ще двох. Стоїть посеред бару, я подивився 
на нього мигцем, а він матом запитує: «Чого дивишся?..». Бути в гос-
тях і так нахабно себе поводити!..».
Для Донецька чемпіонат виявився позитивним фактором ще й че-
рез справжній вибух українського патріотизму. Коли ще в цьому 
виразно пострадянському місті чимало автомобілів їздило з укра-
їнськими прапорцями замість «ґєорґієвскіх лєнтачєк»? Чи не 
вперше за 20 років тут стало модно бути не донецьким, а саме 
українцем – під час Євро чимало місцевих вдягнули не помаран-
чеві футболки «Шахтаря», а вбралися в синьо-жовті кольори наці-
ональної збірної. 10 із 10 опитаних на вулиці людей без вагань від-
повіли, що вони горді за свою країну. Звичайно, такий емоційний 
вибух не може бути надто тривалим  – після того як збірна Україна 
вилетіла з чемпіонату, від багатьох донеччан можна було почути: 
«Навіщо тобі той чвертьфінал (півфінал), ти краще приїжджай на 
нормальний футбол». На «Шахтар» тобто.
«Культурний шок – саме цим словосполученням можна визначити 
реакцію простих донеччан на Євро, – зазначає соціопсихолог Ан-
дрій Струтинський. – Сталася надважлива річ: прорвана певна соці-
окультурна блокада, яку штучно створили панівні кола цього регі-
ону. Люди відчули смак міжнаціонального спілкування, зрозуміли, 
яке задоволення та гордість приносить відчуття, що твоє рідне місто 
та країна – у центрі уваги всього світу і світ загалом теж приємно вра-
жений, адже очікував чогось набагато страшнішого. То набагато 
важливіше, ніж те, що в інфраструктурному плані чи в сенсі добро-
буту звичайних мешканців майже нічого не змінилося. Адже зміни 
мають починатися на ментальному рівні, для чого завжди потрібне 
певне потрясіння, яким цього разу стало саме Євро-2012».

Автор: Богдан Буткевич, Київ – Донецьк
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Київ: заздрість свободі

Коли говорити про іноземних уболівальників, то львів’яни щодо 
них набагато стриманіші за донеччан чи харків’ян. Зрештою, 
все логічно: жителів міста візово-добровільна «завіса» стосу-
ється куди менше, ніж решти українців, а іноземні туристи від-
відують його й без важливих спортивних подій.
Але туристи, що приїхали на турнір, поводились, на думку го-
родян, специфічно. «У час єврочемпіонату фани з різних країн 
світу з’їхались до культурної столиці Галичини зовсім не для екс-

курсій: вони зосередили увагу виключно на футболі, натомість 
про культурне збагачення не надто дбали, – пише львівська га-
зета «Ратуша». – Створюється враження, що коли вболіваль-
ники приїжджають до нашого міста фанатіти за футбол, вони 
свій інтелект «вимикають», і немає значення, чи це гості з інших 
міст України, чи з-за кордону».
Багато місцевих просто раділи «знайомим» обличчям. «Я ба-
гато років працював у Португалії, – розповідає літній чоловік на 
ім’я Богдан. – Гарні люди. Ставились до мене дуже добре».
Малий бізнес натомість констатував, що сподівання на значні 
доходи від євроефекту не справдилися. «Занадто високі були 
очікування, – розповідає таксист Мирослав. – До того ж іно-
земні вболівальники виявилися доволі економними – грошима 
не розкидалася, як дехто думав. Знаю, що багато готелів сто-
яли напівпорожні, ба навіть опустили ціни до рівня, який був 
перед чемпіонатом, а то й нижче. Але й це не допомогло».
Утім, львів’янка Олександра впевнена: особливо не змінивши 
уявлення її земляків про іноземців, Євро-2012 поліпшить став-
лення потенційних туристів до міста: «Приїхало чимало людей. 
Вони повернуться додому й розповідатимуть друзям, які в нас 
іще не були, як тут добре. Охочих подивитися на Львів і випити 
нашого пива значно побільшає!» Туристичні агенції з Міста 
Лева справді констатують більшу кількість заявок із-за кордону 
на його відвідини в липні – серпні порівняно з аналогічним пе-
ріодом минулих років.

Автор: Сергій Терен, Київ – Львів

Попри столичний статус та велику чисельність міжнародних матчів 
до Євро-2012, стільки іноземних уболівальників Київ приймав 
уперше. Здивувати його жителів справді важко, але шведи, яких 
приїхало найбільше, англійці та іспанці дали справжній майстер-
клас уболівання: не агресивно, а креативно, розширивши стандарт-
ний набір українського фаната збірної (скандування «Україна!» й 
«Маладци!») танцями, піснями, ексцентричним вбранням.
«їхав з англійським фанами в метро, – розповідає Микола, який ні-
коли не навідувався до Західної Європи. – Це були дорослі дядьки. 
Схожі на директорів фірм, батьків родин... А раділи як діти – стри-
бали, співали. Не боялися бути смішними. Це питання внутрішньої 
свободи. І я їм трохи заздрю, бо у свої 26 навряд чи зможу поводи-
тись так розкуто, як це роблять вони у 50».
Журналістка Ірина спілкувалася з гідом, який водив шведів на екс-
курсію до Києво-Печерської лаври: «Вони не фотографували хра-
мів. їх зацікавила хіба що величезна калюжа – стрибали в неї та ро-
били знімки».
«Досі не втямлю, чому вони [шведи] – галасливі, всюдисущі, часто 
п’яні, – нікого не дратували, – розмірковує Сергій. – Здається, Київ 
іще довго сумуватиме за ними».
Утім, чимало киян дивувалися під час чемпіонату не тільки гостям, а 
й співвітчизникам. У центрі столиці під час Євро красунь у відвер-
тому вбранні з недвозначними поглядами, звернутими до інозем-
ців, було куди більше, ніж зазвичай. «Ми познайомилися зі шве-
дами, вирішили відвідати клуб, – розповідає Ганна. – Спілкувались, 
порівнювали їхні та наші реалії. А решта дівчат у закладі, здається, 
мали мету будь-що знайти «кохання». Хлопці, бачачи їхню аж надто 
показну поведінку, запитали, чи все це проститутки. Не знала, що 
відповісти».

Автор: Валерія Бурлакова, Київ

Львів: старі друзі
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Знову творимо історію 
окремо

П
ід час приготувань і гарячих емоцій ми за
були, щó в цьому чемпіонаті мало бути 
найважливіше. Не пригадую жодного по
важного голосу в справі минулого Євро, 

який підкреслював би єднання України та 
Польщі. Хоча, не виключаю, це могло бути, коли 
президенти чи прем’єри не раз акцентували на 
вазі Євро, шансах, які ця подія може дати. Не 
тільки для єдності, а й, що важливіше, для ство
рення нової історії, як мовить одне з гасел чемпі
онату. Чи можна в такій ситуації говорити про 
турнір, який у певний спосіб мав покращити 
українсько-польські відносини? Сумнівно.
Добре пам’ятаю той день, коли нам випала нагода 
приймати Євро. І, на жаль, від початку перева
жали песимізм та відверта недовіра. Радість дуже 
швидко відступила на дальній план. Думки, які 
супроводжували приготування, переважно сто
сувалися того, яка із двох країн виявиться менш 
готовою до дійства. Не пригадую, аби хтось ска
зав, що це будемо МИ. Ні. Мова була виключно 
про приготування України та приготування 
Польщі. А де НАШІ приготування, НАШЕ спільне 
Євро, НАШ успіх чи поразка?
Тяжка праця, яка нас чекала, супроводжувалася 
взаємними вказівками на помилки, звинувачен
нями в розтринькуванні інвестицій, у легковаж
ному ставленні до чемпіонату, а сама Європа по
грожувала пальцем, нама
гаючись у нас це спортивне 
свято забрати. Євро напе
рекір усім розпочалося, ті
шимося з цього, хоча вже 
занадто від нього втоми
лися. Однак не обманюймо 
себе, у ході приготувань ми 
загубили найважливіше 
питання, і змінити цю си
туацію нині вже неможливо. Вина, на жаль, 
лежить на обох сторонах. Може, це наша регі
ональна специфіка?
2007 рік означав для нас початок цілковито но
вого періоду. Все вказувало на те, що уряди Укра
їни та Польщі, вперше у своїй історії діставши 
шанс спільної організації однієї з найважливі
ших спортивних імпрез у світі, мають зблизитися 
між собою, ліквідувавши з часом більшість стере
отипів, а головно упереджень, які на зламі попе
редніх століть між нами виросли.
Здавалося б, що змарнувати цей шанс годі. То був 
найкращий час з усіх колись можливих. Польща, 
демонструючи свою солідарність з Україною в мо
мент «помаранчевого карнавалу», взяла собі на 
озброєння найпрогресивнішу політику з будь-
коли можливих у ставленні до свого східного су
сіда. Нарешті скінчився період взаємних звину

вачень, ми домовилися, що потрібно йти вперед, 
розмовляти між собою як партнери. І хоча не все 
в політиці української влади подобалося (у нас 
дуже критикували надання звання Героя України 
Степанові Бандері), але ми визнали, що наки
нення вам наших поглядів було б запереченням 
засад паритетності й означало б повернення до 
вихідного пункту, коли ми завжди хотіли за вас 
усе вирішувати. Підтримуючи Україну, ми підпи
сали невидимий пакт «нічого про вас без вас».
На наше нещастя, приготування до великого 
спортивного свята збіглися зі світової кризою. 
Дуже швидко ми в Польщі прийняли стратегію 
відходу від ваших проблем. Ми постановили, всу
переч учорашнім деклараціям, що віднині ваші 
проблеми є знову вашими і якщо не впораєтеся з 
приготуваннями, то дуже охоче організуємо 
Євро, наприклад, із німцями. Очевидно, наш 
уряд декларував, що чемпіонат буде проведено 
тільки спільно з Україною. Але хтось цей голос 
почув? Ми тішилися, коли делегація УЄФА вихва
ляла наші інвестиції, але не звертали уваги, щó 
вона говорить про вас, як оцінює вашу працю. Ми 
говорили, що подужаємо підготуватися до Євро, 
якщо не вийде, то це буде тільки з вашої вини. За
кінчилася солідарність. Поразка помаранчевої 
влади була тільки цвяхом у труну наших відно
син. Ні, Україна не перестала бути партнером 

Польщі, але це партнер
ство стало дуже невигід
ним. Віктор Янукович зро
бився для нас наче трохи 
п’яним гостем на весіллі. 
Позбутися його не можна, 
але розважатись і розмов
ляти з ним не маємо охоти.
Раптово усі почали в 
Польщі поводитися так, 

ніби України ніколи не знали, ніби журна
лісти не відвідували Майдану взимку 2004–
2005 років і по той бік Сяну постав щільний 

мур, за який проникала тільки найбільш резо
нансна медійна інформація. Ми повернулися на 
ціле десятиліття назад.
Євро-2012 цього стану речей не змінило. Тут не 
йдеться про гроші, футбольні пристрасті чи дорогі 
інвестиції. Більше дадуть, очевидно, облашту
вання повітряного сполучення між Вроцлавом і 
Львовом чи спільні наукові та культурні програми, 
ніж спільні змагання. Добре, що багато найважли
віших речей відпаде, коли доведеться писати 
спільну історію. За 10 років про це все ніхто вже не 
пам’ятатиме. Залишиться тільки інформація, що 
зробили спільно одну з найбільших спортивних 
імпрез на світі. Можливо, це буде початок нової іс
торії. От якби не було запізно. 

ПІД ЧАС ПРИГОТУВАНь 
І ГАРяЧИХ еМОЦІй МИ 
ЗАБУЛИ, щó В ЦьОМУ 

ЧеМПІОНАТІ МАЛО БУТИ 
НАйВАЖЛИВІШе

Автор:  
Лукаш 

Сатурчак, 
Польща
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За останні роки 
Україна отримала 

від Всесвітнього 
фонду

 $326 
млн 

на профілактику 
поширення  

ВІЛ-інфекції

Нині в нашій країні 
лише

16% 

хворих на ВІЛ  
отримують надану 

міжнародними 
фондами фінан-

сову допомогу

Автор: 
Себастьєн 

Ґобер, 
Франція

ВІЛ наступає 
Поширенню СНІДу в Україні сприяє 
розкрадання профільними організаціями 
грантових коштів, необізнаність молоді 
та відсутність держдопомоги

30 червня міжнародні 
гості-зірки Елтон 
Джон, гурт Queen і 
Адам Ламберт ско

лихнули фан-зону Євро-2012 у Ки
єві. «Назвати причину, чому ми 
приїхали? Боротися зі СНІДом, – 
заявив гітарист гурту Queen Браян 
Мей напередодні концерту. – І ми 
не збираємось заробити на цьо
 му». На превелике задоволення 
тисяч їхніх прихильників, вхід до 
фан-зони був безкоштовним, роз
давали безліч упаковок презерва
тивів, також безплатно. Таку бла
годійну акцію поп-ідолів провели 
в час, критичний для країни, яка 
посідає одну із перших сходинок у 
світі за швидкістю поширення 
цього захворювання. Нині майже 
400 тис. українських громадян за
ражені ВІЛ – вірусом, який при
зводить до СНІДу. Це єдина євро
пейська держава, окрім Росії, де 
епідемія продовжує стрім  ко по
ширюватися.

Серед митців і активістів Єв -
ро-2012 це питання наробило не
абиякого галасу. На початку 
червня, ще до того, як пролунали 
перші свистки на стадіонах, ні
дерландська громадська органі
зація AIDS Fonds звернулася з 
украй тривожним листом до пре
зидента Віктора Януковича, в 
якому повідомляла: щодня 58 
українців заражаються ВІЛом і 7 
помирають від СНІДу. За євро
пейськими, та й навіть світовими 
стандартами, ситуація зі СНІДом 
в Україні катастрофічна.

З 2004 року Всесвітній фонд 
боротьби зі СНІДом, туберкульо
зом і малярією виділив Україні 
$316 млн – один із найбільших 
грантів у всьому світі. Однак аж 
ніяк не всі гроші дійшли до адре
сатів. Зі 170 тис. осіб, яким по
трібна була антиретровірусна те
рапія (АРТ) у грудні 2010-го, менш 
ніж 23 тис. пройшли її курс. Такі 
самі показники й у М’янмі, котра 
отримала вдесятеро меншу суму, 

ніж Україна. Однак у той же час 
було зафіксовано 8 тис. 443 нові 
випадки зараження ВІЛом від по
чатку року. Інакше кажучи, по
дальше поширення вірусу. І на 
сьогодні лише близько 16% хворих 
отримують потрібну допомогу.

КУДИ ПОДІЛИСя ГРОШІ?
Старі звички живуть довго. І ба
гато хто вважає корупцію та неці
льове використання фондових 
грошей головними причинами не
вирішених проблем. У березні 
Всесвітній фонд провів перший 
проект аудиту країни, в результаті 
якого було викрито розкрадання 
наданої ним грошової допомоги. 
Зокрема, такі порушення зафіксо
вані в головних її реципієнтів, а 
саме: в організаціях «Альянс-
Україна» та «Всеукраїнська ме
режа. Люди, що живуть з ВІЛ». 
Окрім цього, у звіті наголошується 
на нецільовому використанні фон
дових коштів, що були витрачені 
на організацію надто дорогих тре
нінгів, реконструкцію приміщень і 
проведення тіньових і неконку
рентних тендерів. Відповідно до 
звіту відкритий тендер «Альянс-
Украї  на» на придбання мобільних 
клінік ґрунтувався на «специфіка
ціях транспортних засобів, які 
були менші, ніж потрібно, і які не 
могли функціонувати за призна
ченням». Це викривило критерії 
контракту на $500 тис., який зре
штою не був укладений з най
більш конкурентоспроможним 
покупцем. В аудиті також наголо
сили на невиправданій політиці 
високої заробітної плати. Однак ці 
звинувачення відкидає Костянтин 
Перцовсь  кий, старший менеджер 
зв’язків із громадськістю «Альянс-
Ук  раїна»: «Ми можемо припуска
тися певних помилок через брак 
досвіду. Але ми не розтрачуємо 
грошей фонду, в іншому разі Все -
світній фонд попросив би повер
нути їх. Ось і все. Так, наші заро
бітні плати високі, але це тому, що 

ми хочемо наймати найкращих 
фахівців».

Аргумент є не надто перекон
ливим для іншої неурядової орга
нізації, яка бореться зі СНІДом і 
директор якої забажав залиши
тись анонімом: «Якщо ви порів
няєте неприбуткові недержавні 
організації, які працюють у цій 
сфері, і престижну «Альянс-Ук -
раїна», то заробітна плата може 
різнитись від 800 грн до 8000 грн 
для одних і тих самих посад. Це не 
має жодного сенсу. Загалом і, за 
моїми підрахунками, приблизно 
30% грошей Всесвітнього фонду 
зникають за такими схемами, як 
оця». За словами директора, Всес
вітній фонд може просто відмови
тись надалі допомагати Україні, 
де ситуація, найімовірніше, не по
кращиться.

НеБеЗПеЧНА НеОБІЗНАНІСТь
За ширмою корупції та розкра
дання чужих коштів ядро про
блеми, здається, приховується в 
глибших, фундаментальних пи
таннях. У квітні американська ор
ганізація AIDS Healthcare Founda -
tion (AHF) надіслала відкритий 
лист до Всесвітнього фонду, в 
якому зазначалося: «Спочатку епі
демія поширювалась між так зва
ними групами ризику, а саме: між 
наркозалежними, проститутками, 
геями, дітьми вулиці тощо. Але 
внаслідок браку доступу до засобів 
лікування, поширення ВІЛу не зу
пинилося, і зараз вірус загрожує 
всім верствам суспільства».

Результати останніх дослі
джень засвідчують, що близько 

ПРИРЕЧЕНІ. 
У наших реаліях 
медичну допомогу 
дістають аж ніяк не 
всі ВІЛ-інфіковані
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У 2011 році, за да-
ними Об’єднаної 
програми ООН із 

ВІЛ/СНІД (UNAIDS), 
кількість хворих на 

цю недугу у світі 
скоротилася на 
20% і становила 

близько 

34 млн 
осіб 

(найнижчий показ-
ник від 1997-го)

Україна залиша-
ється осторонь гло-
бальної тенденції 
зниження темпів 
поширення ВІЛ/
СНІДу: сьогодні 

близько 

360 тис. 

(1,3%) наших спів-
громадян віком від 
15 до 49 років є но-
сіями цього вірусу

Станом на початок 
2012 року на дис-

пансерному обліку 
в нашій державі пе-
ребувало більш ніж

 120 тис. 

носіїв ВІЛ-інфекції 
та майже 

19 тис. 
хворих на СНІД 

За останні 25 років 
від СНІДу померло 

близько 

25 тис. 
жителів України

половини нових випадків інфіку
вання відбуваються через небез
печний секс між гетеросексуаль
ними партнерами. Попри це, не
щодавні опитування, проведені 
Українським інститутом соціаль
них досліджень, виявили, що 
лише 20% школярів віком від 15 
до 17 років обізнані про шляхи по
ширення ВІЛу. У 2007 році про це 
знали 22% респондентів. «Саме 
брак інформації та обізнаності в 
українському суспільстві є однією 
з першопричин поширення ві
русу. Наприклад, використання 
презервативів не асоціюється з 
безпечним сексом і задоволен
ням», – повідом  ляє координатор 
французького Червоного Хреста 
Сюзанна Мнацаканова.

Загальнонаціональні кампанії 
з профілактики є переважно рід
кісним явищем, і безкоштовні пре
зервативи важко отримати, ос -
кільки їх найчастіше роздають у 
спеціально призначених для цього 
медичних центрах і гей-клубах. У 
Києві деякі з небагатьох центрів із 
перевірки на ВІЛ навіть закрили 
кілька років тому. Потрібно біль
 ше, ніж концерт Елтона Джона, 
щоб покращити обізнаність сус
пільства щодо ВІЛу і запобігти 
стигматизації хвороби та її жертв.

СТИГМАТИЗАЦІя 
І ДИСКРИМІНАЦІя
Постійне відмежування так зва
них груп ризику і подальша 
стигматизація ВІЛ-інфікованих 
сприяє поширенню вірусу. Кіль
кість наркозалежних у країні ся
гає близько 300 тис. Однак, по

при це, така група не є найбільш 
вразливою: показник зараження 
вірусом імунодефіциту серед нар
козалежних становить 22%. По
стійна підтримка держави анти
наркотичних заходів може запо
бігти випадкам інфікування. 
Утім, доступ до програми замісної 
терапії (ЗТ), яка допомагає крок 
за кроком зменшити залежність 
від наркотичних речовин, перебу
ває на дуже низькому рівні. При
близно 6 тис. 400 осіб проходять 
ЗТ в Україні, що становить 2,1% 
загальної кількості наркозалеж
них. Експерти сподіваються, що 
суттєве зниження темпів поши
рення ВІЛу відбудеться тоді, коли 
принаймні 40–60% наркоманів 
пройдуть ЗТ.

Лорд Норман Фаулер є голов -
ним організатором кампаній із 
запобігання ВІЛу та зменшенню 
його негативних наслідків у Вели
кій Британії. Ще у 1980-х роках 
він став ініціатором кампанії «Не 
помирайте через незнання», яка 
підвищила рівень обізнаності про 
ВІЛ ще на початку поширення 
епідемії. У квітні 2012-го, коли він 
відвідав медичний центр на ву
лиці Відпочинку, що на околиці 
Києва, він був здивований низь
кою частотністю застосування ЗТ 
в Україні, хоча в інших країнах ця 
програма виправдала себе.

Представники неурядових ор
ганізацій неодноразово наголошу
вали на їх постійній стигматизації 
з боку суспільства і дискриміна
ційному ставленні до них з боку 
поліції, адміністративних служб і 
навіть медичного персоналу. Час
 то накладаються виконавчі обме
ження на діяльність громадських 
організацій, наприклад, на зни
щення інфікованих шприців, для 
чого потрібна спеціальна проце
дура. Деякі з них зупиняються 
лише на зберіганні шприців, які 
вони зібрали, замість того щоб ви
конати складні процедури утилі
зації. І, врешті-решт, зовсім пере
стають їх збирати.

Протягом багатьох років ім
порт медикаментів та устатку
вання, наданих за грантом Все -
світнього фонду, обкладали по
датками. Держава не лише не 
платила за ліки, а й заробляла на 
цьому гроші та підвищувала роз
дрібні ціни. Лише 21 червня Вер
ховна Рада скасувала податок на 
ці товари, тоді як у більшості країн 
світу це вже давно зроблено.

Щодо міліції, то вважають, 
що деякі правоохоронці безпо

середньо причетні до наркотор
гівлі. Вони чинять тиск на нар
козалежних, які потребують ЗТ, 
і на соціальних працівників, 
яких вони вважають своєрід
ними конкурентами.

Представники громадських 
організацій зауважують, що лі
карі та медсестри, коли працю
ють з ВІЛ-інфікованими пацієн
тами і наркозалежними, не ма
ють взагалі мотивації для роботи 
з ними. Олександр Лебега, відпо
відальний за проведення ЗТ в 
«Альянс-Україна», доволі ци
нічно висловлюється з приводу 
вимог лікарів у медичному цен
трі на вулиці Відпочинку, 
пов’язаних з прийомом більшої 
кількості пацієнтів: «Спочатку 
вони повідомили, що їм бракує 
місця – ми розширили примі
щення вдвічі. Відтак вони попро
сили встановити відеоспостере
ження – встановили камери. По
тім попросили збільшення пер
соналу – ми найняли більше лю
дей. Нині вони говорять, що їм 
бракує медикаментів! Вони прос
 то не хочуть приймати більше 
пацієнтів, оскіль  ки це для них є 
додатковим тягарем. Їхня заро
бітна плата не зростає, і багато 
хто з них не хоче мати справу з 
наркозалежними, яких вони, 
можна сказати, зневажають».

«Насамкінець варто зазна
чати, що, незважаючи на кіль
кість перерахованих грошей, об
сяги проведених лікувань, рі
вень стигматизації інфікованих 
є тим самим бар’єром, який не 
дає змоги вирішити цю про
блему, – пояснює Сюзанна Мна
цаканова (вона проводить про
граму піклування за хворими на 
дому). – Те, що ми робимо, є 
спробою заповнити ту прога
лину, з якою стикається чимало 
пацієнтів, а саме: межу між ліку
ванням і повноцінним життям. 
Людський чинник є важливим, 
але ми єдині, хто займається та
ким в Україні. Наша програма 
повністю фінансується гранта
 ми, наданими іноземними орга
нізаціями й урядами інших 
країн, тому ми можемо відвіду
вати обмежену кількість сімей. 
Мені шкода, що ця програма не 
є українською ініціативою. Бу
ває, що пацієнти дивляться на 
мене і запитують, як так стало-  
ся, що французький Червоний 
Хрест піклується про них біль
 ше, ніж український уряд. І я не 
знаю, що їм відповісти». 
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К
риза в Європі гірша, ніж 
здається на перший по
гляд. Немов замало було 
проблем на фінансових 

ринках і в економіці – десяти
літтю підвищення рівня наро
джуваності (яке загалом про
йшло майже непоміченим), 
схоже, настав раптовий кінець.

Із 15 держав, які вже подали 
цьогоріч статистику, в 11 коефіці
єнт фертильності за 2011-й зни
зився (цим терміном називають 
середню кількість народжень у 
однієї жінки в гіпотетичному по
колінні за все її жит  тя). Най
більше падіння цього показника 
відзначено в країнах, які най
сильніше постраждали від кризи 
євро. В Іспанії він опустився від 
1,46 у 2008 році до приблизно 
1,38 у 2011-му. У Латвії – впав від 
1,44 до 1,20 і нижче. Томас Со
ботка, науковий співробітник Ві
денського демографічного інсти
туту, вказує, що в цих країнах по
зитивні зміни (підйом народжу
ваності) попереднього десяти
ліття за три роки зійшли нані
вець. Значний регрес відбувся та
кож у північноєвропейських кра
їнах, де не спостерігається швид
кого зростання безробіття або 

значних скорочень бюджетних 
асигнувань на соціальні про
грами. У Норвегії коефіцієнт 
фертильності у 2010–2011 роках 
знизився від 1,95 до 1,88, а в Да
нії – від 1,88 до 1,76. Та хоч би 
якою загалом була картина з цим 
показником (високий, як у Бри
танії, чи низький, як в Угор
щині), спостерігається та сама 
тенденція: десятирічний підйом 
народжуваності зупинився десь у 
районі 2008-го, коли вибухнула 
економічна криза, а у 2011-му по
чалося зниження (див. «Тим-
часовий ефект»).

Для ринків три роки – це 
віч  ність; для демографії – мить. 
Щонайменше дев’ять місяців 
повинно пройти між подією та 
відповідною зміною в картині 
народжуваності. Демографічна 
статистика також має схильність 
до відставання приблизно на 
рік. Побачити тенденцію до 
зміни так швидко після початку 
рецесії само собою вже було неа
бияким досягненням. Та хоч 
зв’язок між економічною непев
ністю й утворенням сім’ї, безпе
речно, є, його природа неод -
нозначна. Адам Сміт вважав, що 
нестабільність економіки нега

тивно впливає на народжува
ність. Інші заявляли, що рецесія 
підвищує фертильність через 
зниження прихованих витрат на 
дітей. А ще – що жінки можуть 
дозволити собі нарешті наро
дити давно бажане немовля, 
коли втрачають роботу.

Останній досвід Європи дово
дить правоту Сміта. Економіка 
впливає на демографічні тенден
ції через міграцію, шлюби й наро
дження малюків. Із деяких країн 
приїжджі через рецесію були зму
шені повертатися додому – і на
роджуваність серед них була ви
сокою. В Іспанії наприкінці 
1990-х і на початку 2000-х існу-  
вав високий наплив іммігрантів 
із Латинської Америки. Почасти 
через це фертильність у королів
стві різко зросла: від 363 500 на 
1995 рік до 518 500 на 2008-й 
(збільшення на 43%). Але коли 
мігранти поїхали назад, підйом 
народжуваності перетворився на 
спад, і на червень 2011 року вона 
становила 487 700 дітей за рік. 
Подібна ситуація була і з кіль
кістю зареєстрованих шлюбів, яка 
зросла від 199 тис. у 1995 році до 
свого піку (214 300) у 2004-му, а у 
2011-му впала до 164 тис.

ще одна криза Європи
Рецесія різко зупинила недовгий бебі-бум на континенті
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Але не всі приїжджі пово
дяться однаково. Відносно неба
гато поляків повернулися із 
Британії. Деякі мігранти прибу
вали з місць, де народжуваність 
іще нижча, ніж на їхній новій 
«батьківщині» (наприклад, бал
тійці, які перебралися до Скан
динавії). Але в більшості країн із 
великою часткою мігрантів, які 
мають змогу вільно пересува
тися, народжуваність знизилася 
саме через викликане рецесією 
повернення приїжджих.

Рецесія вплинула й на кіль
кість зареєстрованих шлюбів та 
народжень серед корінних жите
лів. Якщо молоді пари чекати
муть, поки в них з’явиться ста
більний дохід, щоб створити 
сім’ю і завести дітей, то безро
біття впливатиме на кількість 
одружень (особливо коли праці 
бракує чоловікам). Франс Пріу з 
Національного інституту демо
графічних досліджень наклав 
графік росту безробіття на кри-  
ву утворення сімей (через офі
ційний або цивільний шлюб) 
за період у понад 20 років. Ре
зультат – майже досконале 
дзеркальне відображення (див. 
«Збавляння обертів»).

Ці графіки закінчуються 
2002 роком, але модель, схоже, 
продовжує працювати. У США 
Pew Research Centre провів опи
тування громадян у віці від 18 до 
24 років про те, як на них впли
нула рецесія 2009-го. 20% відпо
віли, що відклали одруження. 
Томас Соботка наочно показав 
зв’язок між безробіттям і наро
джуваністю в Латвії. Він теж діс
тав дзеркальний відбиток: зі 
зростанням незадіяності грома
дян фертильність упала й почала 
підніматися лише після масової 
появи нових вакансій на ринку 
праці. У Європі вже мало хто сум
нівається, що рецесія знизила 
народжуваність через скоро
чення міграції, зменшення числа 
одружень і власне народжень.

Сумніви викликає лише 
одне: постійним чи тимчасовим 
є це явище. Скорочення наро
джуваності визначають різні 
чинники. Подружні пари мо
жуть вирішити мати менше ді
тей або відкласти появу малюка 
на пізніше. Обидва варіанти по
ведінки знижують відповідний 
коефіцієнт, але в другому ви
падку пізніше він може віднови
тися. Демографи називають це 
«тимчасовим ефектом».

У більшості країн цей показ
ник упав, тому що батьки хочуть 
мати менше дітей. Але в недав
ньому дослідженні, проведеному 
Томасом Соботкою і Джоном 
Бонґаартсом з американського 
дослідного центру «Рада з наро

У загальному тренді
Криза негативно позначилася
на народжуваності в Україні
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«Тимчасовий ефект»
Коефіцієнт фертильності, кількість живих дітей,
народжених однією жінкою впродовж життя

За данними Томаса Соботка, Віденського інституту демограф�
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За данними Франс Пріу,
«Вік вступу в перший шлюбний союз 
у Франц�: Зміна у два етапи»,
Population-E, 2003.
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донаселення» (Population Coun -
cil), стверджується: в Європі голо
вну роль відіграє саме тимчасо
вий ефект. Автори зазначають, 
що середній вік, у якому жінка 
вперше народжує, від 1970 року 
зріс у більшості західноєвропей
ських країн. На 1970-й пере
важна частина породіль приво
дили на світ своє перше маля у 
віці 20–25 років. На 2008-й від
повідна цифра становила вже 
27–29. Але між 2000 і 2008 ро
ками темпи підвищення цього 
віку помітно сповільнилися: жін
 ки перестали надовго відкладати 
появу першої дитини, а деякі на
решті почали народжувати після 
того, як вичекали певний час. А 
тепер у деяких країнах кількість 
перших народжень змен  шується 
порівняно з кількістю пізніх. Це 
означає, що люди не поспішають 
створювати сім’ю.

Звідси випливають три за
гальні висновки. Перший: демо
графічні тенденції чутливіші до 
економічних циклів, ніж вва
жали раніше. І визначають, 
своєю чергою, умови для всього 
іншого («демографія – це доля», 
як сказав французький учений 
ХІХ століття). Другий: підйом 
фертильності у 2000-х означає, 
що не вся Європа потрапила в 
пастку низької народжуваності. 
Її коефіцієнт відносно високий у 
Скандинавії, Британії та Франції. 
Третій: можливо, держава має в 
запасі заходи для обмеження від
повідного спаду. Старомодна де
мографічна політика зазвичай 
стимулювала народження малят, 
матеріально заохочуючи багато
дітних матерів (така практика ще 
збереглася в Росії). Утім, це 
майже ніколи не спрацьовує.

Але якщо головна причина 
криється в демографічному 
темпі, то фертильність у Європі 
може легше піддаватися управ
лінню з боку держави. Батьки, 
не виключено, реагуватимуть на 
такі стимули, як дешевші дит
садки або довші відпустки з до
гляду за дитиною, змінюючи 
проміжки часу між народжен
ням попередньої і наступної ди
тини, котру вони так чи так пла
нували. Якщо Європа хоче уник
нути ще одного спадного витка 
демографічної спіралі, відповідь 
можна знайти в «часовому ко
ригуванні народжуваності». 
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За останні 10 років 
понад  

1 млн 
молодих росіян 

емігрували  
зі своєї країни  

Давос на Неві
Петербурзький варіант Всесвітнього економічного форуму показує 
двоїстість ставлення Росії до капіталізму

Н
емає кращого місця для 
вивчення хронічно роз
двоєного сприймання су
часності Росією, ніж Санкт- 

Петербург, і не лише тому, що 
місто прекрасне, а сонце в цю 
пору року світить 19 годин на 
добу. Це місто Пьотр Великий за
снував для того, щоб прорубати 
своїй державі вікно на Захід. Але 
його ж таки Лєнін використав як 

стартовий майданчик для свого 
жахливого експерименту із «соці
алізмом в окремо взятій країні». 
А нині Санкт-Петербурзький між
народний економічний форум 
(СПМЕФ) щороку відкриває вікно 
в досі неспокійну й переполови
нену душу Росії. Цьогорічний фо
рум, 16-й від моменту заснування, 
зібрав керівників таких світових 
гігантів, як Goldman Sachs і 
McKinsey, а також усіх, хто бодай 
трохи відомий в енергетичному 
бізнесі. А Владімір Путін уперше 
від часу нового обрання на прези

дентську посаду виступив із вели
кою промовою.

Завсідникам Всесвітнього 
еко  номічного форуму в Давосі ба
гато чого видавалося до болю зна
йомим і рідним. Тут і там PepsiCo, 
Mercedes-Benz та іже з ними по
наставляли павільйонів зі ще
дрими частунками. Генрі Кісін
джер ділився власною мудрістю, а 
молоді глобальні лідери завзято 

наводили контакти. Однак чи
мало було й відмінного. Російські 
гіганти Газпром і Сбербанк за
тьмарювали всіх (останній із них 
виграв приз за найкращий 
стенд – величезну засклену ві
трину, заповнену купюрами в 
€500, які роздмухував спеціаль
ний вентилятор). Угод уклали 
приблизно на $11 млрд. Учасни
ками круглих столів були майже 
виключно чоловіки середнього 
віку в ділових костюмах. Але ці 
однаково досконалі шедеври кра
вецького мистецтва прикривають 

суперечливі погляди середньоста
тистичного учасника СПМЕФ на 
те, що становить собою глобаль
ний капіталізм. Набагато супер
ечливіші, ніж у його середньоста
тистичного колеги з Давоса.

Російські делегати були на 
диво невизначені в питанні про 
вільне підприємництво. Так, усі 
погоджувалися, що їхня країна 
аж надто залежить від енерге

тики. Ціни на нафту можуть па
дати або підніматися (саме це 
вони останнім часом і роблять), а 
революція у видобутку сланце
вого газу радикально змінює весь 
газовий бізнес. Усі також поділя
ють ту думку, що РФ потрібно 
мати набагато більше підприєм
ців, які стали б каталізаторами 
інновацій, і різко пришвидшити 
створення бізнес-структур. Та не 
встигли в Санкт-Петербурзі стар
тувати дебати з приводу підпри
ємництва, як відразу ж почали 
нагромаджуватися сумніви.
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На 30 найбільших 
компаній РФ  

припадає понад 

40% 
ВВП

У рейтингу  
Світового банку  

за легкістю  
ведення бізнесу  

Росія посідає  

120-те 
місце

ПІАР. 
На всіх 
спонсорських 
павільйонах 
красувалися 
логотипи 
державних 
компаній-
гігантів
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Почасти в цих вагань прак
тичний характер. На 30 найбіль
ших компаній країни припадає 
понад 40% ВВП. У щорічному 
рейтингу Світового банку за лег
кістю ведення бізнесу Росія посі
дає 120-те місце в світі. Лише для 
того, щоб дістати згоду побуду
вати склад, потрібні два роки й 
нескінченна бюрократична тяга
нина, кожен етап якої дає шанс 
якомусь чиновнику вимагати від 
тебе хабара. Колись Говард Сті
венсон із Гарвардської школи 
бізнесу заявив, що суть підпри
ємництва – це пошук можливос
тей і досягнення мети незалежно 
від наявних у вас на певний мо
мент ресурсів. Росіянин Кірілл 
Андросов, керівник інвестицій
ної фірми «Альтера Капитал», 
каже, що в його країні суть біз

несу зводиться до того, щоб утри
мати ресурси, якими володієш.

Та це лише половина проб -
леми. Росіяни із глибокою підо
зрою ставляться до багатих та 
успішних людей. Це почуття ви
плекав комунізм і зміцнили олі
гархи 1990-х, які завдячували 
своїми статками політичним 
зв’язкам, нагадуючи радянські 
карикатури на західних «акул ім
періалізму». За останнє десяти
ліття понад 1 млн молодих росіян 
утекли зі своєї країни. «Єдине 
місце, де можна займатися бізне

сом, – це деінде», – як сказав 
один російський хлопець авто
рові цієї статті в довжелезній 
черзі в аеропорту.

Делегати й до Заходу мають 
амбівалентні почуття. Цілий ле
гіон піар-агентів нахвалював під
московний інноваційний центр 
Сколково, називаючи його май
бутньою Кремнієвою долиною 
Росії (за повідомленнями, 500 
компаній уже заявили про на
міри відкрити там свої представ
ництва). До фінських бізнесменів 
(наприклад, одного з розробни
ків популярної відеогри Angry 
Birds) ставлення було на межі по
божного трепету. Утім, благого
віння перед Заходом охолоджу
вали сумніви: ніколи ще від са
мих радянських часів стільки 
впливових росіян не висловлю

вали таких похмурих думок про 
кризу капіталізму. Америку на
зивали лишень захряслим у бор
гах потьомкінським селом. Єв
ропу порівнювали з Росією кінця 
1980-х, коли вона задихалася під 
тиском держапарату й могла 
приймати лише хибні рішення.

яК НАКАЖеТе, 
ВЛАДІМІРе ВЛАДІМІРОВІЧУ
Так само суперечливими були 
погляди делегатів і на політичну 
реформу. У приватних бесідах 
надзвичайно багато бізнесменів 

визнавали, що спантеличені по
верненням Путіна в президент
ське крісло. Сбербанк проспонсо
рував круглий стіл, присвячений 
перевагам краудсорсингу (певну 
роботу виконують не професіо
нали, а любителі безкоштовно, 
на основі публічної оферти, ко
тра не передбачає укладання 
трудового договору. – Ред.) як у 
політиці, так і в бізнесі. Але коли 
з’явився Путін зі своєю промо
вою, всі делегати (включно з гос
тями із Заходу) перетворилися 
на раболіпних лизоблюдів. Зала 
була запакована вщерть: великі 
цабе попереду, нижчих рангів – 
за ними.

Скептичне ставлення до за
хідного устрою економіки йшло 
в парі з очевидно суперечливим 
уявленням про власне російську 
модель державного капіталізму. 
Путін усіляко намагався до
вести, що країна не рухається 
цим шляхом і що вона насправді 
на гребені чергової хвилі прива
тизації. Бізнесмени РФ говорили 
про свої компанії так, ніби це 
були західні фірми, просто з 
якимись кількома національ
ними особливостями. Але варто 
було роззирнутися дов  круги, 
щоб побачити: це все тільки 
ілюзія. На всіх спонсорських па
вільйонах красувалися логотипи 
державних компаній-гігантів. 
На диво багато присутніх росій
ських бізнесменів завдячували 
кар’єрою зв’язкам із Кремлем.

Путін виголосив бадьорий 
спіч про те, як Росія стає друже
любнішою до бізнесу. Однак за 
його правління державні ве
летні лише міцніше вхопили 
підприємництво за горло. А піз
ніше того самого дня він на
вмисне змусив керівників чоти
рьох західних енергетичних 
компаній прочекати на нього в 
темному фойє без крісел аж три 
години. Президент Росії має 
зрозуміти, що виконання обіця
нок створити сприятливіше до 
бізнесу середовище (не в ос -
танню чергу – через спрощення 
регулювання, боротьбу з коруп
цією і приватизацію деяких дер
жавних гігантів) – у його інтере
сах, а також в інтересах країни. 
Продовження двоїстого став
лення до підприємництва загро
жує нестабільністю в політиці й 
застоєм в економіці. 
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они вийшли на брифінг у 
тбіліському районі Авла
барі втрьох – Міхеїл Саа
кашвілі, прем’єр Ніка Ґі

лаурі та міністр внутрішніх 
справ Вано Мерабішвілі. За лі
чені хвилини в ефір полетіла 
сенсаційна звістка: останнього 

призначено керівником уряду. 
Глава держави потиснув сорат
никам руки, по-дружньому по
плескав їх по спинах і вони ра
зом зникли під склепінням пре
зидентського палацу.

Цим неочікуваним ходом Са
акашвілі змішав усі стратегії ви

борчої кампанії, яка де-факто 
вже йде. Це не просто пересу
вання вагомої фігури на шахів
ниці, це частина інтригуючої 
партії, яка завершиться не во
сени 2012-го, коли оберуть но
вий парламент, а в січні 2013 
року, коли добіжить кінця дру

Іване Сергійович змінює професію

Призначення міністра внутрішніх справ Іване Мерабішвілі 
прем’єр-міністром Грузії – найсильніший козир Сакаашвілі 
у протистоянні з Кремлем
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МеРАБІШВІЛІ – Це «ПРИВІТ» 
ПРОРОСІйСьКІй ОПОЗИЦІї 
ТА її НОВОМУ КУМИРОВІ 
БІДЗІНІ ІВАНІШВІЛІ

гий, і останній за Конституцією, 
президентський термін Міхо.

Так сталося, що два тижні 
тому я був у Тбілісі, маючи намір 
записати інтерв’ю з міністром 
Мерабішвілі для каналу ТВі. 
Прочекавши три дні, повернувся 
ні з чим: Іване Сергійович був за
йнятий, вічно у справах і поза 
службовим кабінетом у модерно
вому прозорому приміщенні 
МВС – візитці нової Грузії.

Не гаючи часу, я спілкувався 
з політиками, журналістами та 
експертами. Серед іншого роз
питував: «А хто буде кан  ди -
датом-спадкоємцем, хто прийде 
на зміну Саакашвілі?». На це на
віть дуже поінформовані спів
розмовники щиро відповідали: 
«Звід    ки ми знаємо, мовляв, сам 
запитай у Міші». Президент ні
кому не дає авансів, розуміючи, 
що стати «кривенькою качеч
кою» за півроку до виборів – це 
зупинити реформи й відчинити 
скриньку популістичної Пан
дори. І він цього не подарує – ні 
друзям, ні ворогам.

Саакашвілі неповних 45. Ди
тячий вік для політика й полі
тики. Звісно, він піде із прези
дентської посади. Хоч би що ка
зали. Міхо не стане бавитись у 
третій термін і маніпулювати за
конами. Два роки тому парла
мент змінив Конституцію, і ці 
правила гри залишатимуться: 
Грузія буде прем’єрською дер
жавою з обмеженими повнова
женнями президента. Це рі
шення, до слова, не було части
ною сценарію «відходу». Це опо
зиція і євробюрократи сильно 
хотіли обрізати повноваження 
«диктатора» – ну й обрізали, 
«узурпаторська» партія зробила 
те, чого очікував Захід. Тепер, 
щоправда, критики кажуть, мов
ляв, Міша всіх обдурив-обіграв, 
віддавши всю владу уряду.

Він може стати депутатом, а 
в перспективі – й спікером пар
ламенту чи залишитись просто 
лідером Єдиного національного 
руху (таку назву має правляча 
партія), чи справді очолити уряд 
(хоча навряд, бо тоді паралелей 
із рокіровкою імені Путіна – 

Іване Сергійович змінює професію
Мєдвєдєва не уникнути)… У 
пресі промайнув і зовсім екстра
вагантний варіант: Саакашвілі 
може очолити Верховний суд, 
незалежну гілку влади, опану
вавши яку, реально впливати на 
життя країни.

Хай там як, але в контексті 
наступних президентських пере
гонів звучать імена мера Тбілісі 
Ґіґі Угулава, спікера парламенту 
Давіта Бакрадзе, секретаря Ради 
національної безпеки Ґіґі Боке
рія… Чи може таким кандида
том № 1 стати Вано Мерабіш
вілі? Тепер – так.

Новому грузинському пре -
м’єрові 44 роки, і він католик за 
віросповіданням (такого в понад 
тисячолітній історії держави ще 
не було). Випускник Тбіліського 
політехнічного інституту до се
редини 1990-х і не мріяв про по
літику, працюючи лаборантом у 

виші. 1995-го створив і очолив 
Товариство захисту прав земле -
власників. За чотири роки був 
обраний до парламенту. Разом 
із однодумцем Міхеїлом Саа
кашвілі та іншими вихідцями з 
NGO пішов в опозицію до «си
вого лиса», авторитетного у світі 
політика та дипломата Шевард
надзе, правління якого було су
цільним жахом.

Голод, громадянські кон
флікти, бунти зеків та військо
вослужбовців, тотальна коруп
ція, відсутність світла, газу й 
будь-яких перспектив – такою 
запам’яталась тодішня Сакарт
вело. Чиновники, судді й полі
тики, втім, не надто страждали в 
цій реальності. В їхній Грузії все 
продавалося й купувалося. 
«Злодії в законі» були такими 
самими звичними персонажами 
суспільного життя, як лікарі, 
священики чи вчителі.

Влада фальсифікувала пар
ламентські вибори 2003 року, 

давши відлік Революції троянд. 
Після її перемоги Мерабішвілі 
дістав призначення на най
важчу ділянку – в МВС, де і пра
цював на посаді міністра майже 
вісім років. Наберіть у рядку по
шуку в інтернеті два слова – 
«Грузія» і «поліція» – і ви пере
конаєтеся, щó вдалося зробити 
небагатослівному Вано. Про 
ефектні й, що важливо, успішні 
реформи написано чимало, зга
даю лише банальне: про ну
льову толерантність до злочин
ності і, як результат, безпреце
дентний рівень довіри до право
охоронців (до 90%).

Представляючи Мерабішві
 лі, президент поставив йому 
конкретне завдання: побороти 
безробіття, ментальну та соці
альну проблему, яка дісталась у 
спадщину від попередників. Це 
виклик, і від його здійснення за
лежить життєздатність рефор
маторського проекту.

І ще один суттєвий момент. 
Мерабішвілі – це «привіт» про
російській опозиції та її новому 
кумирові Бідзіні Іванішвілі. Ви
користовуючи можливості спец
служб та бюджетної політики, 
можна ефективно не дати росій
ському мільярдеру, акціонерові 
Газпрому, такому собі грузин
ському Черновецькому й Бере
зовському в одному флаконі, ску
пити гуртом і вроздріб голоси 
найбідніших. Символом «купівлі 
душ» у Грузії стала не гречка, а… 
сателітарні антени, які бізнесмен 
«продавав» виборцям за симво
лічну ціну в 1 ларі (близько 6 
грн). Фінансові можливості олі
гарха, який створив партію «Гру
зинська мрія», май  же необме
жені, а плани щодо майбутнього 
країни «космічні». Він уже встиг 
заявити, що це Саакашвілі почав 
у 2008 році війну з Росією. Це 
точка неповернення: Кремлю є 
на кого робити ставку в грузин
ській виборчій кампанії.

Прагматик і водночас ідеа
ліст Вано Мерабішвілі – це най
сильніший козир президента 
Саакашвілі та його команди. І 
він уже в грі, ставка в якій – не
залежність Сакартвело. 
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Н
ота МЗС Узбекистану про 
те, що країна призупиняє 
членство в Організації 
Договору про колективну 

безпеку (ОДКБ), стала своєрід
ною сенсацією. Хоча експерти 
не були надто здивовані. У 
грудні минулого року перед мос
ковським самітом ОДКБ Аляк
сандр Лукашенка запропонував 
генеральному секретареві Орга
нізації Ніколаю Бордюжі роз
глянути питання про подальше 
перебування Узбекистану в ній. 
Тоді білоруський лідер закликав 
«розібратися з низкою внутріш
ніх проблем, передусім пов’я-
заних із позицією Узбекистану з 
деяких питань – від цього вже 
нікуди не подінешся, про це всі 
знають».

До ОДКБ входять Вірменія, 
Білорусь, Казахстан, Киргизія, 
Росія, Таджикистан та Узбекис

тан. Договір, ініціатором якого 
був саме Узбекистан, підписали 
в Ташкенті 1992 року, а ратифі
кували 1994-го. У той період 
президент країни Іслам Карімов 
серйозно побоювався громадян
ської війни, що розгорілася по 
сусідству, в Таджикистані, й у 
такий спосіб шукав можливість 
колективної протидії поширю
ваному в регіоні ісламістському 
руху.

Перші публічні розбіжності 
виявилися 1999-го, коли Таш
кент відмовився продовжувати 
договір і таким чином вийшов з 
ОДКБ. Понад те, Узбекистан 
приєднався до організації, яку в 
Москві вважали антиросійсь-
кою, – ГУАМу (Грузія, Україна, 
Азербайджан, Молдова) і чле
ном якої лишався до 2005-го. 
Проте все круто змінилося після 
кривавих подій в Андижані 

навесні-влітку того року. Захід 
різко критикував Ташкент за си
лове з численними жертвами 
придушення виступів. Як наслі
док – Узбекистан повернувся до 
ОДКБ і 2006-го знову став її по
вноправним членом.

Утім, дуже скоро Ташкент 
знову зайняв особливу позицію. 
Він не раз виступав проти ухва
лення низки основоположних 
рішень, не ратифікував понад 15 
угод і протоколів, зокрема Про
токол про порядок формування 
та функціонування сил і засобів 
системи колективної безпеки 
(КСОР).

Цілком можливо, що узбець
кому демаршу з призупинення 
членства намагався запобігти 
президент РФ Владімір Путін 
під час свого нещодавнього ві
зиту до Ташкента. Його зустріч з 
Ісламом Карімовим 5 червня 

Узбецький демарш
Рішення Ташкенту призупинити членство в ОДКБ може призвести 
до чергової дестабілізації ситуації в азійському регіоні

Автор: 
Юрій 
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Населення  
Узбекистану 

29,5  
млн осіб

ВВП Узбекистану 
на особу за ПКС 

$3302 
(133-тє місце  
у світі зі 183)

ОДКБ – ОРГАНІЗАЦІя  
РОЗМОВ І ДеКЛАРАЦІй,  
АЛе Не СПРАВИ

тривала лише кілька годин. Її 
офіційним підсумком стало під
писання меморандуму про при
єднання Узбекистану до Дого
вору про зону вільної торгівлі. 
Проте російські спостерігачі 
вказували, що фактично країна 
послідовно і цілеспрямовано са
ботує всі ініціативи Москви з 
розвитку ОДКБ і Шанхайської 
організації співпраці (ШОС).

Спершу після узбецької ноти 
в столицях держав-учасниць 
просто не знали, як реагувати. 
Потім, коли у найвищих ешело
нах російської влади щось про
яснилося, офіційні особи й на
ближені до Кремля експерти 
стали давати гучні коментарі.

Насамперед було визначено, 
що все це через спробу  Таш
кента відійти від Росії та набли
зитися до США. 

Так вважає заступник дирек
тора Інституту країн СНД Владі
мір Жаріхін. Він нагадав у газеті 
«Взгляд», що Ташкент останнім 
часом вельми активно нама
гався зблизитися з американ
цями, але йому це не дуже вда
валося. «Ми розуміємо, що гео
політика – така річ, де роман
тичні емоції недоречні. І тому 
формальне зближення буде, але 
без особливих любові та по
ваги».

З ним погоджується перший 
віце-президент Академії геопо
літичних проблем Константін 
Сівков: «Вихід Узбекистану з 
ОДКБ означає лише одне: там
тешня влада взяла курс на 
зближення із США і НАТО». 
Після зближення, зауважив по
літолог, правляча верхівка в 
країні буде змінена на лояль
нішу. «Ось і все. Вони стали на 
курс, спрямований на виник
нення в державі «кольорової 
революції». Остання орієнтовно 
відбудеться через півтора року. 
Два – максимум».

Свого часу Велика фран
цузька революція так налякала 
абсолютистсько-феодальну Єв
ропу, що її примара майже 100 
років викликала страх у меш
канців високих міністерських 
кабінетів. Так, Революція тро
янд у Грузії та Помаранчева в 
Україні досі кидають у дрож 
кремлівських можновладців. 
Але це емоційний бік. Є й суто 
практичний.

За словами Сівкова, призу
пинення членства Узбекистану в 
ОДКБ вельми серйозно вплине 

на його зв’язки з РФ. «На пер
шому етапі це, можливо, не дуже 
буде помітно, але пізніше Узбе
кистан провадитиме антиросій
ську політику в регіоні, й у таких 
умовах відносини між держа
вами погіршуватимуться». А 
якщо з Білокам’яною погіршу
ються, то з кимось поліпшу
ються. Зрозуміло, що з Вашинг
тоном. Ось у чому трагедія для 
Кремля. Справджується страхіт
ливий сон московських політи
ків і генералів: у м’яке і страте
гічно важливе підчерев’я про
никає американський ворог. О 
жах! В Узбекистані може з’я-
витися військова база США. Як-
що послухати деяких російських 
військових, то це майже те саме, 
що вона буде розташована десь 
під Москвою. Не більше і не 
менше.

Якщо поглянути на про
блему не крізь печерний анти-
американізм російського прав
лячого класу, а виходячи із ситу
ації, що складається в Централь
ній Азії, то треба прямо зазна
чити, що ОДКБ – організація 
розмов і декларацій, але не 
справи. Експерт Московського 
центру Карнегі Алєксєй Мала
шенко зауважив ЗМІ, що «...за 
два десятиліття свого існування 

ОДКБ, по суті, жодного разу не 
випробувала себе у справжній 
великій справі, пов’язаній із під
тримкою безпеки на теренах 
СНД. Найочевиднішим прикла
дом її безпорадності є події дру
гої Революції тюльпанів у Кир
гизії навесні-влітку минулого 
року. У країні, що є членом Ор
ганізації, лилася кров, проте 
остання так і не змогла відреагу
вати на ситуацію й урегулювати 
конфлікт, фактично розписав
шись у своєму безсиллі. Хоча, 
можливо, якби вона втрутилася, 
було б іще гірше – тільки уявіть 
собі, що, припустімо, порядок у 
Киргизії наводять узбецькі під
розділи!».

Ташкент має серйозні про
блеми практично з усіма своїми 
сусідами. З Бішкеком і Душанбе 
дуже напружені відносини у 
зв’язку з їхніми планами побуду
вати каскад ГЕС. Таким чином 

вони зменшать скидання води й 
посилять її дефіцит в Узбекис
тані, який потерпає від її браку. 
Сподівання на те, що Москва до
поможе останньому вирішити 
цю проблему, не справдилися. 
Понад те, російські організації 
беруть участь у спорудженні най
конфліктніших Рогунської ГЕС 
на річці Вахш у Таджикистані й 
Камбаратинської на річці Нарин 
у Киргизії. Якщо у світі кон
флікти виникають через нафту й 
газ, то в Центральній Азії вони 
цілком можливі через воду.

Наступна проблема ОДКБ – 
регіональне лідерство. Його 
Ташкент відвойовує передусім 
в Астани. Взагалі гегемоніст
ські прагнення Узбекистану ре
гіонального масштабу наража
ються на активну протидію су
сідів. Тому в Бішкеку та Ду
шанбе, а останнім часом і в 
Ашгабаті саме в Астані вбача
ють природну противагу. Від
повідно це підкидає дровенят у 
регіональне суперництво. Тим 
більше що в нього втручаються 
треті сили в особі Китаю, США 
і, звісно, Росії. Вочевидь, у 
Ташкенті втомилися від усього 
того й вирішили шукати щастя 
в дружбі з іншими. До речі, зо
всім необов’яз ково це буде Ва
шингтон. Пекін теж не проти 
потіснити Москву.

У Москві та Мінську вдають, 
ніби жодної шкоди ОДКБ не 
буде завдано. Голова Генштабу 
Росії Ніколай Макаров підкрес
лив, що серйозно на Організації 
це не позначиться. Насправді не 
все так. Як вважає казахстан
ський політолог, директор Гру-
 пи оцінки ризиків Досим Сат
паєв, гарантувати безпеку в Цен
тральній Азії без Ташкента буде 
вкрай складно. За його словами, 
«Узбекистан є однією з ключо
вих країн у Центральній Азії. 
Якщо йдеться про регіональну 
безпеку без його участі, то її 
дуже важко досягти. Але Узбе
кистан є суверенною державою і 
має право сам приймати рі
шення про участь або неучасть у 
тих чи інших організаціях та 
структурах».

Очевидно, що рішення Таш
кента стосовно ОДКБ призведе 
до подальшої поляризації в Цен
тральній Азії, й цілком може 
бути так, що регіон продовжить 
дугу нестабільності, що протяг
нулася від Близького Сходу до 
Афганістану. 
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1 липня 113-мільйонну Мек
сику відлихоманило загаль
ними виборами. Цьогоріч 
окрім нового глави держави 

там обирали 500 нових членів Па
лати представників Конгресу, 128 
сенаторів, главу уряду (фак
тично – прем’єр-міністра країни), 
шістьох губернаторів штатів та 
876 голів муніципалітетів. За 
оцінкою Федерального виборчого 
інституту Мексики, цьогорічні пе
регони стали наймасштабнішими 
за всю історію країни: загалом у 
них узяло участь близько 80 млн 
осіб, із яких 3,5 млн прийшли до 
дільниць уперше. Новим прези
дентом став колишній губернатор 
штату Мехіко 45-річний Енріке 
Пенья Ньєто, кандидат від Інс -
титуційно-революційної партії 
(ІРП), яка керувала країною від 
1929 до 2000-го й після 12 років 
перебування в опозиції змогла по
вернути собі домінантне стано
вище в політичному житті Мекси
канських Сполучених Штатів. 
Згідно з офіційними даними, Пе
нья Ньєто набрав більшість голо
сів, приблизно від 37,9% до 
38,55%. Його найближчий супер
ник, представник лівих сил Ан
дрес Мануель Обрадор, який та
кож є опозиційним кандидатом, 
заручився підтримкою від 30,9% 
до 31,86% виборців. Невдачею 
обернулися вибори для висуванки 
від правлячої Партії національної 
дії (ПНД) Хосефіни Васкес Мота, 
що набрала близько 25% голосів і 
посіла лише третє місце.

«РеЗУЛьТАТИВНА 
ДеМОКРАТІя»
Новообраний президент Мексики 
успадковує від свого поперед -
ника, представника Партії націо
нальної дії Феліпе Кальдерона, 
каденція котрого офіційно закін
чується у грудні цього року, кра
їну, яка загрузла не лише у крива
вому протистоянні між військо
вими та наркокартелями, а й у ха
латності, корупції та зловживанні 
владою на всіх рівнях. Сьогодні 
Мексика є 13-ю за масштабами 
економікою світу, але 33% її насе
лення перебувають у злиднях, а 
ще 10% – на межі фізичного ви
живання. На американському 
континенті ця держава посідає 
одне з чільних місць за показни
ком соціальної нерівності. Доте
пер більшість промислових по

тужностей перебуває там у руках 
лічених технократів, а вся еконо
міка, від харчової промисловості 
до мас-медіа, монополізована.

Події останніх 12 років пока
зали, що очікуваний мексикан
цями прихід до влади Партії на
ціональної дії, яка завдяки пере
мозі Вісенте Фокса під час парла
ментських виборів 2000-го не
сподівано вирвалася на лідерські 
позиції на внутрішній політич
ній арені, та сподівання щодо ре
альних змін себе не виправдали. 
До цього часу в Мексиці не відбу
лось ані формування громадян
ського суспільства, яке може 
ефективно впливати на вну
трішню політику, ані помітних 
зрушень у бік демократизації. По 
закінченні ери гегемонії ІРП ані 
Фоксові, ані Кальдерону не вда
лося знайти демократичних ме

ханізмів для утримання своєї 
влади й законності в країні. Це 
до великої міри є визначальним 
фактором у питанні, чому досі 
після шести років війни з нарко
мафією влада не змогла подо
лати мексиканських картелів і 
мінімізувати нелегального тра
фіку зброї та наркотиків із Ла
тинської Америки до США.

Очевидно, що другий влад
ний термін, який ПНД приніс у 
2006-му Феліпе Кальдерон, був не 
чим іншим, як іще однією шести
річкою гальмування демократич
них зрушень у Мексиці. І хоча до
нині він стверджує, що саме його 
зусилля допомогли країні не пе
ретворитися на рай для наркотор
гівців, він буде чи не першим у її 
історії президентом, на рахунку 
якого 55 тис. життів співгрома
дян. Така ситуація, ймовірно, 

Автор: 
Ганна Трегуб Повернення 

досконалої 
диктатури?

Результати виборів у Мексиці 
засвідчують ностальгію 

за стабільністю 
70-річного 

     правління
        авторитарного
            однопартійного 
       режиму
Територія
1 972 550 км²

ВВП на особу за ПКС
$14 610 (63-тє місце
у світі зі 183)

Індекс добробуту Legatum
53-тє місце (зі 110)

Індекс людського розвитку
57-ме місце (зі 187)

Індекс легкості ведення бізнесу 
53-тє місце (зі 183)

     Індекс сприйняття корупц� Transparency
                 International 100-те місце (зі 183)

48|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 27 (244) 6 – 12.07.2012

СвіТ|мЕксика



ОБРАНИЙ 
МЕНШІСТЮ. 
Новому 
президентові 
Мексики 
буде нелегко 
переконати 
співвітчизників 
у своїй 
легітимності

спричинилася до поразки ПНД 
на цьогорічних виборах та пере
моги кандидата від ІРП Енріке 
Пенья Ньєто, який пообіцяв мек
сиканцям запровадити програму 
так званої результативної демо
кратії, зокрема підвищити еконо
мічне зростання до 6% за рік, лі
бералізувати ринок праці, ство
рити додаткові робочі місця і сти
шити полум’я розпочатої Кальде
роном війни з наркокартелями. 
Також програма реформ Ньєто 
включає зростання обсягу при
ватних інвестицій та часткове 
зняття державної монополії на 
видобуток нафти.

КОРПОРАТИВНА СИСТеМА
Упродовж 70 років (аж до по
разки 2000-го на президентських 
виборах) ІРП була символом од
нопартійної автократичної полі

тичної системи. Попри те що Кон
ституція держави за моделлю 
США закріплює розподіл влади 
на федеральному рівні, мексикан
ський президент фактично зосе
реджує в своїх руках усю повноту 
влади. Упродовж десятиліть об
рані від ІРП президенти одноо
сібно призначали й усували сена
торів, губернаторів і суддів вищої 
інстанції, часто були задіяні у 
фальсифікації виборів та неза
конних призначеннях на найвищі 
державні посади. В країні діяла 
система dedazo, коли президент 
називав свого наступника після 
особистого відбору, практично 
так само, як це відбувалось у пу
тінській Росії.

Абсолютна влада мексикан
ського гаранта спиралася на кор
поративну політичну партійну 
систему, а та, своєю чергою, на по

ліцію, робітничі профспілки й 
аграрні організації, підконтроль  ні 
особисто йому. Відтоді тамтешнє 
телебачення перебуває в держмо
нополії, хоча інші медіа, зокрема 
паперові, наділені більшою неза
лежністю. Контроль за держав
ними справами було здійснювано 
завдяки вертикалі національних, 
регіональних та місцевих босів, 
які стежили за ситуацією навколо 
найманих робітників та пов’я -
заних із провладним режимом  
великих землевласників, уплив 
яких поширювався на селян.

Федеральна система держав
ного устрою Мексики на папері 
чітко проводить межу між влад
ними повноваженнями феде
рального та загальнодержавного 
керівництв. Однак фактично за
конодавчі органи штатів контро
лювало офіцій  не Мехіко, й вони 
були не більш ніж відображенням 
політики центру. Багаторічна од
нопартійна корпоративна сис
тема ІРП витримала випробову
вання часом з однієї простої при
чини: централізація влади в од
них руках забезпечила Мексиці 
певну стабільність на тлі револю
цій та путчів у більшості країн Ла
тинської Америки.

ЧИ БУДУТь ЗМІНИ?
Нобелівський лауреат перуанець 
Маріо Варґас Льйоса свого часу 
назвав ІРП «досконалою диктату
рою» за її здатність контролювати 
суспільне життя без вдавання до 
брутальних практик військових 
хунт, однак забезпечення позір -
них миру й стабільності не зніма
ють із партії ярликів корумпова
ної та авторитарної. Новий мек
сиканський президент іще муси
тиме довести, що політсила, яку 
він репрезентує, після 12 років в 
опозиції переосмислила свої тра
диційні владні моделі, демокра
тизувалася не лише на рівні усних 
заяв лідерів. ІРП треба показати, 
що нині вона вже не та, яка кри
ваво придушила виступ продемо
кратичної студентської молоді на 
площі Тлателолько у 1968-му, за 
президентською примхою націо
налізувала банки 1982 року і сфа
брикувала результати виборів 
глави держави 1988-го. Досі під 
великим питанням лишається, чи 
таки здатна ІРП нового поко
ління, яку репрезентує щойно об
раний Пенья Ньєто, вивести Мек
сику з нинішнього соціального та 
економічного колапсу, модернізу
вати й демократизувати її. 
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Реальне багатство народів
Опублікований новий звіт пропонує кращий метод 
оцінювання статків

«Б
агатство має свої 
переваги, – писав 
колись Джон Кен
нет Ґелбрейт, – і 

протилежна думка, хоч би як 
часто її проголошували, ніколи 
особливо не була переконли
вою». Утім, попри очевидні 
плюси багатства, народи не зав -
жди здатні добре простежити за 
власним добром. Вони можуть 
хвалитися безмежними природ
ними ресурсами, кваліфікова
ною робочою силою або світо
вими стандартами інфраструк
тури. Але немає загальновизна
ної грошової міри, яка виразила 
б цей запас природних, люд
ських і фізичних цінностей.

Натомість економісти зазви
чай погоджуються послуговува
тися ВВП. Але це міра доходу, а 
не багатства. Вона оцінює потік 
товарів і послуг, а не запас акти
вів. Вимірювати економіку кра
їни її валовим внутрішнім про
дуктом – це як оцінювати компа
нію за квартальними прибут
ками, навіть не заглянувши в її 
балансову відомість. На щастя, 

ООН у червні опублікувала дані 
про баланс 20 країн у звіті, підго
товленому під керівництвом сера 
Парти Дасґупти з Кембридж
ського університету. В них 
ідеться про три види активів: 
«промисловий», або фізичний, 
капітал (техніка й устаткування, 
будівлі, інфраструктура тощо); 
людський капітал (освіта і вмін
 ня населення); природний капі
тал (включно із землею, лісами, 
корисними копалинами та міне
ральними ресурсами).

Вимірювання показало, що 
багатство Америки 2008-го до
рівнювало майже $118 трлн, 
більш ніж удесятеро перевищу
ючи ВВП країни за той самий 
рік. (Ці величини обчислювано в 
середніх цінах 2000-го.) Однак за 
багатством на особу США посту
пилися Японії, яка очолює рей
тинг. Судячи з валового внутріш
нього продукту, її економіка нині 
не сягає показників Китаю. Але, 
за звітом ООН, 2008 року Країна 
Вранішнього Сонця була майже у 
2,8 раза багатша за Піднебесну 
(див. «Підупалий дух»).

Чиновники часто кажуть, що 
найбільший капітал їхньої кра
їни – це народ. Для всіх розгляну
тих у звіті держав (окрім Нігерії, 
Росії та Саудівської Аравії) так 
воно і є. ООН обчислює людський 
капітал населення, виходячи із 
середньої тривалості його освіти, 
заробітної плати й кількості ро
ків, яку громадяни можуть про
працювати до того, як вийдуть на 
пенсію або пом  руть. Людський 
капітал становить 88% у багатстві 
Британії і 75% – Америки. Серед
ньостатистичний японець має 
більше його, ніж будь-хто інший.

Японія також є однією з 
лише трьох держав у цьому звіті, 
які не зменшили свого природ
ного капіталу в період від 1990 до 
2008 року. Попри те, всі країни, 
крім Росії, збільшили своє багат
ство, нагромадивши достатньо 
інших активів для нейтралізації 
розтрати природних ресурсів. У 
14 із 20 розглянутих у звіті дер
жав це зростання багатства випе
редило приріст населення, тож 
статки з розрахунку на особу в 
2008 році були вищі, ніж у 1990-

Підупалий дух       

Інклюзивне багатство

Інклюзивне багатство, на особу
2008, $ тис.

† Середньорічний рівень За даними ООН
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Реальне багатство народів
Опублікований новий звіт пропонує кращий метод 
оцінювання статків му. Наприклад, Німеччина під

няла власний людський капітал 
більш як на 50%. А Китай нарос
тив свій «промисловий» ні ба
гато ні мало – аж на 540%.

Виразивши вартість усього, 
від бокситів до інтелектуальної 
еліти, в доларах, дослідження 
ООН робить усі три види капіталу 
доступними для порівняння. Із 
цього самого матеріалу випливає 
також, що вони взаємозамінні. 
Країна може втратити пасовищ 
на $100 млрд, здобути навичок на 
$100 млрд і аж ніяк не постраж
дати від того. Ці межі перетворю
ють керівництво економікою на 
«проб  лему управління акти
вами», як каже сер Парта.

Наприклад, Саудівська Аравія 
від 1990 до 2008 року зменшила 
власні запаси горючих корисних 
копалин на $37 млрд, але водно
час збільшила активи громадян із 
середньою та вищою освітою (її 
людський капітал зріс майже на 
$1 трлн). Проте в деяких багат
ших країнах інвестиції в люд
ський капітал, схоже, приносять 
дедалі менший прибуток. При
наймні це випливає зі звіту. Мож
ливо, натомість держава повинна 
спрямувати інвестиції в натураль
ний капітал і замість бібліотечних 
фондів поповнювати лісові.

Думка про замінність при
родних активів змушує нерву
вати декого із захисників дов -
кілля (включно з деякими авто
рами звіту). Вони підкреслюють, 
що багато природних благ, як-от 
чиста вода й повітря, – це неза
мінні предмети першої необхід
ності. Однак теоретично безсум
нівна вартість цих природних 
скарбів має позначатися на їхній 
ціні, що повинна різко підскаку
вати в міру того, як ці ресурси 
стають дедалі рідкіснішими. 
Умілий керуючий активами тоді 
обережно витрачатиме їх, зна
ючи, що потрібно буде чимдалі 
більше людського або ж фізич
ного капіталу для компенсації 
майбутніх утрат природного.

Проте на практиці природні 
активи часто важко піддаються 
ефективному оцінюванню (коли 
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воно можливе узагалі). Як наслі
док – звіт ООН повинен відійти 
від активів на кшталт чистого по
вітря, якими не можна безпосе
редньо володіти, купувати їх або 
продавати. Автори звіту обмежу
ються ресурсами на зразок газу, 
нікелю й деревини, для яких іс
нують ринкові ціни. Та навіть 
останні не обов’язково відобра
жають істинну суспільну цінність 
товару. Бджолярство – один з 
улюблених прикладів тео  ре  ти -
ків-економістів. Бджоли створю
ють мед, який можна продавати 
на ринку. Але вони ще й запилю
ють сусідні яблуні – корисна по
слуга, якої не купити й не оці
нити в грошах.

Ніхто не знає цих обмежень 
краще від авторів звіту. Їхні 
оцінки ілюстративні, а не визна
чальні – так стверджує сер Парта. 
Розрахунки неминуче будуть гру
бими, так само як понад 70 років 
тому – перші приблизні обчис
лення ВВП. Як він сподівається, з 
часом дедалі більше економістів 
виконуватимуть важку, але зна
чущу роботу – оцінюватимуть те, 
що здається безцінним. На думку 
сера Парти, це не надто вдячна 
професія. Та все ж деякі еконо
місти це роблять. Тейлор Рікетс з 
Університету Вермонту і його 
спів  автори навіть підрахували 
вартість запилення й продемон
стрували, як один кавовий план
татор із Коста-Рики отримував 
$62 тис. прибутку за рік від здича
вілих бджіл із двох сусідніх гаїв.

Коли вже економісти пока
зали, що й таке багатство можна 
виміряти, вони мусять вирішити, 
як його назвати. У своїй поперед -
ній науковій праці сер Парта йме
нує його «комплексним». Звіт 
ООН визначає його як «інклю
зивне». Якщо це поняття прижи
веться, можливо, не знадобиться 
жоден із цих термінів. «Дуже 
швидко, – каже сер Парта, – нам 
доведеться відкинути обидва 
прик  метники і просто називати 
його багатством». 



Автор: 
Дмитро Калинчук

  

Ц
ей найстаріший вид місь
кого пасажирського гро
мадського транспорту з’я-
вився в умовах вступу 

людства в епоху бурхливого тех
нологічного прогресу, індустріа -
лізації та урбанізації. Стрімке 
збільшення кількості мешкан
ців міст, розростання їхніх площ, 
промисловий розвиток і при
швидшення ритму життя поста
вили на порядок денний необ
хідність розбудови міських ко
мунікацій. Подолати урбаніс
тичний хаос, закласти основи 
громадського транспорту у ве
ликих населених пунктах, по
легшити шлях робітників до за
водів і фабрик, а торгівців до 

міських ринків був покликаний 
трамвай. 

ВІД КОНКИ ДО 
еЛеКТРОМАШИНИ
Перші трамваї з’явилися ще на 
початку ХІХ сторіччя на Британ
ських островах, в Уельсі, й були 
на кінній тязі. На відмінну від ка
рет конки рухалися по рейках і 
тягнули за собою важкі металеві 
вагони з відкритим чи закритим 
екіпажем. Попри ранній старт, 
«кінні машини» повільно поши
рювалися у великих містах Єв
ропи та Північної Америки про
тягом першої половини ХІХ сто
річчя, поступово витісняючи кін   ні 
омнібуси, що були поперед ни-
ками сучасних автобусів. Осно
вна вада конки полягала в не
зручній експлуатації тварин – 

коні могли зазвичай працювати 
кілька годин на добу, потребу
вали утримання та догляду і до 
того ж залишали після себе ве
лику кількість гною, який по
трібно було прибирати. 

Утім, незважаючи на ці (на 
той час не такі очевидні) недо
ліки, саме кінні трамваї започат
кували регулярні пасажирські 
рейси у великих містах і набули 
особливої популярності серед го
родян, свідченням чого може слу
гувати той факт, що в середині 
1880-х років у США було 415 пере
візницьких компаній, трамваї 
яких за рік долали понад 6 тис. 
миль і забезпечували транспорт
ним засобом 188 млн пасажирів. 
Із винайденням парового двигуна 
на зміну «кінним машинам» при
йшли трамваї на паровій тязі, а 

Той, що біжить по рейках
Бурхлива історія електричного трамвая 

Тиждень про-
довжує серію 
публікацій про 
технологічні 
винаходи, які 
змінювали іс-
торію людства, 
спричиняю-
чись до цивілі-
заційного по-
ступу, модер-
нізації еконо-
мічного, соці-
ального та 
культурного 
ландшафту. 
Сьогодні роз-
повідь про 
один із пер-
ших засобів 
міського тран-
спорту – трам-
вай.

ВІДКРИТТЯ 
ВУЗьКОКОЛІЙКИ. 

До середини 
минулого століття 

трамвай був 
основним міським 

транспортом у Львові
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ПОДОЛАТИ УРБАНІСТИЧНИй 
ХАОС І ЗАКЛАСТИ ОСНОВИ 
ГРОМАДСьКОГО ТРАНСПОРТУ 
У ВеЛИКИХ МІСТАХ БУВ 
ПОКЛИКАНИй ТРАМВАй 

також канатні. Та куди більші 
можливості для розвитку цього 
виду транспорту постали після 
появи електричного струму.  

Електричний трамвай був 
створений генієм відомого інже
нера і винахідника Вернера фон 
Сіменса. У 1881-му його фірма 
Siemens & Halske відкрила перше 
у світі трамвайне сполучення між 
Берліном і Ліхтерфельдом. Того 
самого року електричні потяги 
стали курсувати вулицями Па
рижа. 

Сполучені Штати запрова
дили свою міську електрома
шину незалежно від Європи. У 
1885-му перший американський 
транспортний засіб цього типу 
було запущено зусиллями вина
хідника Лео Дафта, й за рік від
повідне сполучення запрацю
вало у Пітсбургу, Нью-Йорку та 
Цинцинаті. Того самого року в 
Міннеаполісі розпочав свою ро
боту трамвай системи іншого ви
нахідника – Шарля ван Депуле. 
Та остаточно його вдосконалив 
інженер Френк Спрейґ, який ви
найшов першу у світі тролейну 
штангу. 

ЦІНА ПОМИЛКИ 
Перший в Україні трамвай 
з’явився в Києві 1892 року. Його 
творцем був інженер та бізнес
мен Арманд Струве – людина, 
якій Київ має завдячувати побу
довою залізничного мосту через 
Дніпро (на місці сучасного Дар
ницького), першим централізо
ваним водогоном і системою га
зового освітлення. 

З’явився електротрамвай у 
Києві завдяки курйозу. У 1881-му 
після складної конкурентної бо
ротьби Струве зумів отримати 
концесійне право на створення в 
місті першої мережі конок – 
трамваїв на кінній тязі. Все було 
б добре, та перший рік експлуа
тації цього виду транспорту зав-
дав винахідникові великих збит
ків. На крутих київських пагор
бах коні швидко втомлювалися і 
не могли тягнути важкі вагони з 
пасажирами. За день роботи кін
ного трамвая на ньому зміню
вали до 10 тварин. 

Тоді Арманд спробував вико
ристати на складних ділянках 
локомобіль (паровий трамвай), 
але й він не обійшовся дешевше. 
Після цього вирішив запустити 
вулицями Києва останню но
винку європейської технічної 
думки – електричний трамвай. 

Головним опонентом цього 
виду транспорту стало керівни
цтво Київського телеграфу, яке 
побоювалося, що електродвигуни 
створюватимуть перешкоди на 
електричних і телеграфних мере
жах. Хвилювання телеграфістів 
дружно підтримала частина депу
татів міської думи, особливо ті, 
хто був пов’язаний із власниками 
конезаводів. Однак інженер залу
чив до проекту київського мільйо
нера Лазаря Бродського, і справа 
зрушила з мертвого місця. 

Перші два трамваї побудо
вані за американськими крес
леннями на Коломенському ма

шинобудівному заводі в Росії, де 
Струве був одним із акціонерів.  
9 червня машину протестувала 
офіційна комісія, а вже 13 червня 
1892 року вона почала здійсню
вати пасажирські перевезення. 

Кияни мали пишатися цією по
дією – то був перший трамвай у 
Російській імперії. 

Ідею створення міського 
електротранспорту швидко під
хопили інші міста. Оцінивши 
перспективу такого бізнесу, до 
України ринули з пропозиціями 
представники іноземних ком па-
ній. У 1897-му бельгійська фір-
 ма запустила наступну міську 
електромашину в Катеринославі 
(Дніпропетровську). Це був тре
тій трамвай такого типу як на те
риторії нашої країни (після Ки
єва і Львова), так і на теренах Ро
сійської імперії. Для порівняння: 
у Санкт-Петербурзі електрич
ний трамвай з’явився лише 1907 
року.

У 1910-му бельгійська компа
нія Nijvel започаткувала рейси в 
Одесі. До більшовицького пере
вороту ці електричні транспорт-
 ні засоби запрацювали також  
у Єлисаветграді (Кіровограді). 
Бель гійський бізнес заволодів і 
київським трамваєм. Спроба місь
кої влади викупити прибуткову 
галузь призвела до тривалого 
протистояння з іноземним інвес
тором, який намагався або зберег-
 ти свою участь у згаданій справі, 
або принаймні виручити з неї 
якомога більше грошей. Та 
врешті-решт унаслідок револю
ційних подій програли обидві 
сторони. У 1919 році трамвайне 
господарство було націоналізо
ване владою більшовиків.  

МІСьКИй БРеНД
 Другий у часі електротрамвай на 
українських теренах з’явився у 
Львові 1894 року. Тоді магістрат 
міста оголосив тендер на будів
ництво цього виду транспорту з 
украй прозаїчних причин – 

ПІОНЕР МОДИ. 
Київський 
«Гербранд» 
на Фундукле-
ївській вулиці 
(нині Богдана 
Хмельницько-
го), початок ХХ 
століття

ДЕПО.
Ремонтна 
трамвайна 
майстерня. 
1930-ті роки 
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конки вже просто не справля
лися з дедалі більшими потре
бами в пасажирських переве
зеннях. Тендер виграла фірма 
Si  emens & Halske. 31 травня 
1894-го рух львівської машини 
на електричному струмі було від
крито. Це був четвертий тран
спортний засіб такого типу в 
Австро-Угорській імперії. 

Майже ідилічну історію зіпсу
вала реакція місцевих кінних пе
ревізників. Перший тамтешній 
трамвай закидали помідорами і 
тухлими яйцями. Дружина од
ного з візників, як повідомила 
львівська газета, зробила трам
ваю «пропозицію, фізично не
можливу до виконання, з відпо
відними жестами». Простіше ка
жучи, жінка закликала цей вид 
транспорту «поцілувати її в дупу». 
Такі бурхливі емоції галицьких 
перевізників пояснювалися вкрай 
просто: трамвай руйнував їхній 
бізнес. Утім, прогрес уже було не 
спинити. До Першої світової ві
йни міські електромашини запра
цювали також у Чернівцях. 

Нові їхні види докорінно змі
нювали вигляд міст. Сучасній 
людині складно уявити, як з 
останніх зникали звалища со
ломи і запах гною. З відходом ко
ней вулиці перестали мостити 
бруківкою – їм більше не загро
жувало бути розбитими копи
тами. Трамваї стали виконувати 
ще й соціальну функцію. У побут 
мешканців міст увійшли трам
вайні байки, анекдоти, знайом
ства і навіть зародження почуттів 
у них. 

Львівський трамвай функціо
нував, незважаючи на всі полі
тичні та воєнні катаклізми пер
шої половини ХХ сторіччя, і зго
дом перетворився на один із 
культурних брендів столиці Га
личини. Трамвайне господарство 
тут зазнало значних руйнувань 
під час Другої світової війни, зок-
рема внаслідок обстрілів і бом
бардувань за радянської навали 
у вересні 1939-го та під час боїв 
за взяття міста Червоною армією 
в липні 1944-го. 

Зовсім несподівано рух цих 
засобів у місті припинився у 
1947 році. У межах повоєнних 
«обмінів населенням» між Поль
щею та УРСР зі Львова виселили 
всіх поляків, а вони становили 
до 80% персоналу трамвайного 
управління міста. Щоб відродити 
курсування, сюди стали залучати 
кадри залізниці та переводити 

фахівців зі Східної України. 
Влітку 1949-го трамвай у місті 
Лева цілковито відновив свій 
рух.  

КОНТРАСТИ РОЗВИТКУ
На початку ХХ сторіччя трамвай 
упевнено опанував найбільші 
міста у всьому світі. В умовах роз
ширення останніх, бурхливого 
промислового і технологічного 
прогресу питання громадського 
транспорту вийшло на перший 
план – потрібно було забезпе
чити пересування великої кіль
кості людей від житла до місця 

їхньої роботи. На цьому тлі з 
огляду на ще слабкий розвиток 
автотранспорту згаданий тран
спортний засіб пересування мав 
такі конкурентні переваги, як де

шевизна експлуатації та висока 
ефективність. 

У 1920-ті мережа трамвайних 
рейок вкрила всі значні міста. Та 
на початку 1930-х шляхи розви
тку згаданого транспорту в Єв
ропі та Північній Америці, з од
ного боку, та СРСР, з іншого, сер
йозно розійшлися. У перших ста
вало очевидно, що він починає 
програвати конкурентну бо
ротьбу іншим видам, передусім 
автобусам і приватним автомобі
лям. До того ж з’явився суперни
ком на електричному струмі – 
тролейбус, спорудження інфра
структури для якого обходилося 
дешевше. Як наслідок – уже в 
1930-х роках у Європі поступ 
трамвая значно загальмувався, а 
після Другої світової вулиці міст 
стрімко заполонили приватні ав
томобілі, тож він повільно пере
творювався на анахронізм. 

У 1971-му президент Франції 
Жорж Помпіду заявив: «Місто 
мусить прийняти автомобіль». 
Його слова відобразили світову 
тенденцію змін у галузі міського 

НА ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧя 
ТРАМВАй УПеВНеНО 
ОПАНУВАВ НАйБІЛьШІ 
МІСТА У ВСьОМУ СВІТІ 

ДЕШЕВИЙ 
ЗАСІБ 
ПЕРЕСУВАННЯ. 
Популярність 
трамвая 
в СРСР 
зумовлював 
слабкий 
розвиток 
автопрому
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транспорту. Протягом 1960-
1970-х років трамваї зовсім зни
кли з вулиць у Північній Аме
риці, Франції, Великій Британії, 
Індії, Туреччині, Австралії тощо. 
Дещо інша ситуація спостеріга
лася в Німеччині, Австрії та 
Бельгії, де вони не тільки зберег-
лися, а й модернізувалися. Нато
мість на їхній батьківщині не по
спішали відмовлятися від свого 
творіння, і в цьому мали рацію.  

Наприкінці 1970-х у зв’язку з 
розвитком автотранспорту міста 
зіткнулися вже з іншими пробле
мами – в них суттєво погірши
лися екологія і транспортний тра
фік. Смог, автомобільні затори, 
шум і брак місць для паркування 
стали звичним явищем. Через ви
сокі ціни на нафту в муніципалі
тетів були значні витрати на 
пальне для автобусів. Життя саме 
підштовхнуло владу подбати про 
більш екологічний громадський 
транспорт. Розпочалася ера від
родження трамваїв. 

У цій справі інженери мали 
передусім заохотити пересідати 

на них автовласників, а для цього 
треба було кардинально змінити 
ставлення до цього виду тран
спорту як до анахронізму. Тож 
дизайнери нових електромашин 
надали їм певною мірою футу
ристичної зовнішності. І задум 
спрацював. У 1978 році трамвай
ний рух відновили в Канаді, піз
ніше – у Нідерландах, Франції та 
Великій Британії. Там, де з пев
них причин було неможливо 
прокласти рейки, фахівці запро
понували альтернативу – трам
вай на шинах, тобто той, що пе
ресувається на колесах, але на
правляється однією рейкою. 

У процесі переродження від
крився ще один цікавий нюанс – 
більшість автовласників катего
рично відмовляються пересідати 
на автобус чи тролейбус, проте 
залюбки користуються рейковим 
транспортом. Це значною мірою 
сприяло тому, що трамвай вий
шов переможцем у конкурентній 
боротьбі з тролейбусом. 

У СРСР такі злети і падіння 
залишилися непоміченими, по
заяк згаданий транспорт із ву
лиць радянських міст нікуди не 
зникав. Навпаки, в Країні Рад 
відбувалася певна його модерні
зація, прикладом якої можна 
вважати спорудження швидкіс
ного трамвая в Києві та Кривому 
Розі. Такі контрасти з Європою та 
Америкою пояснювалися вкрай 
просто: у Радянському Союзі ав
томобіль був розкішшю, і для 
значної частини населення аль
тернативи наземному громад
ському транспорту просто не іс
нувало. 

У незалежній Україні ситуа
ція докорінно змінилася. Поява 
величезної кількості приватних 
авто і маршрутних таксі значно 
зменшила обсяги наземних пере
везень людей трамваями. Водно
час недостатнє фінансування 
призвело до розхитаності цього 
господарства. У багатьох містах 
вони стали взагалі зникати з ву
лиць. У столиці такий процес 
призвів до появи громадського 
руху «Кияни за громадський 
транспорт», який вимагав збере
ження мережі трамваїв і тролей
бусів. Нині ж очевидно, що укра
їнські міста стикаються з тими 
самими проблемами, що й за
хідні раніше. Затори вже тепер 
змушують багатьох водіїв зали
шати своїх залізних коней на сто
янках і пересідати на метро і 
трамвай. 



Є твори, які варто 
читати, щоб 

зрозуміти: наша 
ситуація в історії 
ще не критична, 

але якщо 
політики стануть 

безконтрольними, 
все може бути 
значно гірше

Автор: 
Ростислав Семків

Ґ
ай Монтеґ, головний персо
наж роману, живе у світі, де 
майже зникли емоції. Не
має страху, але так само й 

азар  ту; немає ревнощів, але так 
само й кохання. Йдучи назу
стріч побажанням громадян, 
влада назавжди убезпечила їх 
від ризику будь-що переживати. 
Зробили це просто: знищили всі 
книжки й залишили тільки те
левізійні серіали та шоу. Біль
шості цього вистачає, ба навіть 
плазми у світі фантаста куди 
кращі, ніж у нашому, – кожен 
може дозволити собі мати кім
нату з гігантськими екранами 
замість стін. 4D-ефект – повна 
присутність. Це те, до чого ми 
рухаємося. Чи не так?

Людьми, котрі розучилися 
читати, а отже, й думати, керу
вати легше. Черговий усміхне
ний президент звертається до 
жителів країни з гігантських 
екранів. Його точно оберуть на

Кожна людина, незалежно від обраного нею фаху та способу заробляння грошей, прагне 
вважати себе культурною. Це стосується не лише побутових речей штибу не плюй на ас-
фальт/поступайся місцем, а й освітнього рівня, що зразу стає видимий у світській бесіді. Вік -
торіанський джентльмен мав уміти цікаво говорити про політику й коней: інші теми вважали 
недостойними. Схоже й нині: можна обговорювати рецепти смаження барбекю, проте куль-
турною розмова стає, щойно ми апелюємо до прочитаних книжок. Власне, до визнаних – 
без яких нашу інтелектуальну підготовку вважатимуть неповною.
Вітчизняні освітні програми, що парадоксально, включають аж ніяк не всі вартісні з погляду 
цивілізованого світу літературні джерела. Там дотепер багато зразків письменства, позначе-
них радянським соціальним сентиментом чи нав’язливим шароварним патріотизмом. А зна-
кові тексти потрактовано часто неглибоко й нецікаво. Нова рубрика Тижня пропонуватиме 
глибші тлумачення значущих для світової культури творів. Говоритимемо також про кіно, те-
атр, мистецтво та музику. В нашому сьогоденні починати, вочевидь, варто з художніх ви-
дань, важливих не лише культурно, а й політично. Отже: «451 за Фаренгейтом» – читати 
обов’язково!

«451 за Фаренгейтом»: книжка проти влади
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щАСЛИВИй І БеЗСМеРТНИй

Рей Бредбері любив розповідати ось яку історію. Коли 
йому було 12 років, мандрівний ілюзіоніст на ярмарку тор-
кнувся його плеча іграшковим мечем і сказав хлопцеві: 
«Живи вічно!». «І я зрозумів, – мовить Бредбері, – треба 
писати». Найдобріший із фантастів, котрий нещодавно, 5 
червня, покинув наш світ, прожив 91 рік, проте майже 50 
його книжок, поза сумнівом, забезпечать автору пророко-
ване безсмертя. Від часу появи друком «Марсіанських 
хронік» (1950) і до останнього роману «Прощавай, літо» у 
2006-му прозаїк майже щороку випускав збірку оповідань 
і щоп’ять років – роман. Він повторював, що у дзеркалі 
кожного дня бачить щасливця, бо успішно займається 
улюбленою справою.
Бредбері – самостворена людина з «американської мрії». 
Народився 1920-го й у підлітковому віці пережив крах свого 
дитячого світу, коли сім’я втікала від безробіття та депресії 
з рідного Іллінойсу до Каліфорнії. Грошей на коледж було 
обмаль, тому надолужував бібліотеками. На фронт потра-
пити йому не дав слабкий зір – натомість він витворив влас-
ний фронт небезпек, що чигатимуть на людство, коли воно 

ступить на Марс. Уже в 1950-ті стає відомий і продовжує, як сам собі вирішив, писати щодня. 
2007-го отримує Пуліцерівську премію, зібравши до того купу інших вагомих нагород. І в 
кожному зі своїх творів, від сповненого світлом роману про дитинство «Вино з кульбаб» 
(1957) до гнітючих детективів «Смерть – справа самотня» (1985), «Цвинтар для лунатиків» 
(1990), «Убиймо всі Констанс» (2002), Бредбері продовжує вірити в людину та її моральну 
місію. У політичних поглядах залишався поміркованим консерватором.

далі (або іншого, кого запропо
нує телевізор). Головне, щоб 
люди залишалися спокійними, 
були впевнені у своєму завтра, 
щоб їх нічого не хвилювало. 
Дивно, але Монтеґу в цьому іде
ально стабільному світі неза
тишно. Наростання тривоги й 
самотності прописано в першій 
частині книжки надзвичайно 
майстерно – жодна екранізація 
враження передати не зможе. 
Герой має сім’ю, але від духовної 
ізольованості це не рятує.

А здавалося б, персонаж має 
тішитися життям. Працює на 
державу, і в нього неабияка ро
бота, дістати таку не всім щас
тить: Монтеґ – пожежник, він 
спалює книжки. Температура, 
винесена в заголовок роману, це 
градус, на якому займається па
пір, на якому зникають усі сум
ніви. Шеф відділку пожежників 
виголошує цілу промову, в якій 
популярно пояснює, як зробити 
всіх людей щасливими і чому 
багато думати, шкодить. Знаєте, 
схоже, його думки поділяють у 
наших міністерствах освіти й 
культури.

Врешті, сюжет стає майже 
пригодницьким: підпілля, котре 
намагається вберегти книжки, 
рейди та облави пожежників, 
таємні агенти, втечі й пересліду
вання. Кіборгічний пес-убивця, 
що знаходить жертву за її біоло
гічними параметрами (здається, 
незабаром усіх нас ощасливлять 
паспортами, котрі їх містять). 
Структура жанру, а ми маємо 
справу з антиутопією, тради
ційна: у щасливому, на перший 
погляд, світі з’являється лю
дина із сумнівами. Найчастіше 
на такий дисидентський шлях 
чоловіка штовхає жінка. А далі 
влада, що створила «ідеальне 
середовище», намагається по
встанців знищити. Чоловік за
звичай зраджує справу. Жінка 
здебільшого гине… Маємо поді
бне у класичних «Ми» росія
нина Євґєнія Замятіна та 
«1984» британця Джорджа Ор -
велла. В цьому романі, як і у ві
домій антиутопії Олдоса Гакслі 
«Дивний новий світ», сюжет де -
що відхиляється від схеми.

«451 за Фаренгейтом»: книжка проти влади
Рей Бредбері свідомий того, 

що пише в епоху, коли про -
світницький проект поширення 
знан    ня вже зазнав краху. «451 за 
Фаренгейтом» з’явився в 1953 
році, коли США та СРСР мали на 
озброєнні не лише ядерні, а й 
водневі боєголовки, а холодна 
війна набирала обертів. Страх 
перед повним знищенням циві
лізації спонукав громадян навіть 
у демократичних країнах добро
вільно змиритися з наступом ре
акції, втратою частини свобод, 
переслідуваннями політичних 
опонентів. Після двох жахливих 
воєн першої половини століття 
ніхто не має сумніву щодо мож
ливості третьої, цього разу – 
останньої. Інституції влади, ко
трі гарантують безпеку в обмін 
на широкі повноваження втру
чатися в життя й права особис
тості, заживають чимдалі біль
шого авторитету. Демократію 
щодень частіше іменують анар
хією, котра загрожує розпадом і 
хаосом. Ліберальний проект, 
доти вже повністю згорнутий в 
СРСР, починає давати тріщини 
й у вільному світі (нагадаємо, 
що роман Орвелла з’являється 
друком у той-таки період – за 
чотири роки до твору Бредбері).
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ще ЧИТАТИ/ДИВИТИСь

«Ми» Євґєнія Замятіна вважають першою класичною антиутопією, 
що відобразила тоталітарні тенденції ХХ століття. Написана в 1920-
му, вона ґрунтувалася на враженнях автора від перших років існу-
вання радянської влади з її нівеляцією особистого та гіпертрофією 
колективізму. «Ми» є прогнозом майбутнього, в якому життя людини 
максимально контрольовано й регламентовано: мешканці Єдиної 
Держави не мають імен – їх позначають числами. Музику виробляє 
Інструментальний завод, і коли «нумери» не працюють, виготовля-
ючи суперракету «Інтеграл», то марширують під бравурні марші 
стрункими колонами вздовж широких проспектів. У сексуальні кон-
такти дозволено вступати впродовж однієї години на тиждень й від-
повідно до лотерейного талончика, в якому зазначено «нумер» 
особи протилежної статі. Лише на той момент у кімнаті можна опус-
тити штори – впродовж решти часу діяльність мешканців добре ви-
дно: їхні квартири мають скляні стіни.

«1984» Джорджа Орвелла є найбільш знаною антиутопією і, воче-
видь, найпесимістичнішою, а тому жахною. Автор ніколи не був у СРСР 
чи іншій тоталітарній державі, проте уяви йому вистачило, щоб ради-
кально налякати й себе, й весь західний світ. У романі маємо Лондон 
1984 року – центр держави Океанії, котра невпинно веде війну із сусі-
дами Остазією та Євразією. Верховну владу втілює Старший Брат, який 
через своїх агентів контролює буквально кожен крок громадян. Якщо 
можна ввійти в історію цивілізації однією фразою, то письменник це 
зробив, запропонувавши найбільш стислу формулу тоталітаризму: 
«Старший Брат тебе бачить». Людей бережуть від небезпечних думок: 
Міністерство Правди править історію, викреслюючи зайвих осіб та 
факти. Незгідних перевиховують тортурами в Міністерстві Любові. Ро-
мантичне почуття шансів на перемогу тут не має.

«Дивний новий світ» Олдоса Гакслі полемізує з «Державою» Пла-
тона. На відміну від Замятіна, котрий писав до, та Орвелла, що був 
після, Гакслі аналізує можливість добровільної «втечі від свободи» у 
вільному світі. В його романі цивілізація має на меті дві речі – про-
дуктивність і задоволення (громадяни схиляються перед дволиким 
божеством: «О, мій Форд/Фройд!» – кажуть вони). Люди в новому 
світі більше не народжуються – їх вирощують. Ця фраза потрапила 
в «Матрицю» братів Вачовскі просто зі сторінок літературного 
твору, як і образ великого Інкубатора, котрий бачить Нео, вперше 
прокинувшись зі сну в системі. А від Платона маємо сувору регла-
ментацію функцій, котрі громадянам прищеплюють змалку. Як і в 
«Державі», це суворо стратифіковане суспільство: інтелектуали, 
менеджери середньої ланки, офісний планктон, силовики, чорно-
роби. І жодного шансу вийти поза межі призначення. Але це щас-
ливий край, адже мати одного сексуального партнера понад три 
місяці тут вважають непристойним.

Фільм Курта Віммера «еквілібрум» 2002 року є найбільш вдалою екранізацією за мотивами ро-
ману Рея Бредбері. Тут багато змінено, але залишено головну колізію: держава знищує культурний 
спадок, дбаючи про спокій та продуктивність своїх громадян. Головний персонаж теж є майстром 
знищення, однак діє більш видовищно: додано елементи східних єдиноборств та кіберпанківської 
естетики, хоча вогнемети залишаються. На героя врешті також чекає навернення по смерті жінки 
(ба навіть двох), і він приєднується до повстанців, щоб покарати головного злочинця – диктатора, 
котрого, до слова, громадяни бачать також лише на екранах. На відміну від більшості антиутопій, 
герой фільму фактично самостійно, перемагає систему. Є також безпосередня екранізація «451 за 
Фаренгейтом», зроблена Франсуа Трюффо 1966 року. Проте вона ходульна й непереконлива; ди-
витись її можна, хіба щоб посміятися з майже іграшкових пожежників.

Для самого автора «451 за 
Фаренгейтом», як і для інших 
антиутопістів, починаючи від 
Джонатана Свіфта (його третьої 
частини «Мандрів Ґуллівера»), 
книжка, безперечно, є найпро
мовистішим символом інако
думства та свободи вислову. Це 
буквально перепустка в карна
вальний світ без правил та при
писів, царину пристрастей духу 
і тіла також. Недаремно поряд 
із високою літературою та пись
мом узагалі – влада в більшості 
романів-антиутопій обмежує і 
контролює сексуальну сферу 
життя персонажів. Утім, у Бред
бері дія інституцій примусу 
більш витончена: якщо руй
нівне для законів та ієрархій 
прагнення людини до неску
того задоволення неможливо 
знищити, його варто регламен
тувати – підмінити чимось при
мітивнішим і, на перший по
гляд, ефектнішим. Так у сучас
ному нам суспільстві масова ін
дустрія задоволень відтісняє 
складніші форми побутування 
культури. У Бредбері насолоду 
від читання літературних тво
рів замінюють їх спаленням. 
Влада буквально санкціонує ор
гії руйнації: пожежники від 
імені громадян спрямовують 
вогнемети на стоси «небезпеч
них» видань, а переслідування 
й страту незгодних транслюють 
у прямому ефірі. Так, на думку 
сучасного нам словенського 
культуролога Славоя Жижека, 
формується основа солідар
ності повоєнних суспільств – 
причетність до спільного не
пристойного/злочинно  го задо
волення. Спалення книжок як 
вмістилищ традиції/культури 
тоді постає для громадян звіль
ненням від спадку минулого, 
проте насправді лише розчи
щає шлях прагненням влад  -
них інституцій до суворішого 
контролю.

Роман Бредбері суттєво 
вплинув на пізнішу літературу 
кіберпанку. Його антиутопія 
спричинила масштабний резо
нанс і дотепер залишається 
зразком алегоричної політичної 
критики, надихаючи послідов
ників, як-от Майкла Мура з його 
фільмом «Фаренгейт 9/11». Вод
ночас оригінальний текст збері
гає свою актуальність і не втра
тить її, доки слова «книжка», 
«бібліотека», «поезія» матимуть 
вагу в нашому світі. 
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«Купала»

(с. Жорнівка, Київська обл.)
З метою збереження та примно-
ження українських традицій члени 
Спудейського братства Києво-
Могилянської академії вже 11-й рік 
поспіль організовують культурно-
мистецький проект, приуроче-
ний до свята Івана Купала. Тому 
не дивно, що більшу частину про-
грами становлять традиційні ку-
пальські гуляння, забави та ігри. 
Решта ж – конкурси перекладе-

ної та авторської піс-
ні, майстер-класи, 
ночі поезії (Вано Крю-
гер, Мирослав Лаюк, 
Світлана Богдан) та 
виступи запроше-
них виконавців, як-от 
«Бути чесним», Lazy 
Fingers, «Ковтнярі», 
Fadchoice.

«УманьЛітФест»

Дендропарк «Софіївка»
(Умань, вул. Київська, 12а)
Третій за ліком фестиваль укра-
їнської поезії та авторської пісні 
запам’ятається гостям низкою ці-
кавих заходів, серед яких книж-
кова виставка-ярмарок, літератур-
ні читання, слеми, екскурсії, аукці-
они та інші цікавинки. Родзинкою 
свята обіцяє стати містична прогу-
лянка історичним центром міста. 
Взяти участь у дійстві зможе кожен 
автор, який пише свої 
твори українською 
мовою. На особливо 
талановитих чекають 
заохочувальні при-
зи, хоча рівень май-
стерності, за словами 
організаторів, дуже 
строго не оцінювати-
меться. 

Анонси

Новий фільм Люка Бессона 
«Леді» є найбільш 
ретроградним у кар’єрі 
великого провідника 
сучасного способу 
візуалізації

фрази «в мене червона хустина, я можу вбивати 
кого захочу» і Шуберт. Проте стрічка цілковито по
збавлена гостроти сучасного кіно з його формами 
та ідеями. Національний колорит М’янми (зйомки 
відбувалися в Таїланді) видається такою собі «гло
балізованою» картинкою напоказ. А головна роль у 
виконанні Мішель Йео, попри те що сама акторка, 
як і її героїня, теж має чоловіка-іноземця (фран
цуза), чіпляє лише емоції, але не розум. На відміну 
від «Ганді», «Королеви» і «Залізної леді» у фільмі 
Бессона центральні ролі значно слабші. Порівняно 
з «Останнім королем Шотландії» стрічка втрачає 
через брак яскравої ідеї. А «Останньому імпера
тору» і «Кундуну» поступається розмахом, епо
хальністю і, зрештою, красою.

Т
е, що Бессон зацікавився постаттю Аун Сан 
Су Чжі, загалом не дивує. Опозиційний лідер 
М’янми свого часу закінчила Оксфордський 
університет, вийшла заміж за британця і на

родила двох дітей, а по поверненні до рідної кра
їни, наслідуючи буддійські традиції та шлях 
Ганді, зайнялася політикою. Вона 15 років проси
діла під домашнім арештом, отримала Нобелів
ську премію миру, Золоту медаль Конгресу США, 
очолила список «героїв нашого часу», сформова
ний журналом New Statesman. 
Мода на політичні теми, «залізних леді» та східно
азійські красоти визначає напрям розвитку кіно і 
вихід фільмів, розрахованих на певну кон’юнктуру. 
Та в цьому розрізі дивує спосіб, яким Бессон зобра
зив історію безкомпромісної жінки-борця. Сюжет 
прямолінійній і досить консервативний щодо ме
тодів зображення подій. Тобто є розстріли студен
тів, утримання опозиціонерів у клітках, тортури, 

6–7 липня 6–8 липня5–20 липня, 17:00
«Пейзажна 
альтернатива»

Музей особистих колекцій 
ім. О. В. Блещунова 
(Одеса, вул. Польська, 19)
Спільний проект українських ху-
дожників Костянтина Зарицько-
го та Сергія Белика – це своєрід-
на експериментальна експози-
ція, на якій представлені пейзаж-
ні роботи обох авторів. І хоча кар-
тини різні за стилем написання, їх 
об’єднують гармонійність та само-

бутність. Філософія та гли-
бина полотен Сергія Белика 
в чомусь близькі до багато-
гранності й неосяжності мор-
ських пейзажів Костянтина 
Зарицького. Загалом «Пей-
зажна альтернатива» налі-
чує 20 живописних робіт, 
створених митцями протя-
гом останніх двох років. 

Політична 
драма 

«Леді»/
«The Lady».
У кінотеатрах 
України
з 28 червня

КІНО
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12–16 липня, 10:00
«АртПоле»

Береги Дністра (с. Уніж, Івано-
Франківська обл.)
Цього року атмосферно мистець-
кий простір фестивалю разом із  
гостями творитимуть Mitch & Mitch 
(Польща), Airtist (Угорщина), Red 
Cardell (Франція), Transglobal Un -
der ground (Велика Британія – Ін-
дія), Deši (Чехія) і вже традиційно  
рідні українські гурти «ДахаБраха»,  
«Перкалаба» та «Бурдон» (на фо -
то). В основі фесту лежить понят-

тя синергії – єдиної 
дії, вміння відчу  вати 
одне одного і світ до-
вкола. Тому крім му-
зичної програми на 
відвідувачів чекають 
презентації лен  дарт-
об’єктів, майстер-
класи, танці, співи та 
перфоманси. 

10–11 липня6 липня – 30 серпня

Поза сумнівом, «Леді» – епічне, важливе кіно, 
передусім із соціального, політичного, правоза
хисницького боку, що ставить Бессона поруч з 
іменем іншого кінематографіста, пристрасного 
борця за права людей світу Майкла Вінтербот
тома. До того ж «Леді» цікаво резонує з Украї
ною, зокрема з Юлією Тимошенко як із політич
ним в’язнем. Момент, коли Аун Сан Су Чжі із за
плетеними у волосся квітами проходить крізь 
редут солдат, неймовірно нагадує славнозвісне 
вкладання квітів Леді Ю в щити правоохорон
ців… Для українського прокату цього цілком до
статньо.

Ярослав Підгора-Гвяздовський

Ukraine Jazz Summer 

Клуб «44»
(Київ, вул. Хрещатик, 44б)
Літній джазовий фестиваль відбу-
деться в чотирьох містах України 
з урочистим відкриттям у Києві та 
фінальним гала-концертом у Сім-
ферополі. Джаз-виконавці побу-
вають також в Одесі та Миколаєві. 
Серед учасників дійства такі відо-
мі джазмени, як Рой Ассаф – фор-
тепіано, Офер Ассаф – саксофон, 
Джонатан Волтзок – тромбон (Із-
раїль – США); Kiev Big 
Band (Київ), Біг Бенд 
Володимира Алексє-
єва (Миколаїв) та ін. 
Несподівані музич-
ні експерименти, імп-
ровізації та спонтан-
ні джаз-батли стануть 
невід’ємною части-
ною фесту. 

Summer Sound 

Пляж «Європа»
(с. Грибівка, Одеська обл.)
На одному з наймальовничіших 
узбереж Чорного моря розпо-
чнеться свято музики, яке трива-
тиме до кінця літа. Протягом цьо-
го часу на сцену вийде близько 
50 українських та зарубіжних ви-
конавців: Jerry Ropero і Tom Novy 
(Німеччина), Mark Knight (Велика 
Британія), Joachim Garraud (Фран-
ція), «Табула Раса», Green Gray, 
«ТНМК», SunSay та ін. Для учас-
ті у фестивалі до України приїдуть 

також музиканти з 
Італії, Нідерландів, 
Азербайджану, Бі-
лорусі, Чехії та Росії. 
Нескінченний потік 
музики та позитив-
них емоцій non-stop 
усе літо.

Тобаяс Джоунс. «Потаємне серце Італії»
Більшість книжок про Італію зосереджуються на 
пам’ятках історії та культури, благодатному се
редземноморському кліматі та природі. Британ
ський журналіст, що кілька років мешкав у цій 
країні, пише про ті її грані, якими нехтують турис
ти: про мешканців із їхнім дивовижним менталі
тетом, мовні нюанси, футбол, телебачення, клери
кальність цієї держави. Безперечно, не обійшлося 
й без політики та Берлусконі, оскільки його впли
вами просякнуте все життя сучасної Італії. 

Майкл Вінч. «Одноденна держава»
До 1919 року сучасна Закарпатська область Укра
їни належала Угорщині, з 1919-го до 1939-го – 
Чехословаччині й тільки один день – 15 берез
ня 1939-го – проіснувала як незалежна Карпат
ська Україна. Пробувши тут із січня до березня 
1939-го і поспілкувавшись із багатьма учасника
ми, автор зумів передати ставлення до подій різ
них сторін. Багаті культурологічні описи та по
гляд незаангажованого спостерігача вирізняють 
цю книжку з-поміж усього написаного про Кар
патську Україну.

Тадеуш Конвіцький. 
«Хроніка любовних подій»
У романі відомого польського письменника, що 
його нерідко називають «совістю нації», йдеться 
про юнацьке, перше кохання – сильне, як смерть. 
Події розгортаються в довоєнному Вільні, яке на 
той час доживає останні вільні дні в польській го
вірці, білоруських піснях, литовських прислів’ях, 
хворобливо піднесеній вдачі, людській добро
ті. Трагедія, окриленість, з одного боку, і коміч
ність, приземленість – з іншого, дивовижним 
чином переплітаються в цій книжці.

КНИЖКИ
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П
орту – друге за чисель
ністю населення, після 
Лісабона, місто Порту
галії, яке інколи навіть 

називають її північною столи
цею (фото 2). І недаремно, адже 
саме йому країна завдячує 
своїм найменням. На берегах 
річки Доуру стояли два римські 
поселення: Портус (лат. «га
вань») і Кале (від гр. «калос» – 
прекрасний). Тож згодом 
маври заговорили про цю міс
цевість як про «Портукале». А 
після їхнього вигнання 1095 
року тут постало християнське 
графство Портукалія. Від са
мого початку місто відзнача
лося неабиякою пристрастю до 

комерції. В ньо  му панували 
торгові магнати й поважні 
купці, сюди заходили численні 
каравели, пов  ні всіляких екзо
тичних товарів. Шлях  тичі в 
Порту геть не зажили пошани 
– їм можна було залишатися в 
його мурах не дов  ше, ніж на 
три доби. Ба навіть король не 
мав у місті власної резиденції, 
мусив гостювати в єпископа.

РАй ДЛя СПРАГЛИХ
Передусім Порту знане вино
робством, а якщо точніше, то  
са ме виготовленням портвейну 
(в місті є навіть інститут, що опі
кується цим питанням). Справді 
тут його п’ють майже всі й усю  ди. 

Туристи смакують напій у вишу
каних ресторанах. Місцеві жи
телі – в локальних забігайлівках.

Заходимо до однієї з них у 
прибережному кварталі Рібейра 
(темні коридори вузьких вули
чок із почасти відреставрова
ними фасадами, бо ж старе місто 
належить до культурних пам’я-
ток ЮНЕСКО, приводять до 
узбережжя). Всередині – кілька 
відвідувачів: чолов’яга жлуктить 
вино, про щось розбалакують дві 
бабусі. За барною стійкою – ні
кого. Раптом одна зі стареньких 
спинається на милиці й озива
ється до нас. Кажемо, що хотіли 
б вина. «Білого? Червоного? 
Портвейну?» Вибираємо остан

Столиця портвейну
Від аристократичних вілл до скромних рибальських хижок,  
із величного фортечного пагорба до просякнутої рибно-винними 
запахами набережної – типовий маршрут прогулянки Порту

Автор: 
Наталія 

Ксьондзик

Фото: 
Сергій 
Богдан
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ній. Вона кульгає до шинкваса. 
Бере пляшку, відкорковує її зу
бами (саме так!) і наливає. Ця за
мальовка типова. У задимленій 
залі сусідньої кав’ярні – так само 
пенсіонери, всі вони мешкають у 
цих будинках, тож просто спуска
ються на перший поверх, де 
гучно промовляє телевізор, а під 
стелею поважно гойдаються 
окісти (іспанським хамоном тут 
теж не гребують), щоб поспілку
ватися за келихом.

Охочі можуть вдатись і до 
професійної дегустації. Але тоді 
слід залишити Порту й виру
шити (пішки хвилин за 20 – не 
довше) до своєрідного міста-
сателіта – винної імперії під на

звою Віла-Нова-ді-Гая, де вже 
понад 300 років виробляють цей 
напій. Саме тут розташовані спе
ціальні дегустаційні зали, числен-
 ні винні льохи й склади (фото 1), 
а понад 60 підприємств пропо
нують екскурсійні послуги. Діс
татися туди можна кількома 
шляхами: або «круїзним» кора
бликом (точніше, тим-таки чов
ном, що колись давно слугував 
для перевезення бочок порт
вейну з найближчих сіл до міс-
 та), або дворівневим мостом Ко
роля Луїша І (залізничний, ав
томобільний і пішохідний водно
час (фото 4)), сконструйованим за 
зразком сусіднього – трохи давні
шого – Королеви Марії.

НА БАЗАР
Блукаючи містом, ви неодмінно 
купуватимете щось, крім порт
вейну, адже крамничок у Порту 
так само багато, як і забігайлі
вок. Не оминете, вочевидь, і му
ніципального ринку Больян (або 
ж Больхао). Його доволі велика 
сталева конструкція, оточена га
лереями, зберігає свій незмінний 
вигляд іще від середини ХІХ сто
ліття.

Тут можна придбати як суве
ніри (від класично курортних му
шель різноманітних форм до 
рушничків-фартушків із націо
нальними візерунками-пів ни ка-
 ми), так і банальний по бутовий 
дріб’язок (шкарпетки, спідню бі
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Порталеґре
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ЦІКАВО ЗНАТИ
Портвейн (нім. 
варіант назви; 
порт. відповід-
ник – Porto) – 
міцне солодке 
вино класу «лі-
керних», найчас-
тіше з червоних 
сортів винограду, 
котре подають як 
десертне. Справ-
жній портвейн 
походить завжди 
з Португалії, а 
точніше з її пів-
ночі, долини До-
уру. 
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лизну, засоби особистої гігієни 
тощо). Втім, знаний цей базар усе 
ж таки своїм прямим призначен
ням – харчами на будь-який смак 
– це свіжі овочі-фрукти (деліка
тесні для нас авокадо, манго, па
пая тут цілком звичні, а про 
апельсини-мандарини годі й ка
зати: дерева, на яких рясно плоду, 
трап ляються мало не в кожному 
міському сквері), м’ясо (як сви-
нина-яловичина, так і барани на-
козлятина), молочне (неймо  вір-
ний вибір сирів) і, звісно ж, риба та 
решта морепродуктів (зрідка мо
рожених, але переважно свіжих).

Водночас територією ринку 
розкидані не лише товарні ятки, 

а й невибагливі столики-стіль-
чики, за якими можна смачно 
попоїсти тієї-таки щойно посма
женої риби: тріски, сардин, до
радо, форелі, окуня, скумбрії, а 
також кальмарів, креветок, ка
ракатиць, восьминогів – навіть 
гурмани не матимуть до чого 
прискіпатись.

ХВИЛЮ ТРИМАй!
Розмаїті набережні обрамлюють 
Порту з кількох боків. Річка До
уру плавно огинає місто і пропо
нує приємну пішохідну прогу
лянку узбережжям: кав’ярні, су
венірні крамнички, вуличні му
зиканти, причал, майданчик для 
екскурсійного гелікоптера, зреш-
тою, просто чайки і незмінні го
луби. А от дістатись Атлантич
ного океану найцікавіше трам
ваєм (фото 3). Адже саме в Порту 
1872 ро ку з’явилася перша його 
колія на всьому Іберійському 
півострові. Принагідно можна 
навіть відвідати присвячений 
цьому видові транспорту музей. 
Вагонет  ка, що курсує вздовж бе
рега, має вигляд як на початку 
минулого століття: всередині все 
обшите деревом, машиніст керує 
навстоячки, переходячи з одного 
краю до другого, залежно від 
того, в якому напрямку рух.

А коли ви зрештою дістане
тесь кінцевої зупинки, перед 
очима постане бентежне видо
вище: зустріч річки з океаном. 
Вони вітаються хвилями, які, з 
одного боку, трощать мол, а з 
другого – рясно омивають під
ніжжя маяка і прилеглу до нього 
пішохідну зону. Туристи переля
кано рятують фотоапарати, а міс
цеві рибалки, ні на що не зважа
ючи, і далі провадять нескін
ченні балачки.

Тут справжній рай для сер-
фін  гістів. Широкі піщані пляжі 
(лише зрідка помережані камін
ням) усіяні чорними (без гідро
костюмів усе-таки холод  но) струн -
кими постатями. Їхній шал пере
дається і глядачам, кот  рі, спогля
даючи стихію, вболівають за ці 
маленькі цяточки, які так зухвало 
підкорюють хвилі. Втім, коли 
таке стеження набридне, що ма
лоймовірно, можна посидіти на 
терасі якогось ресторанчика, чи 
пройтися парком, чи проїхатися 
на велосипеді. Вздовж узбе
режжя тягнеться кількакіломе
тровий дерев’яний поміст, якнай
кращий саме для таких здорових 
променадів. 

Міжнародні теле-
фонні розмови  

у Португалії              
за допомогою  
ТревелСімки:  

вихідний тариф –

$0,49/хв,
вхідний – 

$0,00/хв  

яК ДІСТАТИСя
Прямих рейсів до Порту з Києва не-
має. Тому найзручніше летіти до Іс-
панії (наприклад, маршрутом 
WizzAir), а далі вже будь-якими міс-
цевими авіалініями.  
Всі чотири перельоти (туди й на-
зад) обійдуться не менш ніж у 
€250.

Де ЗУПИНИТИСя
У місті чимало готелів на будь-який 
смак: від фешенебельних апарта-
ментів у самому центрі міста до 
скромних пансіонів і резиденцій (від 
порт. Pensão і Residencial – готелі се-
реднього ґатунку; читай: гостели) у 
тому-таки центрі, але за помірну 
плату: від €30 за двомісний номер 
зі зручностями.
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Коли адвокат 
Дмитро Ко-
робко роз-

мовляв із ві-
домим у До-
нецьку хам-
лом інспек-
тором Нато-
чієм, остан-
ній не на ка-
меру заявив 
йому: «Якби 
не форма,  
я вам пока-

зав би»

Анна  
Корбут

Дмитро  
Губенко

Ганна  
Трегуб

Інна 
Завгородня

ЖИТТя БеЗ СМІТТя
Вичитав у чудовій американ
ській книжці, як перейти до 
максимально безвідходного спо
собу життя. По-перше, відмов
ляйтеся від того, без чого 
можна обійтися. Якщо вам про
понують безплатну ручку чи 
буклет на виставці, а вони вам 
насправді не потрібні, просто не 
беріть їх. По-друге, використо
вуйте вживані речі. Вони часто 
нічим не гірші за нові, а кошту
ють значно менше. По-третє, не 
купуйте води в одноразовій 
тарі. Пийте фільтровану із пля
шок багаторазового викорис
тання. По-четверте, зовсім від
мовтеся від пластикових паке
тів на користь екоторб. По-п’яте, 
купуйте надійні речі тривалого 
вжитку – звісно, вони дорожчі 
ніж одноразовий мотлох, однак 
це заощаджує природні ре
сурси.  

ТОРЖеСТВО МАНІФеСТІВ
В інсталяції з обдертих вікон, 
тісних халупок і старих ліжок – 
маніфест злиднів й нестачі 
простору в Китаї. У портреті 
жінки із зів’ялих квітів – мину
щості краси. У розсипі пласти
кових бомбосховищ, які режим 
набудував тисячами в малій 
країні від страху війни, – миру 
та забуття, бо нове покоління 
там танцює і розважається.  
В інуїтському іглу, де голос за
кликає «відбілити зуби, з’їсти 
йогурт і бути унікальним», – 
маніфест індустрії, яка відго
довує мозок сміттям, наче фер
мер гуску зерном на фуагра. А в 
молодій парі, яка пробігає повз 
усе це, затримуючись на мить, 
аби вона стильно усміхнулась у 
його дорогий об’єктив на тлі бі
дацтва, миру й масового пси
хозу, – маніфест нестерпної 
легкості порожнечі.  

4:22
Четверта – це ще, власне, не ра
нок. Така собі межа між глупою 
ніччю і вранішніми годинами. 
Додаткову роль тут відіграє се
зон. Узимку, безперечно, це глу
хий апогей чорнющої пітьми, 
час, коли всі сплять, година, 
коли найзручніше починати 
бойові операції та військові пе
ревороти. А посеред літа це вже 
світлий час. От і сьогодні, попри 
те, що небо затягнуте хмарами, 
на дворі вже розвиднюється.  
У цього ранку був іще один 
плюс – після довгих тижнів 
спеки нарешті дуже тихо пішов 
дощ. Іще вчора на нього нічого 
не натякало: люди сиділи по 
спітнілих кав’яреньках та рес
торанах, і Київ важко дрімав 
після паркого дня. Шум дощу о 
4:22 – не найгірший будильник 
навіть тоді, коли треба дуже 
рано вставати. 

Валерія 
Бурлакова

ІНШОГО РАЗУ
Днями помер Котя – хресто
матійний одесит, моряк, хулі
ган «Чорноморця». Мій друг. 
Коли востаннє була в Півден
ній Пальмірі, дуже просив зо
статися ще на день. Не зали
шилась, хоч і могла: здава
лося, ніби не маю на це часу. 
«Іншого разу», – впевнено по
обіцяла. Згодом умовляла 
його завітати до столиці. «Та 
ні, малá, зараз із грошима не 
дуже. Який сенс їхати? – від
казував. – Ні-ні. Нумо краще з 
тобою восени до Сербії мах
ньом…» Тепер Коті немає. Не 
буде ніякого іншого разу. 
Отож не відкладайте на потім 
дорогих вам людей. Бо зай-
вого вільного часу або грошей 
ні в кого з нас нема і не буде. А 
друзі є. Та й то поки що. 

ВІДЧУТТя СУСПІЛьНОСТІ
Давно помічаю, як ми зі спів
вітчизниками одне одного на
взаєм виховуємо. Маю на 
увазі передусім молодше по
коління, яке свідомо чи від 
браку досвіду постає проти 
радянської антиморалі. Захо
джу, наприклад, на пошту – 
за десять сьома. І мені кров з 
носа треба сьогодні надіслати 
листа. Проте я сама винна, що 
запізнилась, і працівниці не 
піддаються на вмовляння або 
пропозицію додаткової пла-
 ти. Не приймають листів – і 
баста: у них свої правила й 
розклад. А для мене це остан
ній шанс на участь у конкурсі. 
Але врешті-решт відчуваю 
радше вдячність за чужу 
принциповість, яка стає мені 
наукою. 

ЛяКЛИВИй МеНТ
Нещодавно з активістом гро
мадської ініціативи «Дорожній 
контроль», що бореться з «бєс-
прєдєлом» ДАІ, стався кумед
ний випадок у Донецьку. Коли 
адвокат Дмитро Коробко роз
мовляв із відомим у тих краях 
хамлом інспектором Наточієм, 
останній не на камеру заявив 
йому: «Якби не форма, я вам 
показав би». Потім міліціонер 
бравурно запросив правника до 
спортзалу своєї інспекції для 
спортивного ж таки поєдинку 
сам на сам. Але коли наступ
ного дня адвокат справді прий
шов до відділку із другом та ві
деокамерою, інспектор Наточій 
банально «з’їхав із теми». На
віть апеляція до його чоловічої 
гідності не допомогла. Ось та
кий лякливий мент.  

Богдан  
Буткевич

НАш ТИЖДЕНЬ| 
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ДАЛІ НІКУДИ

СПеЦІАЛьНА ТеМА
яК ВИРІШИТИ МОВНе ПИТАННя ПІСЛя яНУКОВИЧА
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