
Featuring selected content 
from The Economist

ОСНОВНА ПРИЧИНА МАСОВОГО ЗАРОБІТЧАНСТВА 
ЗА КОРДОНОМ І БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ – ОЛІГАРХІЧНА 

МОДЕЛЬ ВЛАДИ, ЗА ЯКОЇ БІЛЬШІСТЬ ГРОМАДЯН 
ВИЯВЛЯЮТЬСЯ НЕПОТРІБНИМИ У ВЛАСНІЙ КРАЇНІ

ЧИ ЗМІНИТЬ ЄВРОПУ ПРИХІД 
ДО ВЛАДИ В НИЗЦІ КРАЇН ЛІВИХ 

І КРАЙНІХ ПРАВИХ ПАРТІЙ 

ЯКА МЕЖА 
СПОРТИВНИХ 

РЕКОРДІВ 

КОМУ ВИГІДНО ПОСАДИТИ 
В НОВИЙ ПАРЛАМЕНТ ЯКОМОГА 

БІЛЬШЕ КОМУНІСТІВ 

ОЛЕГ «МОХ» 

ГНАТІВ ПРО 

ЗАРОДЖЕННЯ 

ПРОТЕСТНОЇ 

МУЗИКИ
№ 33 (250) 17 – 23 СЕРПНЯ 2012 р.

FACE.indd   3 14.08.2012   17:07:13





© Український тиждень. Редакція залишає за собою право на літредагування надісланих матеріалів без узгодження з автором. Рукописи не повертаються й не рецензуються. 
Редакція може не поділяти думку авторів. За зміст рекламних матеріалів та листів, надісланих читачами, редакція відповідальності не несе.  
Матеріали, позначені літерою «Р», під рубрикою «Трибуна» та на сірому тлі, публікуються на комерційній основі

№ 33 (250) 17 – 23.08.2012
Засновник ЕСЕМ Медіа ГмбХ
Видавець ТОВ «Український Тиждень»
Головний редактор Сергій Литвиненко
Заступники головного редактора  
Наталія Петринська,  
Олександр Пагіря 
Редактори Дмитро Губенко, Інна Завгородня, 
Алла Лазарева, Андрій Лаврик,  
Олександр Крамар, Максим Бугрій

Оглядачі Юрій Макаров, Ганна Трегуб, 
Богдан Буткевич, Мілан Лєліч, Олександр 
Михельсон, Валерія Бурлакова 
Відповідальний секретар Віталій Столига
Арт-директор Андрій Єрмоленко
Дизайнери Ганна Єрмакова, 
Тимофій Молодчиков  
Художник Павло Ніц
Більд-редакція Валентина Бутенко
Фотограф  Андрій Ломакін
Кольорокоректор Олена Шовкопляс
Літературні редактори Юрій Бедрик, 
Лариса Мінченко, Марина Петрова
Коректор Ірина Павленко
Фінансовий директор Андрій Решетник

Директор зі збуту Олександр Грищенко
Директор з реклами Олена Андрєєва  
e-mail: olena.andreeva@tyzhden.ua
тел.: 067 407-10-89
Відділ маркетингу Андрій Ломакін
Голова редакційної ради Роман Цуприк
Видається з 2.11.2007 р.
Свідоцтво про державну реєстрацію 
КВ № 13005-1889Р від 13.08.2007 р.
Адреса для листування 03067, Київ, а/с № 2
Адреса редакції та видавця 
03067, Київ, Машинобудівна, 37

E-mail: office@tyzhden.ua 
Тел.: (044) 351-13-00 
Друк ТОВ «НОВИЙ ДРУК»,  
Київ, вул. Магнітогорська, 1
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи  
ДК № 1447 від 28.07.2003 р.
№ зам. 125652
Наклад 41 500
Номер підписано до друку 15.08.2012 р.
Виходить щоп’ятниці.  
Розповсюджується в роздрібній торгівлі  
та за передплатою.
Ціна договірна. Передплатний індекс 99319

«Пагаварім?»
Чому перші дні застосування мовного 
закону засвідчили, що він загрожує 
консолідації національної ідентичності  
й створює фінансові проблеми для 
бізнесу та держави

«Зайві люди»
Чому однією з основних 
причин масового 
заробітчанства наших 
співвітчизників за кордоном 
є наявна в Україні олігархічна 
модель влади

Мішель 
Вівьорка про 
популізм та 
його різновиди

Культура важливіша
Чи можуть крайні праві, які 
набирають сили в багатьох 
європейських країнах, 
запропонувати бодай  
якусь доладну  
економічну ідею
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36

Любов на відстані
Як трудова 
міграція змінює 
підходи українців 
до формування 
сім’ї

Труднощі повернення
Чому українці, які 
хотіли б працювати 
вдома, знову їдуть на 
заробітки за кордон

«Служу совєтскому 
народу»
Хто фінансує 
масштабну 
виборчу кампанію 
комуністів

Тарас Прохасько 
про терпіння

6

Політичний 
маятник
Чому сьогодні в 
Європі неможливо 
прогнозувати 
стабільні позиції 
тих чи тих політсил

Ігри з олімпійськими грішми
Куди пішли сотні мільйонів 
гривень, виділених  
із держбюджету на  
підготовку спортсменів  
до Олімпіади-2012

Уже не 
швидше  
й не вище
Чи не час 
оновити 
олімпійське 
кредо?

Після свята
Що залишить 
Британії у 
спадок третя 
за 104 роки 
Олімпіада  
в Лондоні

34
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Майже серйозно: 
реакція влади на 
анекдоти про неї

Ігор Лосєв про 
малоросійських 
інтелігентів

Порушення етичного 
моменту
Чому чорнобильська тема 
стала кінематографічною 
тенденцією лише в Україні

Країна Золотих Пагод
Тиждень побував у Бірмі, 
де на туристів показують пальцем, а 
деякі регіони досі закриті для мандрів

Запитай у родини
Наукові дослідження свідчать про 
нові розгалуження генеалогічного 
дерева Homo sapiens

Музичний резистанс
Культова постать української альтернативи 
Олег «Мох» Гнатів про те, як «Червона 
Рута» перекрила дихання модерній 
музиці, про зародження мистецького 
протесту й уміння бути живим

навігатор
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Під зоряним дощем
Серпневий зорепад у науковій інтерпретації має таке по-
яснення: щороку в проміжку між 23 липня і 23 серпня 
Земля потрапляє під метеоритний дощ, коли проходить 
через орбіту комети Свіфта – Туттля. Сама комета набли-
жається до нашої планети лише раз на 133 роки, але що-
літа ми бачимо її хвіст: метеорити, уламки породи, що 
потрапляють до атмосфери Землі, спалахують і створю-
ють ефект, який ми звикли називати зорепадом. Позаяк 
метеоритний дощ відбувається в сузір’ї Персея, явище має 
назву Персеїди.

Фото: AP

на чаСі|фото тижня
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Підготувалися. 
Дмитро Табачник 
похвалився, що із 

2,06 млн 
підручників, на-

чебто замовлених 
цього року україн-
ськими школами, 
російською мовою 

надійде  

1,99 млн 

Тиждень 
в історії

Народився Орвілл 
Райт, аме рикансь кий 
льотчик, піонер авіації, 
співвинахідник аероплана 
(разом із братом Вілбером)

Перші компакт-
диски вийшли в 
реліз у Німеччині 

Війська НКВД підірвали 
греблю Дніпрогесу, 
загинуло близько 100 тис. 
червоноармійців та місцевих 
мешканців 

17 серпня 1982 18 серпня 1941 19 серпня 1871

8 серпня 2012 року, як і прогнозував Тиждень, 
президент підписав мовний закон. Зрештою, 
було б дивно, якби один із ініціаторів остан
нього його ветував. Роль так званої робочої 

групи з удосконалення мовного законодавства, за 
словами її керівника, міністра охорони здоров’я (!?) 
Раїси Богатирьової, зводитиметься до «зняття на
пруження в суспільстві».
З набранням чинності документом, як, за інформа
цією джерел Тижня, і було заздалегідь заплановано 
політтехнологами ПР, уже почалося протиставлення 
«своїх по нутру» та «чужих» регіонів країни. На Пів
денному Сході контрольовані ПР місцеві ради різ
ного рівня – від міських до обласних (розгляд пи
тання у ВР АРК відкладено) – ухвалюють рішення 
про надання російській статусу регіональної. Що
правда, у мешканців Південного Сходу, розчарова
них правлінням «своїх» за ці два з половиною роки, 
вирішення правлячою партією неіснуючої проблеми 
«утисків російськомовних» не викликало ентузіазму. 
Частина з них усвідомлюють, що саме вони, а не пар
ламентська опозиція в кінцевому підсумку мають 
стати «розведеними кошенятами», як місяць тому 
відверто висловився Михайло Чечетов. Іншим про
сто байдуже. Тож місцевій владі довелося влаштову
вати «святкування», на які місцевих бюджетників 
мобілізовували переважно добровільно-приму со
ви ми методами. 
Спроба повторити сценарій 2004 року з поділом кра
їни на сорти для влади зараз може виявитися ще 
менш успішною, ніж тоді. У людей є база для порів
няння: вони вже бачили так звану насильницьку 
українізацію за помаранчевих і усвідомлюють, що це 
лише страшилка, а розчарування та роздратування 
від реального «покращення» від Януковича і Ко має 

численні ілюстрації в їхньому повсякденному житті 
сьогодні. Інша річ, що ухваленням мовного закону, 
на думку експертів, правляча партія може спробу
вати пояснити «різке зростання підтримки відпові
дальної політичної сили», забезпечене зовсім ін
шими методами. Наприклад, тими, які в минулому 
гарантували більш ніж 100% явку на низці виборчих 
дільниць у «нутрових» регіонах, що за очікуваного 
цього року реального ігнорування мешканцями До
нецької та Луганської областей виборів може мати 
вирішальний вплив на їхні результати. 
Тим часом уже тепер стає зрозуміло, що в разі імпле
ментації всіх норм мовного закону він суттєво 
ускладнить економічну діяльність. Поки що про зна
чні додаткові витрати заявили кондитери та пиво
вари, які апелюють до ч. 3 ст. 26 закону, що передба
чає маркування товарів та інструкції до їх викорис
тання регіональною мовою. Схожа ситуація і в низці 
інших галузей, насамперед продовольчій та фарма
цевтичній. Підприємці зазначають, що виконання 
вимог згаданого документа призведе до багатоміль
йонних збитків та великої кількості порушень у 

«Пагаварім»
Перші дні застосування мовного 
закону засвідчили, що він загрожує 
консолідації національної 
ідентичності, створює фінансові 
проблеми для бізнесу і держави

Потужний 
землетрус в Ірані. 
Загинуло 227 осіб

Масштабна 
пожежа на 
Херсонщині 
охопила  
1,5 тис. га лісу

МЗС Польщі відкликало 
співробітників 
консульства у Луцьку. 
Причина: корупційний 
скандал

6 серпня 10 cерпня 11 серпня

Автор: 
Олесь  

Олексієнко

на чаСі|тенденції тижня
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ІМІТАТОРИ. 
Місцева влада 
вже через 
30 хв. після 
повідомлення 
про 
підписання 
мовного 
закону 
влаштувала 
«святкуван-
ня», на яке 
добровільно-
примусово мо-
білізовували 
бюджетників

Тиміш Хмельницький 
уклав династичний 
шлюб із дочкою 
молдавського 
господаря Василя 
Лупула Розандою 

Червона армія 
завершила розгром 
угруповання вермахту  
в битві на Курській дузі 

Розпочалося вторгнення 
військ країн Варшавського 
договору в Чехословаччину 
з метою придушення 
Празької весни 

20 серпня 1968 21 серпня 1652 22 серпня 1862  23 серпня 1943 
Народився Клод 
Дебюссі, французький 
композитор, піаніст, 
засновник музичного 
імпресіонізму

зв’язку з неконтрольованим переміщенням продук
ції з одного регіону в інший, а відтак сприятиме роз
витку корупції й тиску на бізнес. Що, зрештою, по
значиться на кінцевій ціні товарів. 
Невдоволені «ціною мовного питання» у системі ви
конавчої влади: за підрахунками начальника відділу 
департаменту фінансів соціальної сфери Мінфіну 
Валентини Брусилової, виконання закону потягне за 
собою додаткові бюджетні витрати в 17 млрд грн. 
Якщо його чітко дотримуватися, необхідно забезпе
чити державні та комунальні установи переклада
чами з регіональних мов, відкрити додаткові класи 
та групи для меншин, які згідно з документом пре
тендуватимуть на «регіональність», а також курси 
для чиновників, яких він зобов’язує відповідати регі
ональною мовою, якщо нею звертаються. Заміни по
требуватимуть дорожні знаки, таблички з назвами 
вулиць. Треба буде розробити та передрукувати фор
муляри і документацію регіональними мовами. Сер
гій Тігіпко, наприклад, уже демонстративно заявляв, 
що виконувати такі закони його міністерство не зби
рається, оскільки в державі й без того бракує коштів 

Через негоду в Україні 
знеструмлено 345 
населених пунктів. 
Сильний дощ паралізував 
рух транспорту  
в Дніпропетровську

У Лондоні 
завершилися 
ХХХ Олімпійські 
ігри

Італійський суд 
звільнив Миколу 
Мельниченка 
з-під арешту

12 серпня 13 серпня 14 серпня
У Харкові невідомі 
розгромили 
наметове містечко 
захисників 
української мови

15 серпня

на соціальні видатки. Комітет виборців уже звернув 
увагу на той факт, що кандидати в депутати можуть 
ініціювати публікацію інформаційних плакатів на 
дільницях із власною програмою кількома мовами 
відповідно до мовного закону і ЦВК буде зобов’я
заний виконати цю вимогу.
Тож, вочевидь, під приводом технічних і фінансо
вих проблем у випадку мов, котрим справді загро
жує зникнення (захист яких і є предметом регулю
вання Європейської хартії регіональних мов), за
значений закон не виконуватиметься, натомість 
використовуватиметься для консервації наявного 
антиконституційного стану, коли українська все 
ще не функціонує як єдина державна. Будуть ска
совані законодавчо визначені норми про її засто
сування в рекламі, телерадіоефірі, кінопрокаті, що 
існували раніше й обмежували засилля російсько
мовного продукту в країні. Голова Нацради з пи
тань телебачення та радіомовлення Володимир 
Манжосов уже заявив, що відповідно до закону 
буде скасовано в бланку ліцензій графу «мови». 
Тобто йдеться про процеси, за яких обмеження 
сфери вживання все ще єдиної державної може 
відбуватися без додаткових прямих видатків або 
ж, навпаки, з економією для імпортерів того са
мого російського продукту. 
Коли батьки не виявлятимуть активної позиції із за
хисту української мови, посилиться русифікація 
освітнього простору. Аргументуючи необхідність на
дання російській статусу регіональної на засіданні 
міськради Одеси 13 серпня, відомий своїми антиу
країнськими поглядами мер Олексій Костусєв апе
лював до того, що 89% одеситів вважають за краще 
спілкуватися, писати і читати російською. Проте, діс
тавши право вибору мови навчання, за інформацією 
заступника начальника управління освіти Одеської 
міськради Вікторії Іщенко, 52% батьків цьогорічних 
першокласників міста написали заяви про те, щоб 
їхні діти займалися в школі українською. Це ознака 
того, що російським націоналістам на кшталт тих, 
які контролюють владу в Одесі, мовний закон Колес
ніченка – Ківалова потрібен, щоб заблокувати при
родний процес повернення зрусифікованих у Росій
ській імперії/СРСР українців Південно-Східної Укра
їни до своєї рідної мови. Водночас вибір батьків 
може свідчити й про те, що вони не пов’язують май
бутнє країни з цією владою і тією мовною політи
кою, яку вона нав’язує, очікують повернення до нор
мального стану справ, коли українська буде повно
цінною державною мовою. 
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Хто вірить у Бога
Компанія Gallup International провела глобальне дослідження релігійної 
самоідентифікації в 57 країнах світу. Порівняно з 2005 роком простежується атеїстичний 
тренд: у середньому релігійність зменшилася на 9%, тоді як кількість невіруючих та їхніх 
прихильників зросла на 3%. Як зазначають автори дослідження, вік і стать не надто 
впливають на вірування, тоді як освіта й матеріальний стан є вагомішими чинниками. 
Так, поміж тих, хто не має середньої освіти, чисельність віруючих сягає 67%, у той час 
як серед людей із дипломами вишів цей показник становить лише 52%. Дві третини 
громадян із низьким рівнем доходу вважають себе релігійними, тоді як поміж осіб із се-
редніми і вище статками таких щонайбільше 50%. Україна на тлі інших країн видається 
досить релігійною: при 71% набожних громадян у нас лише 3% атеїстів.

За даними Gallup International

Найрелігійніші 
країни

Пострадянські 
країни

Найатеїстичніші 
країни

Гана        

Нігерія    

Вірменія 

Україна          

Росія               

Азербайджан

Китай  

Японія 

Чехія   

СвітРелігійні громадяни              Нерелігійні                Атеїсти              Не визначилися     

96%    2%        0        2%

93%     4%      1%      2%

92%     3%     2%      3% 

71%     20%    3%      6%

55%    26%    6%     13%

44%    51%      0        5%

14%    30%   47%     9%

16%     31%    31%    22%

20%   48%   30%     2%

59%     23%      13%        5%

$2,36 млрд 455 грн3,5 тис. кандидатів
прагнуть зареєструватися для участі  
у виборах за мажоритарними округа-
ми. Середній «конкурс» – 15 осіб на міс-
це. Дані ЦВК

таким є обсяг прямих іноземних інвестицій 
в українську економіку в першому півріччі 
2012-го, що на 3% менше, ніж за аналогіч-
ний період минулого року. Дані Держстату

Мінагрополітики вважає, що саме 
таким є найдорожчий споживчий кошик 
(на місяць!) в Україні (Одещина). 
Найдешевший (Волинь) – 379 грн

ПеТРО СиМОНеНКО 
знущається з державних 
символів
Лідер КПУ пропонує об-
говорити на референду-
мі державну символіку. 
Нинішня йому не  
подобається тим,  
що з нею «зустрічали 
Гітлера під час війни»

ФейС-КОНТРОЛь МАйже СеРйОЗНО

МиКОЛА АЗАРОВ
рятує «язик» 
Прем’єр привітав перше 
рішення (Одеської місь-
кради) про надання ро-
сійській мові статусу ре-
гіональної і наголосив, 
що до прийняття зако-
ну Колесніченка – Кі-
валова вона в Україні 
«викорінювалася» 

ОЛеСь БУЗиНА 
за лизоблюдство
одіозні «представители интеллиген-
ции» серед яких Олесь Бу-
зина і Володимир Корні-
лов образилися, що пре-
зидент не запросив їх 
до обговорення мовно-
го закону, хоча вони за 
«двуязичія» 

ВЛАДА ПРОКАєВА
знову в Лаврі
Новий керівник Києво-
Печерського запо-
відника Наталія 
Климен ко повер-
нула фотомодель-
хабародавалку на 
посаду заступни-
ка гендирек-
тора

ВАЛеРІй ІВАщеНКО 
на свободі 
Апеляційний суд Києва різко змінив 
міру покарання екс-в.о. мі-
ністра оборони: замість 
п’яти років за ґратами – 
три умовно. За однією з 
версій, вирок пом’якшив 
той факт, що Іващенко 
припинив наполяга-
ти на політичному ха-
рактері справи

ДОСЛІДжеННя

ПР полює на котів
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Компанія Gallup International провела глобальне дослідження релігійної 
самоідентифікації в 57 країнах світу. Порівняно з 2005 роком простежується атеїстичний 
тренд: у середньому релігійність зменшилася на 9%, тоді як кількість невіруючих та їхніх 
прихильників зросла на 3%. Як зазначають автори дослідження, вік і стать не надто 
впливають на вірування, тоді як освіта й матеріальний стан є вагомішими чинниками. 
Так, поміж тих, хто не має середньої освіти, чисельність віруючих сягає 67%, у той час 
як серед людей із дипломами вишів цей показник становить лише 52%. Дві третини 
громадян із низьким рівнем доходу вважають себе релігійними, тоді як поміж осіб із се-
редніми і вище статками таких щонайбільше 50%. Україна на тлі інших країн видається 
досить релігійною: при 71% набожних громадян у нас лише 3% атеїстів.

За даними Gallup International

Найрелігійніші 
країни

Пострадянські 
країни

Найатеїстичніші 
країни

Гана        

Нігерія    

Вірменія 

Україна          

Росія               

Азербайджан

Китай  

Японія 

Чехія   

СвітРелігійні громадяни              Нерелігійні                Атеїсти              Не визначилися     

96%    2%        0        2%

93%     4%      1%      2%

92%     3%     2%      3% 

71%     20%    3%      6%

55%    26%    6%     13%

44%    51%      0        5%

14%    30%   47%     9%

16%     31%    31%    22%

20%   48%   30%     2%

59%     23%      13%        5%

55,8% гостей євро-2012На 32%
зросла в Україні  
дитяча захворюваність  
(у віці до 14 років) за останнє 
десятиліття. Дані МОЗ

відчувають симпатію  
до України.  
Опитування GFK

КОРОТКО ПРО ДеКЛАРАЦІї 

Альтруїзм футболіста
Партайгеноссе Наталії Королевської, футболь
на зірка Андрій Шевченко перед виборами заде
кларував річний дохід понад 13 млн грн. Найбіль
ша сума (більш ніж 12 млн грн) записана в графі 
«інші доходи». Шевченко має в Україні три квар
тири, окремо нерухоме майно площею 166,4 м2 та 
автомобіль Range Rover. Однак найцікавіше в його 
декларації те, що заробіток у київському «Динамо» 
становив лише 25 тис. грн (близько 2 тис. грн на мі
сяць, що менше від середньої зарплати по Києву).  

«Красіво жить нє запрєтіш»
Декларація сестри голови АП народного депута
та Юлії Льовочкіної – такий собі Forbes в мініатю
рі: тут і 7 земельних ділянок, і 10 дорогих автомобі
лів, і цінні папери на 30 млн грн, і банківський ра
хунок майже на 20 млн грн. Але сукупний річний 
дохід при цьому ледь більший 3 млн грн, і взага
лі ре гіо налці, схоже, все одно катастрофічно бра
кує грошей, інакше як пояснити 34 тис. грн мате
ріальної допомоги, яку вона отримала від держави. 

«Лінгвісти»: з надією на 2012-й
Автори скандального мовного закону, якщо вірити 
деклараціям, теж люди скромні, якщо не сказати 
аскетичні. Сергій Ківалов фактично перебуває на 
утриманні в дружини, адже сам він за рік заробив 
627 тис. грн (зарплата, викладацька діяльність) 
плюс 35 тис. грн знову ж таки матеріальної допо
моги. Натомість дружина політика працює і за того 
хлопця: понад 13 млн грн доходу, левова частка з 
яких отримана від продажу цінних паперів. Інший 
колега по «язику» Вадим Колесніченко живе май
же на саму зарплату (249,576 тис. грн) і геть трохи 
має від викладання в ківаловській Одеській юри
дичній академії. Звісно ж, матеріальна допомога 
35 тис. грн бідному депутатові за радість. Та все ж 
показовими будуть їхні декларації за цей рік: скіль
ки обоє зароблять на «язиковом вопросє»?

Бідний олігарх...
Костянтин Жеваго – єдиний з олігархів, хто від
крито не підтримує владу. Бізнес без благословен
ня керівництва в Україні – явище з розряду фан
тастики, тож свої прибутки акумулює за кордоном. 
Та й ті вельми скромні – понад 2 млн грн, заро
блені у Швейцарії. Ще 137 тис. грн – депутатська 
зарплата. Питається, як за таких скромних доходів 
Forbes міг оцінити його статки в $1,8 млрд? 

...багатий олігарх
Екс-помаранчевий олігарх Петро Порошенко, який 
нині очолює Мінекономіки, торік мав 86,6 млн грн 
доходу, здебільшого дивідендів. Автопарк у родини 
міністра скромніший за той, яким володіє, напри
клад, Юлія Льовочкіна: лише чотири легкових авто 
і яхта. Та й нерухомості в нього небагато: три зе
мельні ділянки й три квартири. Щоправда, 192 млн 
грн на банківських рахунках. 

І
нтернет-жарти нинішня влада ще сяк-так тер
пить, але коли політична сатира лягає на па
пір, а тим більше розміщується на білборді, та 
ще й у ніби лояльному регіоні, толерантності 

бракує. Демотиватор із бабусею, яка ніби «відпи
сала хату на кота», дізнавшись, що онук проголо
сував за ПР, уже кілька місяців гуляв мережею і 
не надто виділявся серед інших уїдливих кари
катур на регіоналів. Але коли він матеріалізу
вався у вигляді білборда в Дніпродзержинську, та 
ще й укупі з іншим не менш промовистим «Ми 
крадемо і брешем, а ви оберіть нас ще!», у місце
вого чиновництва почалася справжня істерика. 
Очільник області особисто розпорядився усу
нути неподобство, а комунальники заходилися 
ліквідувати крамольний рекламний щит проти 
ночі. Ба більше, з’явилася інформація про те, що 
автора плаката з бабусею та її сіреньким улюб-
ленцем, місцевого громадського активіста, ого
лосили в усеукраїнський розшук.
Схоже, що в регіоналів геть кепсько з почуттям 
гумору. В деяких містах (Сімферополі, Микола
єві) міліція затримує активістів, що роздають ан
типрезидентські листівки, – навряд чи це ініціа
тива нижніх міліцейських чинів, тут без благо
словення згори не обійшлося. ПР іде на вибори з 
надутими від пихи за власні «досягнення» що
ками, чим смішить народ, який віддячує відпо
відним креативом. І найгірше, щó може зробити 
влада для себе в цій ситуації, – це сприймати та
кий гумор усерйоз. Коли так піде й далі, то буде 
як у Білорусі, де президент убачив у «десанті» 
плюшевих ведмедиків мало не військову агресію 
і дав прочуханки генералові протиповітряної 
оборони. З таким підходом «бабусею з котом» у 
нас опікуватиметься навіть не МВС, а СБУ, роз
слідуючи вияв політичної сатири щонайменше 
як замах на національну безпеку.

ПР полює на котів
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Компроміс зі смертю?
П

ідписання Віктором Януковичем ганебного 
закону про мови ще раз засвідчило, що 
справджуються (з дивовижною постійністю) 
всі найгірші прогнози щодо наслідків його 

президентської каденції для України. Але є єдина 
користь: влада Партії регіонів виступає своєрідним 
рентгеном для нашої інтелігенції, яскраво демон
струючи, «хто є ху...» (за висловом незабутнього 
генсека Міхаіла Ґорбачьова). На наших очах повто
рюється (з поправкою на особливості часу) ситуація 
1960-х, 1970-х років. Частина інтелектуалів (хоча, 
на відміну від доби УРСР, такого жорсткого вибору 
немає) безпосередньо «злилася в екстазі» з анти
українською владою, частина, намагаючись вбе
регти рештки гідності, прагне потроху з нею співп
рацювати, інші «шукають взаєморозуміння», а є 
такі, як один викладач Києво-Могилянської акаде
мії, що опублікував у блозі нащадка офіцера НКВС 
Чаленка маніфест із тавруванням українського на
ціоналізму (тепер уже не буржуазного...), котрі що
сили доводять новому начальству свою лояльність і 
непричетність до будь-чого українського, водночас, 
щоб застерегти керівництво від помилок, чітко вка
зуючи, де шукати справжніх ворогів... Від цього ін
коли відгонить навіть не УРСР, а XVIII століттям із 
відповідними пушкінськими рядками «донос на 
гетмана злодея царю Петру от Кочубея».
Після підпису президента під цим смертним ви
роком українській мові чим виправдовуватимуть 
своє сидіння в Гумані
тарній президентській 
раді (Янукович і гумані
тарність... Цікаве по  єд
нан  ня!) всі ці драчі й 
драчеподібні малоросій
ські (називати їх україн
ськими не повертається 
язик) інтелігенти? Йде
ться про особливу касту 
тих, хто завжди нама
гався бути якнайбли жче 
до влади, хто завжди був 
на видноті, хто говорив 
від імені української 
куль  тури. Ще за радянських часів цю публіку 
записали до певного реєстру так званої офі
ційної інтелігенції.
Вони трималися подалі від усіляких «націоналіс
тів», дисидентів, борців за Україну, бо це було не
безпечно для їхньої надцінної особистої долі.
Нещодавно один з українських телеканалів пока
зав фільм «Прокуратори України» про перших 
осіб ЦК КПУ. Зокрема, йшлося про Володимира 
Щербицького. Валентина Шевченко, яка була на 
той час головою президії Верховної Ради УРСР, зі 
щирим подивом згадувала, що в добу перебудови 
ворожість до Щербицького переважно демонстру
вали саме ті вітчизняні інтелігенти, які найбільше 
раніше холуйствували, плазували перед партій
ним ЦК, випрошуючи собі почесні звання, ордени, 
премії, квартири, дачі, машини, закордонні відря

дження тощо. Можна зрозуміти розчарування тих, 
хто цю касту й сформував. Та реєстрова українська 
інтелігенція, скорочено «РУІна», не може жити 
без господаря, як бізнес не може ворогувати з 
будь-якою владою (тому так багато бізнесюків по
між парламентських тушок).
ЦК КПУ, Верховна Рада УРСР, Рада міністрів 
УРСР були звичайною колоніальною адміністра
цією України, а як стверджував лідер боротьби за 
незалежність Індії Джавахарлал Неру: «Інтеліген
ція, вихована колонізатором, завжди залишати
меться ворогом власного народу».
Невже ті представники «РУІни», які сидять біля 
Януковича, не розуміють, що їх використовують як 
завісу для прикриття антиукраїнської націона
льно-культурної політики? Для легітимації всіля
ких антиукраїнських підлот? У цьому сенсі дивує 
реакція на закон тепер уже Януковича – Ківа
лова – Колесніченка академіка Миколи Жулин
ського: «Президент сказав, що його непокоїть стан 
української мови як державної в Україні, тому він 
має серйозні зауваження до того закону про 
основи державної мовної політики, який ухвалила 
Верхов на Рада. Є робоча група, що працюватиме 
над пропозиціями щодо вдосконалення цього до
кумента. Я бачу, що немає іншого виходу, ніж по
дати такі пропозиції, які змінили б кардинально 
його положення. Я думаю, що можна цього до
сягти, і бачу, що гарант має намір це підтримати. 

Він готовий зустрічати
 ся з керівниками фрак
цій, сам працювати з ро
бочою групою і пропо
нувати вироблення ко
лективного рішення».
В Україні піднімається 
хви  ля національного про 
тесту проти антиукраїн
ського закону, а представ
ник «РУІни» кличе не до 
боротьби, а до того, щоб 
лизнути панто флю вла
 ди, може, кине подачку, і 
українську мову буде за

різано не боляче, а «вдосконалено»... «РУІна» – 
віртуоз подачок і холуйства. Вона викладає на

роду не мистецтво захисту своїх прав, а мистецтво 
пристосовуватися. І тепер заколисує українців, як 
чимало інтелігентів робили це в 2010-му на вибо
рах, замість мобілізовувати всі сили на боротьбу за 
мову, за культуру, за національну гідність. На пере
гонах 2012 року найбільше лякає чергова зрада 
«РУІни» (гальванізація політичного лузера Віктора 
Ющенка на це вказує).
Чи приємно виступати в ролі «барана-прово
катора»? А може, вже час цим «достойникам» по
думати, яке місце вони посядуть в українській істо
рії, і не ганьбитися привселюдно? Адже можна 
просто «відійти», коли найкращі здобутки вже в 
минулому, а від активної діяльності твоєї Україні 
лише шкода? 

ЧиМ ВиПРАВДОВУВАТиМУТь 
СВОє СиДІННя В 
ГУМАНІТАРНІй 

ПРеЗиДеНТСьКІй РАДІ 
ДРАЧІ й ДРАЧеПОДІБНІ 

МАЛОРОСІйСьКІ ІНТеЛІГеНТи 
З НАБРАННяМ ЧиННОСТІ 

МОВНиМ ЗАКОНОМ?

Автор:  
Ігор  

Лосев
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Т
ермін «комуністи» до ни
нішньої Компартії України 
можна застосувати лише 
умовно, адже гасла, які вона 

останнім часом експлуатує, пере
важно чужі лівому дискурсу й ба
чаться спекулюванням на нос
тальгії частини громадян за ра
дянською молодістю (повернення 
дешевої ковбаси, пропаганда чер
воної міфології історичного ми
нулого, утвердження міждержав
ної спільності на території ко
лишнього СРСР тощо). Але в ко
муністичному агітпропі-2012 оче
видним є проросійській курс: на
дати офіційний статус «общєпо
нятному», повернути ся під владу 
Білокам’яної і т. ін. Дехто з поін
формованих указує, що це не ви
падково, натякаючи на джерела 
фінансування масштабної кампа
нії КПУ. Утім, представники 
останньої завжди відверто знева
жали нашу національну ідентич
ність, а тому й виступали за на
дання російській мові статусу дру
гої офіційної, співпрацювали на 
ґрунті антидержавних проектів із 
прокремлівськими шовіністич
ними організаціями, а саме «Ро
діною» та «Русскім блоком». Реч
ники Компартії, а саме Царьков, 
Кілінкаров, Самойлик, не раз де
монстрували власну українофо
бію. З погляду чистоти комуніс
тичної ідеї це неприпустимо, од
нак із позиції класичного росій
ського більшовизму – цілком 
природно.

ПАРТІя їХНьОї МОЛОДОСТІ
Нинішні комуністи – відверті ци
ніки. Для вирішення соціальних 

нери, як-от Ігор Калєтнік, голова 
Державної митної служби: цю по
саду він дістав за тісну і плідну 
взамодію своєї партії з ПР у пар
ламенті.

Тобто українські комуністи – 
як морські свинки: не мають ні
чого спільного ні з українськістю, 
ні з комунізмом, але це дрібничка 
для «гомо совєтікус», які мріють 
про відродження «совка». КПУ, а 
точніше команда її нинішніх по
літтехнологів, схоже, добре попра
цювала із соціологією, поба

чивши, що останніми роками 
значно побільшало тих (на
самперед серед розчарова

ного електорату Партії 
регіонів), хто сумує за 

радянськими часами: 
згідно з даними до
слідної групи «Рей
тинг», близько 
46% українців 
жалкують через 
розпад СРСР. Зре

штою, справді, дуже 
легко маніпулю

вати тими 
36% грома
дян, які ні
коли не ви
їздили на
віть за межі 

свого регіону 

Автор:  
Андрій Ковальський

«Служу совєтскому народу»

проблем перші особи КПУ фак
тично пропонують повернутися 
до СРСР, тоді як самі розкошують 
за рахунок «загниваючого капіта
лізму». Перед податківцями голо
вний партієць Петро Симоненко 
задекларував, що йому та його 
дружині належить п’ять київ
ських квартир, але забув згадати 
про розкішний будинок із ділян
кою 1,37 га під Києвом, де відне
давна мешкає. Не бідує й 
інше впізнаване обличчя 
тієї політсили – Спірідон 
Кілінкаров. За інформа
цією джерел Тижня, його 
маєток у Стукаловій 
Балці під Луганськом 
(його осе ля) коштує 
стільки, скільки він не 
отримав би в якості на
віть чималої депу
татської зарп
лати за всі роки 
н е з а л е ж н о с т і 
України. Попри 
заявлені проле
тарські доходи, не 
бідує і віце-спікер 
ВР Адам Марти
нюк, якого після 
оприлюднення кіль
кох журналістських 
розслідувань про 
його реальні статки 
прозвали «товарі
щєм Корєйко». 
Є в КПУ і свої 
м у л ь т и 
м і л ь й о 

Розмах виборчої кампанії комуністів може свідчити,  
що її фінансують не з членських внесків пенсіонерів-партійців,  
а коштом великого бізнесу і, ймовірно, Кремля
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КПУ, яКА Вже ДАВНО Не МАє 
НІЧОГО СПІЛьНОГО З ІДеяМи 
КОМУНІЗМУ, ЗРОБиЛА 
СТАВКУ НА ПРОРОСІйСьКий 
КУРС ТА НОСТАЛьГІю 
ЧАСТиНи ГРОМАДяН  
ЗА СОВКОМ

(див. Тиждень, №32/2012). В 
обмін на ілюзію СРСР вони легко 
приймають за належне й елітну 
нерухомість лідерів КПУ, й авто
парк депутатів фракції з дорогих 
машин, як, власне, й те, що кому
ністи в парламенті є найбільш від
даними союзниками олігархічної 
Партії регіонів. Петро Симоненко 
від часів так званої Антикризової 
коаліції (2006–2007) навіть не 
приховує, що голов не завдання 
його політсили – це захист націо
нального капіталу, тобто україн
ських олігархів. Критики такої лі
нії партії (зрощення «ідеалів ко
мунізму» із «загниваючим капіта
лізмом») уже давно опинилися за 
її бортом. Мова, зокрема, про ко
лишнього лідера кримських чер
воних Леоніда Грача.

Звісно, виборцям пропонують 
інакші ідеологеми. «Вернем 
страну народу», – переконують 
численні білборди, що їх наста
вили комуністи, які вже два з по
ловиною роки спільно з олі гар-
хами-регіоналами керують дер
жавою. Це нагадує якусь пара
лельну реальність, адже дії КПУ 
свідчать зовсім не про те, що вона 
обіцяє під час електоральної кам
панії. Скажімо, одне з цьогорічних 
гасел – запровадити податок на 
розкіш. «Налог на роскошь 
справедливый, обеспечит: бе
сплатную медицину, бесплатное 
образование украинских детей, 
достойную старость отцов и мате
рей», – каже комуністичний агіт
проп. Відомо, що депутати від 
КПУ розробили власний законо
проект про «справедливий пода
ток на розкіш» і вже зареєстру
вали його у Верховній Раді. Із 
цього документа можна зробити 
висновок, що «справедливо» – це 
коли оподатковано квартири, 
площею від 250 м² і будинки по
над 450 м². За підрахунками 
Тижня, коштів від цього платежу 
не вистачить на забезпечення 
«безкоштовною медициною, осві
тою» і «гідної старості» навіть у 
двох сільських районах області.

ЧУжІ ТУТ Не ХОДяТь
Після оприлюднення списку кан
дидатів у депутати від КПУ 
окремі ЗМІ заговорили про кар

динальну зміну в її кадровій по
літиці. Мовляв, до прохідної час
тини включено молодих і енер
гійних керівників організацій на 
місцях, а не «пенсіонерів партії». 
Однак із перших 13 позицій 9 по
сідають нинішні народні депу
тати й голова Державної митної 
служби Ігор Калєтнік. Харак
терно, що навіть такі впізнавані 
комуністи, як віце-спікер Адам 
Мартинюк чи Спірідон Кілінка
ров, не ризикнули йти за мажо
ритарними округами й тим са
мим збільшити представництво 
своєї політсили в парламенті. 
Дехто з висуванців, які перебува
ють ближче до початку списку, 
однозначно не відповідає крите
ріям «морального кодексу» бу
дівника комунізму. Скажімо, Єв
ген Мармазов через свого сина 
тісно пов’язаний як із партією 
влади, так і з великим бізнесом. 
Ігор Калєтнік (не виключено, 
один зі спонсорів КПУ) взагалі є 
представником нинішньої влади, 
в котрої, як випливає з головного 
передвиборного гасла комуніс
тів, вони хочуть забрати країну й 
повернути народу.

Водночас керівництво КПУ в 
тактиці своєї боротьби за крісла в 
парламенті передбачило низку 
мотиваційних механізмів. Зо

крема, у другій половині прохід
ної частини списку дало місця 
представникам регіональних ор
ганізацій. Розрахунок зрозумі
лий: хочеш бути депутатом – 
працюй на збільшення кількості 
голосів за партію. У першій двад
цятці три місця відведено пред
ставникам Луганщини. Оче
видно, Компартія хоче викорис
тати задавнені обрáзи її жителів 
на «донецьких»: представники 
найсхіднішої області нашої дер
жави мають мінімальне пред
ставництво серед так званих еліт 
Партії регіонів. Решту нинішніх 
депутатів-комуністів відправ
лено здобувати місце в парла
менті за мажоритарними окру

гами: Євгена Царькова – на Оде
щині, Олексія Бабуріна – в Запо
різькій області, Катерину 
Самой лик – у Херсонській тощо. 
За інформацією Тижня, чимало 
хто з їхньої когорти був незадово
лений такою виборчою такти
кою, але досі жоден публічно про 
це не заявив: вочевидь, усі 
пам’ятають про долю «декласо
ваного» інакодумця Леоніда 
Грача.

За інформацією джерел 
Тижня, на виборах 2012 року 
Компартія щомісяця видає на 
агітацію суми, співвідносні з ви
тратами Партії регіонів. Від
чутно, що Петро Симоненко 
знайшов щедрих спонсорів. Од
ним із них джерела в КПУ нази
вають голову Державної митної 
служби Ігоря Калєтніка, згаду
ють серед них колишніх спонсо
рів СДПУ(о) братів Суркісів, яких 
часто бачать під час футбольних 
матчів київського «Динамо» у 
VIP-ложі в компанії з Адамом 
Мартинюком, і російського біз
несмена Костянтина Григори
шина. Хоч є версія, що ті лише 
маскують надходження через 
нову «кредитну лінію», яку для 
Компартії відкрив Кремль, праг
нучи якнайшвидше вирішити 
проблему втягування України у 
власні неоімперські проекти на 
кшталт Євразійського союзу.

НА ПАРТІйНиХ РУїНАХ
За останніми опитуваннями 
КМІС, на виборах 2012 року 
близько 10% охочих прийти на 
дільниці планують проголосу
вати за Комуністичну партію. 
Тож чимало експертів роблять 
сміливі заяви про те, що вперше 
за два останні десятиліття вона 
може переломити «динаміку па
діння» й посилити свої позиції в 
парламенті.

Зростання рейтингу КПУ зу
мовлене насамперед виборчою 
реформою 2010 року, яка підне
сла прохідний бар’єр на висоту 
5%, недосяжну для інших політ
сил, що паразитують на носталь
гії за СРСР. На руку комуністам і 
внутрішня криза в Соцпартії та 
ПСПУ Вітренко. Електоральні ак
тиви СПУ коливалися впродовж 
останніх 10 років у межах 0,6–1,8 
млн виборців: 2002 року за соціа
лістів проголосувало 6,87% (1,78 
млн) громадян, 2006-го – 5,69% 
(1,44 млн), 2007-го – 2,86% (0,67 
млн). Натомість паралельно зрос
тав рейтинг КПУ. «Ядерний» 
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електорат Соцпартії був не мен
ший за 0,7 млн – саме такий від
соток вона продемонструвала 
після проприродного союзу у 
владі «лівих і олігархів» у 2006–
2007 роках. Тепер цей сегмент 
прихильників дістався КПУ. Со
цпартія у «вузьких колах» була 
відома найбільшою серед лівих 
прагматичністю й технологіч
ністю. Переважна частина соціа-
ліс тів-депутатів давно свідомо 
експлуатувала відповідні ідеї, аб
солютно в них не вірячи (до речі, 
саме тому 2007 року значна час
тина обласних організацій іще 
вчора «лівих» соціалістів легко 
перейшла спочатку в «Антикри
мінальний вибір», а потім у «На
родну самооборону» Юрія Лу
ценка, яка блокувалася з «абсо
лютно не лівою» «Нашою Украї
ною»). Нині Соцпартія не має ані 
фінансового, ані організаційного 
ресурсу, щоб вести повноцінну 
кампанію для потрапляння в 
парламент. 

Здобули вигоди комуністи й 
від усунення з політичного про
цесу електорально менш пер
спективних «нібито лівих» сил, 
таких як Прогресивна соціаліс
тична партія Наталії Вітренко. Її 
симпатики 2002 року становили 
3,22% (0,84 млн), 2006-го – 
2,93% (0,744 млн), 2007-го – 
1,32% (0,31 млн). Цьогоріч КПУ 

може дістатися більшість із тих 
1,32%, якими партія Вітренко мо
гла похвалитися на останніх пе
регонах. Адже ПСПУ вже на
звала вибори 2012 року «путчем 
прозападной криминальной 
оли гархии» і вирішила, що «в та
ких условиях бойкот выборов – 
это законная форма боротьбы 
народа с криминально-олигар-
хичес ким, прозападным, прона
товским режимом».

Реінкарнація Компартії – ще 
один урок тим, хто в 1990-х за
гальмував суд над комуністичною 
ідеологією як такою, що пов’я зана 
зі злочинами проти людства й лю
дяності. На жаль,  в Україні ця 
тема стала маргінальною навіть 
для націо нально-демократичних 
сил. Здавалося, носії комуністич
ної ідеології – це люди похилого 
віку, які й так скоро відійдуть в ін
ший світ. Сьогодні очевидними є 
наслідки цієї легковажності: елек
торат Компартії значно помолод
шав – з’явилися неокомуністичні 
організації на кшталт «Антіфа», а 
на першотравневих демонстра
ціях КПУ помітно осіб аж ніяк не 
пенсійного віку. Виросло нове по
коління, яке вже не має щеплення 
проти червоного тоталітаризму. 
Воно не знає, що таке Голодомор, 
репресії, відсутність паспортів у 
селян, трудодні, кримінальна від
повідальність за запізнення на ро

СПОНСОРАМи КПУ 
НАЗиВАюТь ГОЛОВНОГО 
МиТНиКА ІГОРя КАЛєТНІКА, 
БРАТІВ СУРКІСІВ,  
РОСІйСьКОГО БІЗНеСМеНА 
КОСТяНТиНА ГРиГОРишиНА  
І КРеМЛь

боту, прописки, дефіцит харчових 
продуктів та якісного одягу, черги, 
неможливість поїхати за кордон. 
Тому Компартія вдається до ци
нічної експлуатації людської біди: 
«Народ обокрали… При наших 
дедах за такое сажали». Асоціації 
в нового покоління абсолютно 
інші, воно не пам’ятає, що згадані 
«дєди» кидали за ґрати не лише 
за розкрадання «соціалістичної 
власності», а й за кілька колосків 
із колгоспного лану, критику 
КПРС чи кілька хвилин затримки 
в дорозі до верстата. Очевидно, 
якби Україна пройшла період де
комунізації (за аналогією з дена
цифікацією в післявоєнній Німеч
чині), такого цинізму, як у ниніш
ніх червоних, не було б.

Утім, розмови про їхній ре
ванш на перегонах 2012 року 
дуже перебільшені. За партій
ними списками буде обрано 
лише 225 нардепів. За найбільш 
оптимістичного для неї резуль
тату (10–11%) КПУ може розра
ховувати максимум на 24–26 крі
сел. За мажоритаркою до Вер-
ховної Ради здатні потрапити 
двоє-троє порівняно сильних 
персонажів (як-то Катерина Са
мойлик чи Алла Александров
ська). В більшості округів, де ви
суванець від Компартії мав би 
шанси на перемогу (так званий 
червоний пояс), йому не дозво
лять здобути успіх «старшиє то
варіщі» – регіонали, яким і без 
комуністів затісно на Сході та 
Півдні. Тож КПУ навряд чи ма
тиме в парламенті значно більше 
місць, аніж нинішніх 25.

Зрештою, Компартія несе за
грозу не так опозиційному табо
рові, як ПР: за свідченнями вну
трішніх джерел Тижня в партії 
влади, її регіональні штаби вже 
сигналізували в центр про стур
бованість активізацією КПУ. 
Ймовірно, що з наближенням 

дати виборів керівництву кому
ністів та його українським спон
сорам надійде вказівка згори 
«поумєріть пил». 

З ДУМКОЮ ПРО 
ТРУДЯЩИХ. 
Розкішний має-
ток під Києвом, 
де мешкає ро-
дина Петра Си-
моненка, свід-
чить про його 
пристрасть до 
«буржуазної 
розкоші». Пра-
воруч – один 
з елемен-
тів ландшаф-
тного дизайну 
«по-комуністич-
ному», дот ча-
сів Другої світо-
вої війни
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У 
часи мого дитинства, в 1970–1980-х роках, у 
Західній Україні росіяни (а русскімі тут за
вжди були всі російськомовні, про якісь 
складні речі – мовляв, українець, але про

сто говорю не по-українськи – тоді не йшлося) вже 
не сприймалися як безсумнівні вороги. За 20 років 
після 1940-х біль притупів. Однак вони не пере
стали бути іншими. Незважаючи на те що в що
денному житті все було переплетене, незважаючи 
на те що ми жили в одній країні, яка хоч-не-хоч 
була не тільки їхньою, а вже й нашою. Вони були 
іншими. Ми, зрештою, теж – для них. Тому русскіє 
не любили нас за те, що ми українці, а ми – їх. Що
правда, дехто з нас старався перейти на російську, 
щоби його полюбили, а вони такого не робили ні
коли. У підсумку ті з нас, хто вдавався до мімікрії, 
протрималися недовго – так чи інакше їм нагаду
вали, ким є насправді.
А ще ми мусили щодня сидіти на уроках їхньої 
мови. Вони натомість могли відмовитися від уро
ків нашої і гуляти в цей час містом. Мали право 
зневажати все наше. Ми ж не тільки не мали права 
поважати своє, а ще й мусили з ентузіазмом при
ймати все їхнє. За те, що хотіли любити своїх, нас 
називали лютими ворогами самих себе. А вони 
мали рацію завжди, від народження.  
Дрібні кривди накопичувалися, діти насправді 
дуже чутливі до несправедливості. Не дивно, що 
лінія фронту хлоп’ячих по
боїщ проходила між україн
ськими і російськими шко
лами міста. Щорічним піком 
цієї доброї традиції ставали 
загальноміські кількаденні 
військові збори десятикласни
ків на армійському полігоні. 
Ось тоді можна було собі легко 
уявити, який вигляд повинна б мати справ
жнє русско-українське протистояння. Хоча 
росіяни на той час уже перестали сприйма
тися як безсумнівні вороги і діти були ще дітьми, а 
образи зазвичай особистими.         
Потім було різне. Однак незмінним залишалися 
найвеселіші наші анекдоти, які далі закінчува
лися насильницькою смертю москаля. Ними не 
слід нехтувати. Народний гумор надто показовий. 
Він допомагає не робити того, з чого можна посмі
ятися. Анекдоти – спосіб витерпіти напір образ. 
Маленька некоректність заради великої толеран
ції. І постать москаля не є в цьому чимось особли
вим.
Свого часу в Західній Україні були поширені ана
логічні анекдоти про поляків (щоправда, про вбив
ства в них переважно не йшлося, може, тому, що 
самі ці злочини були травматичними епізодами 
реальності). Поляки теж були іншими. Попри те 

що Західну Україну вони щиро вважали своєю іс
торичною батьківщиною і їхній «мір» видавався 
набагато безсумнівнішим, ніж теперішній «рус
скій», а переплетеність життя вимірювалася сто
літтями. У міжвоєнної Польської держави проблем 
було дуже багато, як і в її громадян різних націо
нальностей. З усіх них особливо завзято вона взя
лася вирішувати питання функціонування україн
ської мови. Ще більше підкреслюючи іншість влас
них громадян. Ображаючи українців, роблячи всіх 
поляків тими, хто завдає кривди.
Чим усе це закінчилося в 1940-х, відомо. Головне 
– ніхто не міг подумати, що такі дикості можуть 
статися в настільки цивілізовані часи. Відтоді 
серед українців перестали розповідати анек
доти про поляків. Натомість з’явилися росіяни.
За останні 20 років усі вже стали звикати до 
думки, що вони теж можуть бути такими самими 
громадянами цієї країни. Що мирне співіснування 
різних мов усе ж таки буде можливим. Адже ми до
чекалися настільки цивілізованих часів.
Аж тут така диявольська спокуса! Іншість раптом 
має змогу знову стати виразною. Виразною і не
примиренною. Ось свої, а ось чужі. Оце принижені 
українці, а ось праві від народження знахабнілі 
русскіє… До того ж насильство якось раптово вия
вилося нормою на всіх рівнях цієї колись 
м’якенької держави, яка при цьому парадоксаль

ним чином і далі називається 
Українською.
У такій ситуації бракує тільки 
кількох перших вбивств із 
розпуки. Адже все дійшло до 
такого краю, коли далі тер
піти не можна. І навіть комусь 
із тих, хто досі залишався па
сивним, стає зрозуміло, що 

нарешті пора щось зробити не для себе, а за
ради спільного добра. Найпростіше, до чого 
можна додуматися в такому разі, – це відчай

душне і праведне вбивство. А далі вже неваж
ливо, хто почав і чия тут правда. І розмежування 
занадто виразне, щоби помилитися.      
Насправді люди занадто слабкі, щоби ризикувати 
випробовувати їх аж такими спокусами. Про це до
бре знав митрополит Шептицький, який зі всіх 
сил намагався переконати своїх вір них, що вби
вати не можна. Що вбивство – це самовбивство. Ті, 
хто ще вчора прислухався до кожного слова свого 
пастиря, через день або кидали його послання «Не 
убий!» до печі, або читали і не бачили написаного, 
або скрушно зітхали, вважаючи, що навіть митро
полит почав помилятися, бо нічого іншого тут не 
вдієш. І анекдоти враз перестають бути веселими. 
Самогубців цілу віч ність ніщо не може розвесе
лити. 

Автор:  
Тарас 

Прохасько

ІНшІСТь РАПТОМ МАє 
ЗМОГУ ЗНОВУ СТАТи 

ВиРАЗНОю І 
НеПРиМиРеННОю. 

ОСь СВОї, А ОСь ЧУжІ

Не убий!
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П
опри актуальність, тема 
трудової еміграції у 
сприйнятті широкого за
галу пов’язана з міфами 

та стереотипами: у багатьох не
має розуміння глибинних при
чин і масштабів такого явища. 
Можновладці перед кожними 
наступними виборами спеку
люють цим питанням, що поєд
нується з відсутністю держав
ної політики щодо пом’якшення 
проблем тих, хто їде на заро

бітки за кордон, та викорис
тання можливостей колишніх 
гастарбайтерів на благо країни. 
Тиждень пропонує власне ба
чення проблеми і можливих 
шляхів її вирішення

ПОРяТУНОК ВТеЧею
Зазвичай заробітчанами стають 
люди, які позбулися совкових 
патерналістських ілюзій щодо 
бодай гіпотетичної здатності 
держави чи будь-якої іншої ор

Зайві люди
Однією з основних причин масового заробітчанства українців  
за кордоном є наявна в Україні олігархічна модель влади,  
за якої більшість громадян – «зайві» у власній державі

Автор: 
Олександр 

Крамар

ганізації/особи кардинально 
вирішити їхні проблеми, а від
так усвідомили, що мають само
стійно будувати своє життя. По
казовим у цьому сенсі є комен
тар на одному з емігрантських 
форумів: «Краще показати ди
тині, що батьки хочуть щось 
здобути, що праця має цінува
тися й оплачуватися достой
ніше, ніж тут! Бо сидіти на суб
сидіях і виховувати з неї бідосю 
з рабською психологією – то 
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мінімальних) формальна «за
йнятість» не виконує головного 
завдання – людина не може 
утримувати сім’ю. Відтак не 
2–2,5% працездатного насе
лення України, як фіксує офі
ційна статистика, і не 8–9% 
(оцінка за методологією МОП), 
а близько третини не має по
вноцінної (такої, яка унемож
ливлювала б перебування за 
межею бідності) роботи, що й 
пояснює причини масового за
робітчанства українців за кор
доном. 

Якщо екстраполювати зга
дану третину на все населення, 
то це означатиме, що в межах 
наявної олігархічної моделі еко
номіки в країні налічується 13–

15 млн фактично «зайвих лю
дей» (з урахуванням родин тих, 
хто не має достойного заро
бітку). Оскільки обслугову
вання сировинних експортоорі
єнтованих монополій не потре
бує значної кількості робочих 
рук, а їхня дешевизна досяга
ється за рахунок блокування 
розвитку нових галузей, які мо
гли б запропонувати вищий рі
вень оплати праці, таке стано
вище вигідне правлячій олігар
хії і залежній від неї владі. Для 
останньої це вигідно ще й тому, 
що змушує мільйони громадян 
іти в бюджетну сферу, де рівень 
заробітної плати значно ниж
чий від реального прожитко
вого мінімуму. 

ПРиХОВАНІ МІЛьяРДи
В українських умовах заробіт
чанство як явище є своєрідним 
компенсатором негативних 
макроекономічних тенденцій 
у країні. У 2011 році приватні 
перекази із закордону сягнули 
понад $7 млрд (4,3% ВВП), зна
чно перевищивши обсяг при
росту прямих іноземних інвес
тицій (ПІІ), який за цей час 
становив лише $4,55 млрд. Ре
троспективне порівняння за
свідчує цікавий факт: періоди 
керівництва нинішньої влад

ної команди до 2004-го та з 
2010-го супроводжувалися пе
ревищенням суми приватних 
переказів над приростом ПІІ 
(див. «Головні інвестори 
олігархіч но-люмпенської 
економіки»). В умовах погір
шення інвестиційного клімату 
заробітчани фактично пере
творювалися на одне з осно
вних джерел надходження ва
люти в країну. Утім, їхній ре
альний внесок у підтримку 
державних фінансів може бути 
значно більшим.

Специфіка фіксованих НБУ 
приватних переказів полягає в 
тому, що їхня оцінка дає, на 
жаль, лише умовне уявлення 
про масштаби надходжень від 
трудових мігрантів. По-перше, 
вона враховує «перекази неофі
ційними каналами» (напри
клад, у 2011 році це $0,96 
млрд), які в реальності, цілком 
імовірно, значно вищі. По-
друге, спостерігається суттєва 
географічна невідповідність в 
результаті зіставлення країн, із 
яких здійснюються ці транші, 
й країн, де зосереджена біль
шість українських трудових мі
грантів. Приміром, із Німеч
чини, Греції чи Кіпру 2011-го 
надійшли перекази на більші 
суми, аніж з Італії, Іспанії чи 
Португалії. Очевидно, що зна
чну їхню частину здійснюють 
не тільки заробітчани, а й 
бізнес-структури або й іно
земці з тією чи іншою метою 
(як-от придбання певних акти
вів в Україні). Загальні ж заде
кларовані 2011-го доходи на
ших співвітчизників від роботи 
за кордоном – лише 1,3 млрд 
грн, з яких 2/3 зароблені в Ро
сії. У Європі – тільки кілька де
сятків мільйонів євро. Відтак 
очевидно, що сума зафіксова
них НБУ приватних переказів 
вітчизняних заробітчан не є 
остаточною з огляду на наяв
ність нелегальних каналів їх 
надходження. Для визначення 
реальних обсягів потрібні 
оцін ка чисельності гастарбай
терів з України та орієнтовна 
сума переказу одного постій
ного і сезонного трудового мі
гранта на рік.

З визначенням останнього 
показника, попри всю індивіду
альність кожного випадку, дещо 
простіше. Основні країни, де 
працюють наші заробітчани в 
ЄС, – Польща, Чехія, Італія, Іс

найпростіше». Причини по
шуку сприятливіших умов за 
кордоном зазвичай зводяться 
до відсутності на батьківщині: 
можливості забезпечити сім’ю 
за наявних розмірів оплати 
праці; конкурентоспроможної 
освіти (доступу до неї), яка да
вала б ґрунт для успішної само
реалізації; стартового капіталу 
для початку власної справи (або 
очевидних умов для того, щоб 
його заробити в стислі тер
міни); платоспроможного по
питу на фахівців того чи іншого 
профілю, що унеможливлює 
їхню самореалізацію. 

Усі ці чинники так чи інак-
 ше пов’язані з наявною в країні 
люмпенсько-олігархічною мо
деллю економіки, за якої олі
гархи та тісно пов’язана з ними 
влада зацікавлені в підтри
манні низької вартості робочої 
сили та розвитку експортоорі
єнтованих сировинних галузей 
(металургія, хімія, а останнім 
часом дедалі більше екстен
сивне сільське господарство). 
Впродовж 2000–2010 років «ди-   
намічний розвиток» сировин
ної економіки завершився зрос
танням рівня бідності в 11 регіо
нах країни. У Волинській, Кіро
воградській, Сумській та Хер
сонській він сягнув 40–50% на
селення. В основі — злидні час
тини громадян, які працюють, а 
особливо тих, кому держава 
відмовляє в наданні статусу 
безробітного під тим чи іншим 
приводом, – це так звані прихо
вані безробітні. Насамперед 
ідеться про такі специфічні ста
тистичні категорії, як зайняті в 
неформальному секторі (люди, 
які виживають за рахунок нату
рального підсобного господар
ства або непостій  них підробіт
ків) та особи, які перебувають у 
неоплачуваних відпустках. 

З урахуванням згаданих ка
тегорій та разом із визначеними 
за офіційною методологією 
Міжнародної організації праці 
(МОП) в Україні налічується 
близько 6,6 млн безробітних 
(30% усього економічно актив
ного населення, в селах – понад 
56%). А з тими, хто вимушено 
працює неповний робочий 
день/тиждень (0,9 млн), їхня 
кількість сягає 7,5 млн. Для аб
солютної більшості цих людей 
(а також частини тих, хто по
вноцінно працює із заробіт
ними платами, близькими до 

У МежАХ НАяВНОї В КРАїНІ 
ОЛІГАРХІЧНОї МОДеЛІ 
еКОНОМІКи В УКРАїНІ 
НАЛІЧУєТьСя 13–15 МЛН 
ФАКТиЧНО «ЗАйВиХ 
ЛюДей»
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*Показник безробіття, розрахований за методологією МОП, 
не враховує таких прихованих  форм, як «зайнятість 
у неформальному секторі економіки» (йдеться про людей, 
котрі виживають за рахунок натурального підсобного господарства 
на селі або непостійної праці, зокрема й трудових міграцій 
усередині країни та за � межі) чи перебування у вимушених 
відпустках без збереження зарплати. Осіб, про яких ідеться, 
майже втричі більше, ніж безробітних за методологією МОП. 
Ці дві приховані категор� підіймають рівень безробіття вище 
ніж до 30% усього працездатного населення  країни
і 56% – сільського.

Географія «зайвих людей»

Західні регіони
Центральні регіони
Південно-Східні регіони
Найвищій рівень трудової міграц� 
Високий рівень
Вищий за середній рівень
Середній рівень
Низький рівень

«Верхівка айсберга»*. Частка 
безробітних за методологією Міжнародної
організац� праці (МОП), %

Середньомісячна зарплата одного 
штатного працівника, грн

Дані станом на перший квартал 2012 року
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За даними дослідження Інституту соціолог НАНУ 
«Українське суспільство. Двадцять років незалежності»(2011 рік),
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Частка громадян, що працювали 
за кордоном або мають членів 
сімей із таким досвідом
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панія, Португалія. Меншою мі
рою вони мігрують до Франції, 
країн Бенілюксу чи Північної 
Європи, майже не цікавляться 
Південно-Східною, за винятком 
Греції. Найбільша і поки що 
найстійкіша економіка – Ні
меччина – також уже давно пе
рестала бути пріоритетною че
рез активну боротьбу з нелега
лами: за даними Гамбурзького 
інституту світової економіки, 
1998 року було затримано понад 
140 тис. нелегалів (після чого 
їхня кількість у країні пішла на 
спад). 

За свідченням українських 
заробітчан, в Італії працедавці 
платять їм у середньому €1–1,5 
тис. на місяць. Більші заробітки 
є винятком, менші притаманні 
переважно жінкам, що працю

ють удома й проживають та 
харчуються коштом праце
давця. У Португалії наші спів
вітчизники отримують €700–
900, в Іспанії – €800–1300. У 
будівельній галузі Польщі – від 

$1 тис. на місяць, офіціанти – 
$3–4 на годину, однак мають ще 
чайові. У Москві, Санкт-Петер-
бур зі та Сибіру (у східному на
прямку більшість із них їдуть 
саме туди, оскільки в російській 

провінції зазвичай такі самі 
низькі зарплати, як і в україн
ській) заробітчанин у серед
ньому одержує $1–1,5 тис. на мі
сяць залежно від статі. У разі ж 
відкриття за межами своєї кра
їни власного бізнесу заробітки 
можуть бути значно вищими. 
Сезонні роботи дають змогу за
робити в Польщі близько €700–
900 на місяць, а у Великій Бри
танії чи Фінляндії – €2–3 тис. 

Проведений Тижнем ана
ліз відкритих джерел інформа
ції та спілкування з трудовими 
мігрантами засвідчили, що пе
ресічний заробітчанин, який по
стійно працює за кордоном (без 
урахування тих, хто їздить на 
два-три місяці в рік) і в якого в 
Україні залишилася родина, за
звичай намагається переказу

1,4–1,8 МЛН ПОСТІйНиХ 
ГАСТАРБАйТеРІВ МОжУТь 
щОРОКУ РІЗНиМи 
КАНАЛАМи ПеРеДАВАТи ДО 
НАшОї КРАїНи €5–10 МЛРД
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вати додому в середньому €4–6 тис. 
щороку. Проте ті, хто не має родини 
або його сім’я проживає з ним, часто 
взагалі не здійснюють переказів рід
ним або ж їхні суми символічні – до 
€1 тис. на рік. Люди, які їздять на се
зонні роботи, за три – чотири місяці 
зазвичай намагаються накопичити 
й привезти додому €2–3 тис. 

Значно складніше визначити 
чисельність українських заробіт
чан. Часто, оцінюючи масштаби 
трудової еміграції за кордон, вказу
ють цифри 4, 5 чи й 7 млн осіб. На
віть спеціалізовані організації, 
як-от Міжнародний фонд «Карітас», 
який 2008-го оцінив кількість на
ших співвітчизників у країнах ЄС у 
1,7 млн, а в Росії – у 2 млн людей. 
Насправді зазначені цифри дещо 
завищені. У цьому випадку може 
йтися радше про чисельність усіх, 
хто має заробітчанський досвід уза
галі. Наприклад, за даними соціо
логічного дослідження Інституту 
соціології НАНУ, у 2010-му лише 
13,5% респондентів зауважували, 
що в їхній сім’ї є ті, хто працював за 
кордоном, а максимальний показ
ник 15,7% було зафіксовано під час 
опитування 2006-го (загалом в 
Україні налічується близько 16,6 
млн домогосподарств). 

Масовим явищем трудова мігра
ція стала в сільських районах Захід
ної України. Але й тут, як свідчать 
періодичні дослідження, частка лю
дей, що мають роботу в інших краї
нах, лише в деяких випадках може 
сягати 25–40% працездатного насе
лення відповідної адміністративної 
одиниці. З великих міст, як-от Тер
нопіль, Івано-Франківськ, Чернівці 
чи Ужгород, за кордоном постійно 
чи тим більше на переважно сіль
ськогосподарських сезонних роботах 
задіяно значно менше мешканців. 
Аналогічна ситуація спостерігається 
на Волині (Волинська та Рівненська 
області), де масовим явищем заро
бітчанство є здебільшого в північ
них, поліських, районах (із низькою 
густотою населення). 

На підставі оцінок, які проводи
лися в західноукраїнських регіонах, 
зокрема на Тернопільщині, можна 
дійти висновку, що нині на заробіт
ках за кордоном перебуває не більше 
ніж 10–15% економічно активного 
населення Західного регіону (0,6–
0,9 млн осіб). За приблизно такої са
мої чисельності населення Цен
тральна Україна (без Києва та при
міської зони) має у його структурі 
меншу частку трудових мігрантів 
(які поїхали на роботу саме до іншої 
країни, а не, приміром, до столиці). 

Відтак за межами держави на по
стійній основі працює 0,9–1,3 млн 
жителів Центральної та Західної 
України. Попри значну кількість за
робітчан (особливо тих, що в Росії) у 
деяких депресивних місцевостях 
Південно-Східної України (напри
клад, у Луганській області постійне 
заробітчанство оцінюють до 15% еко
номічно активного населення), це 
явище у відповідній частині країни 
все ж менш поширене. 

Відтак у масштабах усієї країни 
загальна чисельність заробітчан, які 
постійно працюють за її межами, на 
сьогодні, ймовірно, становить не 
більше 1,4–1,8 млн осіб. Відповідний 
показник перевищує кількість усіх 
працюючих у Києві або зайнятих в 
усій системі освіти України, у півтора 
раза – в охороні здоров’я або у два з 
половиною – на сільськогосподар
ських підприємствах. 

Українські трудові мігранти за 
кордоном зосереджені в порівняно 
невеликій кількості галузей (чисель
ність зайнятих у яких не перевищує 
10–15% усіх працюючих у тій чи ін
шій країні), а також локалізовані в 
окремих місцевостях (кількість меш
канців яких часто не перевищує 20–
25% усього населення держави). 
Можливо, саме на основі вражень, 
отриманих у відповідних регіонах та 
галузях, і даються завищені оцінки 
чисельності наших співвітчизників, 
що працюють у певній країні. Іншою 
причиною може бути повторне вра
хування осіб, що якийсь час попра
цювали, скажімо, в Польщі та/або 
Чехії, потім потрапили до, примі
ром, Португалії, а звідти вже до Іта
лії чи Іспанії. Так, дослідження 
Europen Training Foundation у 2007 
році зафіксувало, що в Чехії на мо
мент його проведення працювало 
менш як 3% опитаних заробітчан з 
України, тоді як для 7,5% вона була 
першою в їхньому гастарбайтер
ському досвіді. У Польщі на цей час 
пропорція була протилежною – від
повідно 20,2% і 12,4%.

Ще складніше визначити чи
сельність гастарбайтерів з України в 
Російській Федерації, адже не 
можна трактувати як заробітчан у 
конкретний час усіх представників 
нашої тамтешньої діаспори (як і в 
Канаді та США). Це було б так само, 
як зараховувати до цієї категорії в 
нас представників російської чи, 
скажімо, білоруської меншини. На
томість завищені оцінки чисель
ності українських заробітчан у РФ 
(іноді до 2 млн) та найбільша частка 
офіційних приватних переказів 
звідти можуть бути пов’язані саме з 



громадянами цієї країни, які 
мають ті чи інші (наприклад, 
родинні, туристичні) мотиви 
для надсилання коштів до 
України.

У будь-якому разі навіть 1,4–
1,8 млн постійних заробітчан, з 
огляду на зазначені обсяги се
редньомісячних переказів, мо
жуть щороку різними каналами 
передавати до нашої держави 
€5–10 млрд. Ще 1–2 млрд мо
жуть ввозити українці, які ви
їжджають на кілька місяців для 
сезонних, переважно сільсько
господарських, робіт. Це свід
чить, що трудові мігранти, на
віть за обережної оцінки їхньої 
загальної чисельності, є одним 
з основних джерел, яке компен
сує від́ ємне сальдо зовнішньої 
торгівлі товарами (зумовлене 
відсутністю сприятливих умов 
для розвитку орієнтованих на 
внутрішній ринок галузей), ви
ведення капіталів у офшори ві
тчизняними олігархами та спо
вільнення темпів приросту іно
земних інвестицій унаслідок 
погіршення умов ведення біз
несу в Україні за нинішньої 
влади.

ЧУжІ СеРеД СВОїХ
За даними Міжнародної орга
нізації міграції, більшість 
українців за кордоном зайняті 
у сферах будівництва (54%), 
хатнього господарства, догляду 
за дітьми та людьми похилого 
віку (17%), аграрному секторі й 
торгівлі (по 9%), промисловості 
(6%). Означена структура за
йнятості зробила їх особливо 
уразливими перед кризовими 
тенденціями, що спостеріга
ються в ЄС останнім часом. На
приклад, у Португалії, країні, 
що має одні з найсприятливі
ших у Євросоюзі правові умови 
проживання для наших заро
бітчан, пік вітчизняної трудо
вої міграції припав на межу 
1990-х – 2000-х років. А вже до 
2009-го їхня частка зменши
лася майже вдвічі (від 70 тис. 
до 38 тис. осіб, за офіційними 
даними).

Аналогічні процеси цілком 
закономірно простежувалися в 
Іспанії, де більшість українців 
шукали роботу в будівельному 
секторі, який динамічно зрос
тав до кризи 2008 року, однак 
нині перебуває в одній із най
критичніших ситуацій у Єв
ропі. Звичайно, не всі українці 

покинули Піренеї, однак їх там 
значно поменшало. Під впли
вом рецесії те саме відбулося і 
в Греції. Як каже одна з ко
лишніх українських заробітча
нок, тамтешні жителі «не 
йшли на низькокваліфіковану 
працю на зразок збору овочів-
фруктів або доглядання, але 
тепер ідуть», а відтак влашту
ватися на відповідні місця 
українці можуть хіба демпін
гуючи – за зарплату €400, що 
часто позбавляє сенсу їхнє пе
ребування на заробітках у до
сить віддалених країнах. Від
так порівняно численна армія 

трудових мігрантів із України, 
яка прибула до цієї держави в 
1990-х і на початку 2000-х ро
ків, сьогодні повертається на
зад або шукає заробітку на те
риторії інших членів ЄС. На
самперед на Апеннінському 
півострові. Проте, як зазначає 
головний редактор «Україн
ської газети в Італії» Маріанна 
Сороневич, більшість наших 
співвітчизників працюють у 
домогосподарствах, тому ста
більність їхніх робочих місць і 
рівень прибутку безпосеред
ньо пов’язані з благополуччям 
тамтешніх сімей. Кризові тен
денції призвели до того, що 
італійці йдуть трудитися туди, 
куди раніше влаштуватися 
вважали принизливим. Ска
жімо, посісти вакансію «зби
рача сміт тя» неможливо, бо цю 
роботу нині трактують як ви
сокооплачувану.

Зрештою, скорочення роз
риву в рівні номінальних заро
бітних плат в Україні та Захід
ній Європі впродовж остан
нього десятиліття дещо змен
шило потребу їздити за кордон 
у пошуках високоплачуваної 
роботи, а частина гастарбайте
рів із тих чи тих причин повер
нулася. Середня зарплата в 
Україні від $43 у 2000 році 
збільшилася до понад $350 
нині. І хоч удома не стало зна
чно простіше вижити на ці 
гроші через стрімке зростання 
цін, особливо на продовольчі 
товари, якісну вищу освіту й 
житло, проте купівельна спро
можність отримуваних закор
доном сум у рази зменшилася. 
Те, що коштувало в Україні €1 
на початку 2000-х, нині коштує 
часто не менше ніж €5–10, вод
ночас номінальні доходи заро
бітчан у країнах ЄС за цей час 
зросли не суттєво. Відтак час
тина заробітчан, які працювали 
за кордоном, не бачить сенсу 
їхати туди знову, а молодь, зна
ючи вартість життя в Україні, 
якщо й емігрує, то переважно 
на постійне місце проживання 
до розвинених країн, адже спів
відношення доходи/ціни в Єв
ропі значно краще.

У гастарбайтерів, які повер
таються додому із Заходу, фа
хівці спостерігають сильний 
психологічний стрес, причина 
якого в контрасті між життям за 
кордоном і в Україні, низькому 
рівні правової культури. Їх обу
рюють ставлення влади до своїх 
громадян (бо в ЄС заробітчан 
часто зустрічають із більшою 
повагою), непропорційне спів
відношення цін та заробітних 
плат в Україні. Власне, актуалі
зуються всі ті причини, які свого 
часу змусили їх поїхати звідси. 
Тож згодом більшість із них 
знову вирушає в пошуках ро
боти (див. стор. 24).

ПАРТНеРСТВО ДеРжАВи  
ТА КОЛишНІХ ЗАРОБІТЧАН 
ПІСЛя ЗМІНи ВЛАДи МОже 
СТАТи ОДНиМ ІЗ ПОшТОВХІВ 
ДЛя МОДеРНІЗАЦІї  
ТА єВРОІНТеГРАЦІї
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ЗНеХТУВАНий ПОТеНЦІАЛ
Натомість партнерство держави та 
колишніх заробітчан могло б стати 
одним із поштовхів до модерніза
ції та євроінтеграції країни. Адже 
за певних обставин, повертаючись 
додому, гастарбайтери мали б оче
видні переваги у вигляді знання 
європейських мов і ринкової пси
хології, вміння орієнтуватися на 
власні сили, а також контактів у 
західних країнах, уявлень про єв
ропейську культуру, зокрема й 
культуру ведення бізнесу, тощо. А 
зароблені на чужині кошти за на
явності необхідних передумов та 
стимулів із боку держави вкла
дали б як стартовий капітал у 
власний малий бізнес.

Для цього необхідно розблоку
вати й пришвидшити процес євро
пейської інтеграції України, завер
шити ратифікацію Угоди про асо
ціацію, підписати домовленості з 
європейськими державами, де 
працює значна частина наших за
робітчан, про їхню легалізацію. 
Потрібно створити умови для ком
фортного повернення цих людей, 
насамперед забезпечивши безпе
решкодну легалізацію зароблених 
за кордоном коштів та консульта
ційну допомогу з метою надання 
колишнім гастарбайтерам інфор
мації про можливі напрями інвес
тування накопиченого капіталу. 
Нині чимало заробітчан фактично 
закопує його в землю, зокрема зво
дячи величезні будинки (осно
вний об’єкт для інвестицій праців
ників з України), які буде надзви
чайно дорого обслуговувати після 
відмови держави від дотування 
послуг ЖКГ, а відтак подорож
чання газу, електрики тощо, тож 
не факт, що вони житимуть у своїх 
«палацах» (див. стор. 24).

Варто стимулювати гастарбай
терів до інвестування зароблених 
коштів у власну справу заохочу
вальними пільговими кредитами 
(аж до нульової ставки), напри
клад, у пропорції 1:1 до обсягу ін
вестованої власної суми. Надати 
регіонам, що є основними поста
чальниками заробітчан на євро
пейський ринок праці, статусу спе
ціальних економічних зон із тим
часовим звільненням від податків 
усіх нових підприємств.

Тим часом влада здебільшого 
намагається подолати за рахунок 
заробітчан, як і малого бізнесу, де
фіцит скарбниці, що зумовлений 
зловживаннями бюджетними ко
штами під час держзакупівель, не
бажанням покласти край ухи

лянню українських олігархів та 
великого бізнесу загалом від опо
даткування, а також явному і при
хованому субсидуванню контро
льованих ними галузей чи окре
мих підприємств.

Приміром, від заробітчан очі
кують добровільного деклару
вання та сплати єдиного податку й 
відрахувань до Пенсійного фонду, 
що коштуватиме їм кількасот євро 
на рік і для багатьох із них є до
сить великою часткою переказів 
на батьківщину. Не дивно, що ста
ном на червень 2012-го, за інфор
мацією начальника Управління 
міжнародного співробітництва 
Пенсійного фонду Марії Плаксій, 
на участь у системі за галь но-
обов’язкового державного пенсій
ного страхування згодилися лише 
614 заробітчан.

Водночас найвпливовіші олі
гархи займають досить цинічну 
позицію. Зокрема, під час однієї з 
нарад Федерації роботодавців 
України у Львові 27 березня 
цього року її президент Дмитро 
Фірташ, відповідаючи на запи
тання про те, яких, на його 
думку, можна вжити заходів для 
повернення гастарбайтерів, за
значив: «Я думаю, це все прийде 
саме, коли ми зробимо основне… 
Важливо, щоб не було, як МММ в 
Україні – людина пахала-пахала, 
заробила $15 тис., повернулась в 
Україну, вклала їх – і залишилась 
ні з чим. Треба створити нор
мальні умови тут». Однак про
блема полягає у відсутності до
віри до цієї влади, методи роботи 
якої з малим та середнім бізне
сом не припиняють віддалятися 
від цивілізованих стандартів.

Якщо навіть приватні інвес
тори з ЄС остерігаються вкладати 
в Україну, побоюючись, що посоль
ства будуть не здатні відстояти 
їхні інте реси, то чи зважиться на 
це більшість вітчизняних заробіт
чан, цілком беззахисних перед до
бре відомою їм сваволею ниніш
ньої влади? Очевидно, що роз
криття того потужного інвести
ційного та модернізаційного по
тенціалу за продуманої співпраці 
держави й гастарбайтерів стане 
можливим лише після зміни цієї 
влади на зацікавлену в реальній 
інтеграції Києва до ЄС включно із 
імпортом європейської бізнесової 
та правової культури, і значна час
тина наших громадян, які тру
дяться за кордоном, зможе віді
грати в цьому процесі важливу по
середницьку роль. 

20–22 серпня
чекаємо Вас на таких заходах 
у Книгарнях «Є»

|| Київ (вул. Лисенка, 3):
22 серпня, 18:00 – розіграш подорожі на яхті 
з братами Капрановими та Антоном Санчен-
ком (спільно з видавництвом «К.І.С.»).

|| Івано-Франківськ 
(вул. Незалежності, 31):
20 серпня, 18:00, 5-й поверх – відкриття 
виставки живопису Юрія Писаря «Ноти 
природи».

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
21 серпня, 18:00 – літні кіновечори: 
перегляд фільму «Пісні з другого поверху» 
Роя Андерсона.
22 серпня, 18:00 – літературні читання 
«Останній подих перед кінцем».

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



В
ирушаючи на заробітки за 
кордон, українці випробо
вують свої сім’ї на міц
ність. Ціною придбання 

житла на зароблені євро, фунти, 
долари, рублі може стати сама 
родина, а за можливість модно 
вдягатися або вчитися коштом 
батьків діти гастарбайтерів 
часто платять зруйнованими до
лями, адже залишаються без 
батьківської уваги в критичні 
періоди дорослішання. 

За даними дослідження Між
народного жіночого правозахис
ного центру «Ла Страда-
Україна», 60% наших співвітчиз
ників наслідком трудової мігра
ції називають розпад сім’ї. На цю 

проблему, зокрема, вказали 73% 
жителів Заходу країни й 58% та 
59% – відповідно Сходу та Цен
тру. 

КОХАННя У ТАКСОФОНАХ
«Їй у варшавські спальні ра
йони, Йому Москву бетоном за
лити. Але кохання у таксофо
нах Приречене недовго про
жити…» – співає «Бумбокс». 
28-річна одеситка Галина зі
знається: слухаючи цю пісню, 
не може стримати сліз. Вона 
розлучається з чоловіком, який 
уже кілька років працює в 
Санкт-Петербурзі. «На початку 
економічної кризи, у 2008-му, 
Дмитра звільнили, – згадує 

жінка. – У мене робота зали
шилась. Але хіба ж проживеш 
удвох на одну так звану се
редню зарплату? Її вистачало 
хіба що на їжу та оренду квар
тири». Хороше місце праці в 
Одесі програміст Дмитро не міг 
знайти рік, а нестабільні неве
ликі доходи не рятували. «Я 
стала зриватися, – зізнається 
Галя, – кричати на нього. 
Якось назвала невдахою. 
Важко було відмовлятися від 
давніх звичок: знати, що не мо
жеш купити собі косметику чи 
спіймати таксі хоча б кілька ра
зів на місяць... Страшно було 
бачити, як чоловік втрачає 
впевненість у собі, й розуміти, 

Любов на відстані
Трудова міграція змінює  
підходи українців до формування сім’ї

Автор: 
Валерія 

Бурлакова
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що ти теж у нього більше не ві
риш». 

Коли друзі запропонували 
Дмитрові роботу в Росії, той 
майже без вагань погодився. «Я 
підтримала це рішення, – згадує 
Галина. – Він винаймав у Санкт-
Петербурзі маленьку кімнату, 
так дешевше». Сама ж жінка не 
наважилася покинути місто, де 
мешкають друзі й старенькі 
батьки: «А кому там потрібна я, 
ще один дизайнер? Ким би пра
цювала – прибиральницею в му
зеї?». 

Попервах Галя та Дмитро ба
чилися хоча б раз на місяць. 
Частіше не виходило – квитки 
на літак коштують чимало, до
рога ж потягом займає добу. З 
часом почали зустрічатися «як 
вийде», все менше спілкувались 
і в інтернеті. «Згодом я помі
тила, що на стіні в соціальній 
мережі йому часто скидає пісні 
чи пише щось одна й та сама жі
ночка з Пітера, – згадує Галя. – 
Ледь не жартома спитала: 
«Спиш із нею?» Чоловік витри
мав довгу паузу і відповів, що 
так…» 

Дмитро довго вибачався, але 
дружина йому більше не вірить. 
Каже, немає сенсу рятувати ро
дину: «Не бачу жодних перспек
тив. Він там робить кар’єру, по
вертатися «поки що» не хоче. Я 
живу своїм життям тут, удома». 
Дітей у подружжя немає, нато
мість, попри родинні негаразди, 
часто рішення залишатися ра
зом люди приймають саме за
вдяки їм.

На заробітки вирушають і 
чимало українок, які згодом та
кож знаходять там нове ко
хання. «На початку пострадян
ської міграційної хвилі за кор
дон їхали здебільшого чоло
віки, – підкреслює Аліса Тол
стокорова, експертка із гендер
них питань, яка досліджує про
блеми міграції та транснаціо
нальних родин. – Проте остан
нім часом жінки дедалі частіше 
їдуть самостійно, залишаючи 
вдома чоловіків та дітей». Адап
туватися до нового середовища 
й стилю життя та звикнути до 
іншого соціального статусу (як 
правило, нижчого) важко неза
лежно від статі. Однак набагато 
складніше це дається жінкам, 
які, за даними Міжнародної ор
ганізації з міграції, становлять 
33% трудових мігрантів з Укра
їни. 

ПОКиНУТІ ДІТи
«Ізольованість від родини може 
мати серйозні психологічні на
слідки, оскільки породжує від
чуття постійної нестабільності, 
покинутості, жалю, самотності й 
призводить до емоційного від
чуження, посилюючи ефект 
культурного шоку мігранток», – 
наголошує Аліса Толстокорова. 

Дослідниця наводить дані 
опитування українських заро
бітчан, проведеного Україн
ським інститутом соціальних 
досліджень імені Олександра 
Яременка, за яким на час від
сутності батьків (або одного з 
батьків) діти залишаються 
вдома з матір’ю (44%), бабусею 
(35%), батьком (14%), сестрою 
(14%), братом (12%), дідусем 
(10%), тіткою чи дядьком (5%). 
А чимало дітей взагалі опиня
ються і без нагляду батьків, і 
поза увагою держави.  

«Дружина мого друга поїхала 
працювати до Італії, – розповідає 
киянка Оля. – Покинула на нього 
двох дітей. Той якось принагідно 
сфотографувався з відомою теле
ведучою. Його менший хлопчик 
побачив світлину й запитав: 
«Тату, це мама?» Історія тієї ро
дини закінчилася сумно – вона 
розпалася, проте дітей жінці чо
ловік не віддав. Тож заробіт
чанки часом втрачають статус не 
лише дружин, а й матерів. 

«Мігрантки нерідко змушені 
миритися з тим, що в їхніх дітей 
складаються ближчі стосунки з 
чужими людьми, незважаючи на 
їхні часті поїздки додому, спілку
вання по телефону, листи і по
силки з відеофільмами про 
власне життя, – пояснює Аліса 
Толстокорова. – Іноді малюки, 
що залишаються під наглядом 
опікунів, починають ставитися до 
них як до справжніх мам і навіть 
забувають про біологічних». Їм 
особливо важко зрозуміти фінан
сові проблеми та мотивацію своїх 
батьків, тому почуваються зра
дженими, покинутими й часом 
відмовляються підтримувати з 
ними зв’язок. Не в кращий бік 
змінюється і їхній світогляд, адже 

вони тривалий час не бачать влас
них маму і тата. 

«З від’їздом батьків за кор
дон змінюються соціальне ото
чення дитини, звички та цін
ності, – зазначає соціолог Інна 
Шваб у своїй статті «Проблеми 
дітей трудових мігрантів: ре
зультати ситуаційного аналізу». 
– До цього для неї було важливі
шим становище в суспільстві, 
місце проживання сім’ї, на
вчання в престижній школі й 
висока успішність». Тоді як 
після від’їзду – модний одяг, 
вміння «красиво жити», поїздки 
за кордон та аж ніяк не високі 
оцінки, які зазвичай одразу по
гіршуються через відсутність 
батьківського контролю. 

Звісно, не всі вирушають з 
країни поодинці. Побутує прак
тика працевлаштування сімей
них пар, зокрема для виконання 
домашньої роботи. Як кажуть 
самі заробітчани, це чи не єди
ний спосіб зберегти родину. 
Хоча наявність дітей таке пра
цевлаштування все ж не перед
бачає, тому їх частіше все ж за
лишають під опікою родичів або 
сусідів (а підлітків і взагалі без 
нагляду дорослих). Хоча дехто 
наважується виїжджати на заро
бітки разом із малечею, яка 
мешкає разом із батьками, заді
яними, приміром, на будівни
цтві, зовсім не відвідуючи 
школи. Проте останні в цьому 
проблеми не бачать. «Атестат по 
поверненні купимо, а діти, 
певно, так само їздитимуть на 
заробітки, їм та школа не по
трібна», – запевняє трудова мі
грантка із Закарпаття. 

За даними МОМ, 56% укра
їнців їдуть за кордон не через 
безробіття, а задля отримання 
більшої заробітної плати, підви
щення рівня життя. Та часом це 
призводить до втрати родини 
або скаліченої долі дітей: поки
даючи свою країну, це усвідом
лює не кожен. 

Загалом соціологи вважа
ють, що не в останню чергу саме 
трудова міграція суттєво змі
нила в останні роки підхід укра
їнців до формування сім’ї: 
зросли частка малюків, наро
джених поза шлюбом (кожна 
п’ята дитина – показник, майже 
вдвічі вищий, ніж на початку не
залежності України), та вік, у 
якому жінки бажають народжу
вати; дедалі більше родин ма
ють лише одного нащадка. 

ДІТяМ ВАжКО ЗРОЗУМІТи 
ФІНАНСОВІ ПРОБЛеМи    
БАТьКІВ, ВОНи ПОЧУВАюТьСя 
ЗРАДжеНиМи  
й ПОКиНУТиМи
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П
ричини, які гонять наших 
співвітчизників на заро
бітки за кордон, різні: 
злидні, брак роботи, ба

жання заробити на житло, на на
вчання дітей, мати стартовий ка
пітал для відкриття власної 
справи. Однак, інвестуючи в бу
динки та квартири, у яких неві
домо чи житимуть, або у вищу 
освіту дітей, здобувши яку ті не 
можуть працевлаштуватися, 
укра  їнські заробітчани стають за
ручниками власних мрій, адже 
грошей зазвичай постійно не ви
стачає. А по поверненні додому не 
всім вдається відновити соціальні 
зв’язки й застосувати на практиці 
здобуті за кордоном вміння та до
свід. Тому багато хто, виїхавши на 
рік-два, десятиліттями не наважу
ється повернутися на батьків
щину. 

МРІя ПРО ДІМ
Галина Урсуляк приїхала до села 
Драчинці Кіцманського району 
Чернівецької області із США на 
місяць. Вона замовляє вікна, пе
ревіряє, як майстри кладуть 
плитку, пінопласт, штукатурять 
фасади хат, – тільки-но витратить 
гроші, знову вирушить до Аме
рики. Жінка будує величезний бу
динок, а поруч із ним гараж. 

«Хочу жити вдома, – пояснює 
свої капіталовкладення пані Га
лина. – У Штатах навіть ті, хто 
має бізнес, кажуть, що ще трохи 
попрацюють і повернуться. Але 
коли бачать, як на батьківщині 
люди виживають, тікають назад. 
Думка, що в них є дім в Україні, 
допомагає. Коли на мене тут ка
жуть «американка», стає образ
ливо. Я ні на секунду не почува
лася там американкою. Ми, як до
будуємо хату, приїдемо, але ще 
треба багато грошей». Саме мрія 
про власний будинок примусила 
Галину з чоловіком податися за 
океан і протримала їх там уже 11 
років: «Життя [в одній хаті з бать
ками] не було, стали винаймати 
квартиру в Чернівцях. Працю
вали на базарі, я перемерзала, 

грошей не вистачало, тож вирі
шили їхати до США заробити на 
будинок». Удома залишився пів
торарічний син Станіслав – на
ступного разу мати побачила його 
вже шестирічним. Американці не 
розуміють заробітчанку, осо
бливо коли та розповідає, що по
кинула вдома дитину: «Мені 
важко там, а чоловік каже: «Рік, 
два – і повернемося додому», а 
минає п’ять, сім, десять. У людей є 
великий страх: що вони робити
муть, коли приїдуть до України? 
Вони звикають на заробітках до 
стабільності, постійного доходу».

ІНВеСТиЦІї ДОСВІДУ
Батьки, які й досі на заробітках у 
США, допомогли Оксані Проко
пець відкрити крамницю в центрі 
села Драчинці, у якій вона є про
давцем. «Я не хочу більше їхати 
до Америки, – каже жінка, яка 
працювала прибиральницею в 
невеликому містечку у Нью-
Джерсі, – тут я маю свою хату, все 
своє». 

Ярослав Рудницький понад 
два роки пропрацював на молоч
ній фермі в Данії та рік у Швеції. 
Зараз застосовує дансько-шведсь-
кий досвід у селі Видумка на Жи
томирщині. Спочатку взяв землю 
в оренду на п’ять років, а потім 
приватизував. На 21 га вирощував 
моркву, картоплю, але не міг про
жити за зароблене, тому тепер сіє 
кормові культури. Посеред поля 
має корівник, тож продає сир, 
сметану, молоко. Мріє постачати 
ці продукти у багатоповерхівки в 
містах, як це роблять у США.

«Доки буде можливість, за
лишатимусь удома, – каже фер

мер. – Хочу тут мати свої хутір, 
будиночок, сонячні батареї, ста
вок, землю. Щоб після мене діти 
або інший фермер могли продо
вжувати цю справу. Потрібно 
дуже багато зусиль, щоб розви
вати цей бізнес. Бо якщо за кор
доном щодо всіх питань можна 
порадитися з консультантами, то 
в Україні все необхідно робити 
самому».

Чимало з колишніх гастар
байтерів, повернувшись додому, 
на зароблені наважуються від
крити власну справу. Олександр 
– із першої хвилі українських 
програмістів, які подалися на За
хід у пошуках більшого заро
бітку. Пропрацював більш ніж 
п’ять років у одній з IT-компаній 
у Лондоні. 2009-го повернувся до 
Києва, де вирішив заснувати 
власне підприємство. «За кордо
ном я набрався нового досвіду не 
тільки як «айтішник», а і як 
управлінець, тож вирішив мате
ріалізувати його у вигляді фірми-
розробника програмного забез
печення». $100 тис., зароблених 
у Британії, цілком вистачило, 
щоб за два роки розкрутитись у 
компанію з оборотом у $50 млн 
за рік. Однак нині Олександр 
знову збирає валізи до Лондона 
– причому розраховує перенести 
свій бізнес на Туманний Альбіон. 
Три місяці тому круті хлопці, які 
прийшли «сам знаєш, від кого», 
запропонували «безвідмовний» 
варіант: 80% бізнесу він перепи
сує «сам знаєш, на кого», 20% за
лишає собі, плюс управлінські 
функції.

Олександр, який звик, що 
його знання оцінюють адекватно, 
від такої пропозиції відмовився, 
як і від проблем, які йому пообі
цяли влаштувати «цивілізовані 
рейдери» і які вже почали втілю
ватися в життя, – нещодавно все 
«залізо» винесли податківці.

Павло Р. роками вирощував 
полуницю на фермах Англії. Три 
роки тому вирішив застосувати 
здобутий досвід у себе на Віннич
чині. Орендував кілька гектарів 

Труднощі повернення
Українським гастарбайтерам важко адаптуватися вдома,  
тож більшість знову їде на заробітки за кордон

Автор:  
Віра Маковій, 
Сергій Терен

ПІСЛя ПОВеРНеННя  
ДО УКРАїНи Не ВСІМ 
ЗАРОБІТЧАНАМ ВДАєТьСя 
ЗАСТОСУВАТи НА ПРАКТиЦІ 
ОТРиМАНІ ЗА КОРДОНОМ 
ВМІННя ТА ДОСВІД 
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землі під ту саму агрокультуру. 
Цього літа мав зібрати перший 
великий врожай. Не судилось. У 
травні його полями проїхалося 
кілька тракторів. Переконаний, 
що це зроблено за вказівкою міс
цевого чиновника-князька, якому 
він відмовив у хабарі за продо
вження оренди землі: той погро
жував віддати її іншому ферме
рові. Павло вирішив усе-таки по
воювати: сподівається, що в його 
селі після виборів зміниться 
влада.

Не ЧеКАЛи
Часто повернення до України для 
заробітчан означає «нове знайом
ство» з безробіттям або мізер
ними доходами, тому наважу
ються на це переважно вже на 
старість. «Ми з дружиною про
працювали в Росії 13 років, – роз
повідає мешканець Сміли Чер
каської області Микола Арте
менко. – У 1990-х скрута змусила. 
Потрібно було вчити дітей і бать
кам допомагати. Жили подвій
ним життям: там, де ти ніхто, 
маєш не права, а лише обов’язки, 
і тут – під час коротких виїздів до
дому. За час відвідин батьків
щини всі знайомі радили до Укра
їни не повертатися, тому що 
тяжко живеться. Там же було 
важко на душі. У Росії ти ніхто і 
державі Україна не потрібен».

З часом родина вирішила по
вернутися: роки заробітчанства у 
стаж роботи не врахували, хоча 

пенсію отримати таки вдалося. 
«Усе змінилося, – пригадує труд
нощі адаптації дружина Миколи 
Ольга, – своїх дітей майже не ба
чили, вони виросли, постаріли 
батьки, а водночас економічна си
туація в Україні не надто поліп
шилася. Важко було перейти на 
злиденну пенсію після стабіль
ного високого заробітку. Попри 
вищу освіту й багаторічний досвід 
на посаді інженера, після трива

лого заробітчанства я не змогла 
знайти роботу в нашому місті – 
Центр зайнятості пропонував 
лише фізично важку і вкрай низь
кооплачувану».

Микола місця собі також 
більше не знайшов – через вікові 
обмеження і складну ситуацію з 
працевлаштуванням. Проте і сьо
годні б прийняв рішення про 
від’їзд, на який наважився 13 ро
ків тому: «Загалом ми не шкоду
ємо: дітей вивчили, батьків до
глянули, зробили ремонт. Моїх 
однолітків майже не лишилося, 
спилися, а я живий і не п’ю».

Олексій Б. повернувся до
дому, в Рівне, з Португалії напе
редодні кризи 2008 року. На за

ЧАСТО НА ЗАРОБІТЧАН  
В УКРАїНІ ЧеКАє  
«НОВе ЗНАйОМСТВО» 
ІЗ БеЗРОБІТТяМ, СВАВІЛЛяМ 
ЧиНОВНиКІВ І ПРАЦеДАВЦІВ

Без 
трудових 
резервів  
Україна належить 
до країн, де швидкими 
темпами зменшується 
кількість робочої сили
Прогноз зміни трудових 
ресурсів до 2020 року, %  За даними МОП за 2011 рік

зменшення 
більш ніж на 5%
-5–0%
зростання на 0–10%
10–20%
більше ніж 20%

роблені гроші спорудив будинок. 
Улаштувався на «Рівнеазот» – 
зарплата не піренейська, але 
жити можна. Каже, все змінилося 
після того, як підприємство купив 
Фірташ: «Олігарх ураз поміняв 
керівництво. Його менеджмент 
працівників за людей не вважає. 
На заводі – як у гетто: можуть і в 
кишені заглянути, й по голові на
давати. Будь-які спроби сказати 
щось проти закінчуються звіль
ненням. Якось у місцевій їдальні 
потруїлись люди. Одна з праців
ниць почала вимагати розсліду
вання – наступного дня опини
лася  за ворітьми. За роки, прове
дені в Європі, я звик до нормаль
ного ставлення до себе як праців
ника й особистості, тож такого 
ставлення не стерпів. Звіль
нився». Олексій удруге почав зби
ратися в дорогу – колишній пра
цедавець у Порту погодився знову 
взяти його на роботу.

Повернення після заробітків 
не гарантує того, що на батьків
щині вдасться реалізувати здобуті 
навички, вкласти гроші й почати 
успішне життя з нової сторінки, 
часто через перешкоди чиновни
ків, тобто самої держави. Тому но
сії такого важливого для України 
західного досвіду фактично не 
можуть застосовувати його на 
практиці. Тут виявляється, що 
вони, як і раніше, зайві люди. Тож 
не дивно, що наших заробітчан за 
кордоном лише прибуває – до 
батьків долучаються діти. 
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СПАРТАНСЬКА 
БАЗА. 
Виділяючи 
мільйони на 
підготовку 
до Олімпіади 
в Лондоні, 
держава 
не могла 
забезпечити 
спортсменам 
елементарних 
умов 
тренування

Н
а ХХХ літній Олімпіаді в 
Лондоні українці здобули 
20 медалей. Серед 204 
країн-учасниць – 14-те 

загальнокомандне місце. Як для 
держави, де про спорт згадують 
лише перед великими змаган
нями чи перед виборами, непо
ганий результат. Однак очевид
ний регрес, якщо порівнювати з 
попередніми літніми Іграми 
(див. «Криза українського 
спорту?»).

БІЛьше ГРОшей –  
МеНше МеДАЛей
Влада, яка, вочевидь, перед вибо
рами не проти була зарахувати до 
своїх досягнень іще й вдалий ви
ступ олімпійської збірної (якби 
такий стався), намагається ви
правдатись. Утім, виходить не 
надто переконливо. Цього року 
«ми молодці»,  запевняють у Дер
жавній службі молоді та спорту 
України, мовляв, «випередили 
такі потужні за розвитком спорту 

та економіки країни, як Іспанія, 
Канада та ін.». «Підготовку до 
Олімпіади-2012 було профінансо
вано в повному обсязі, – звітують 
тамтешні речники. – На прове
дення заключного етапу підго
товки та забезпечення участі на
ціональної збірної України в ХХХ 
літніх Олімпійських іграх у Лон
доні тільки цього року з Держбю
джету було виділено 72 млн 127 
тис. грн (для порівняння: […] в 
олімпійський 2008 рік […] 37 млн 
849 тис. грн)».

Чимало українських спортс
менів готувалися до виступів за 
власний кошт, були й ті, хто знай
шов спонсорів – бізнесменів чи 
політиків. Скажімо, нагороди 
важкоатлетів та майстрів шкіря
ної рукавиці пов’язують, окрім ін
шого, зі щедрими меценатами.

«Ще ніколи українські бок
сери не виступали на Олімпій
ських іграх так добре (наша чоло
віча збірна посіла найвище за
гальнокомандне місце – п’ять на

город, серед яких два золота, одне 
срібло й дві бронзи. – Ред.)», – 
каже перший вітчизняний чем
піон світу з цього виду спорту, 
професійний боксер і тренер Ан
дрій Синепупов. Із любителів він 
пішов іще 1990 року. Стверджує, 
що у професіональному боксі все 
інакше: і бюджет, і фінансування. 
Та водночас переконує: аматори 
теж мають і пристойні бази для 
тренувань, і екіпірування. «Це за
свідчують як досягнення хлопців, 
так і їхні слова про те, що все до
бре, – додає спортсмен. – Якби 
було погано, люди просто перехо
дили б у професіонали. Якщо не 
переходять – усе добре… Найчас
тіше меценати – це колишні бок
сери. А ще люди, які, може, ні
коли боксом не займались, але 
дуже люблять його».

В Україні це називають «ефек
том братів Кличків». У популяр
ний бокс вкладають більше гро
шей, а тому він домінує серед 
олімпійських видів спорту. Нато
мість, як слушно зауважив ново
спечений олімпійський чемпіон 
Юрій Чебан (каное, одиночка 200 
м) щодо ситуації в інших видах 
змагань, «немає результату – не
має грошей», фінансування змен
шується.

Серед охочих надавати мате
ріальну допомогу боксерам та ін
шим олімпійцям справді чимало 
неамбітних поціновувачів спорту, 
але частіше до такої «доброчин
ності» вдаються не від щирого 
серця, а задля нагоди попіари
тися. Вона потрібна як підприєм

Ігри з грошима
Сотень мільйонів гривень, виділених із 
держбюджету на підготовку до Олімпіади-2012, 
подекуди «не вистачало» навіть на питну воду 
та якісну форму. Кошти використовують 
неефективно, впевнені спортсмени

Автор: 
Валерія 

Бурлакова
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СТАБІЛЬНІСТЬ 
ПОДОЛАНО. 
Чи вистачить 
політтехно-
логам Партії 
регіонів 
розуму не 
записати Олім-
піаду-2012 у 
досягнення 
влади

БАГАТО ВІТЧиЗНяНиХ 
ОЛІМПІйЦІВ НиНІ  
Не МАюТь еЛеМеНТАРНиХ 
УМОВ ДЛя ТРеНУВАНь

Криза українського спорту?
Олімпіада в Лондоні стала для українських 
спортсменів найменш врожайною на медалі 

Атланта

1996
Сідней

2000
Афіни

2004
Пекін

2008
Лондон

2012

Золото
Срібло
Бронза 

239

2

12

Місце в командному 
заліку 9

Усього медалей 

23
3

10 10

Місце в командному 
заліку 21

Усього медалей 

239
5

9

Місце в командному 
заліку 12

Усього медалей 

277 5

15

Місце в командному 
заліку 11

Усього медалей Усього медалей 

20
6 5

9

Місце в командному 
заліку 14

Усього медалей Усього медалей 

цям, так і політикам. Останнім – 
особливо нині, напередодні вибо
рів, тож не дивно, що «Олімпій
ські пристрасті» Савіка Шустера 
відзначилися не тільки «росій
ською мовою», а й політичним 
«продакт-плейсментом», коли з 
приводу й без приводу називали 
прізвища окремих представників 
влади, завдяки фінансовій під
тримці яких той чи той спортсмен 
здобув нагороду.

Часто доходить до абсурду. 
Приміром, прес-секретар Люд
мили Йосипенко, семиборки, в 
якої фактично відібрали бронзову 
медаль після протесту німецької 
команди, пояснила Тижню: аби 
взяти інтерв’ю в спортсменки, під 
час спілкування з нею треба 
обов’язково поговорити про «її 
меценатів».

КОНЦТАБІР  
ДЛя ОЛІМПІйЦІВ
Однак більшість українських 
олімпійців усе-таки розрахову
вали на державну підтримку, якої 
багато хто з них так і не доче
кався, попри декларації про дер
жавне фінансування підготовки 
спортсменів до Олімпіади-2012 
більш ніж на 560 млн грн.

Іноді українській делегації 
не вистачало найнеобхіднішого. 
Про це деякі з її членів відверто 
заявили ще до початку Ігор. На
приклад, на тренувальній базі 
легкоатлетів під Києвом не було 
не тільки кондиціонерів, нор
мальних спальних місць 
(спортсмени за власні гроші ку

пували матраци, щоб не боліла 
спина), чистих туалетів, нор
мальних спортивних снарядів 
тощо – не вистачало навіть води 
та їжі. «Нам дають на день півлі
тра води. Не найкращої. Запиту
ємо: де вода? Буде-буде... Ми ж 
не просимо лобстерів. Воду!» – 
обурювалася перед Олімпіадою 
легкоатлетка Єлизавета Бриз
гіна.

Більш ніж скромно спортсме
нів і годували. Вони раді були ку
пити собі щось поїсти, але їх не 
випускали з бази: порушення ре
жиму. «Хочеться кращих умов і 
кращого харчування, бодай перед 
Олімпіадою. Особливо у їдальні», 
– бідкалася перед телевізійни
ками чемпіонка світу і Європи в 
потрійному стрибку Ольга Соло
духа, яка в Лондоні виборола 
бронзову медаль. Попри все.

На харчування одного олім
пійця держава призначила 205 

грн щодня. Дехто з них вважає, 
що кошти просто вкрали. «Виді
лені на спортсменів гроші вико
ристовуються неефективно, – по
літкоректніше висловлюється в 
розмові з Тижнем Денис Силан
тьєв, український плавець, при
зер Олімпійських ігор 2000 року. 
– Має бути пильніший контроль 
за їх використанням».

Наш співрозмовник конста
тує, що багато вітчизняних олім
пійців нині не мають елементар

них умов для тренувань: «Це про
блема глобальна, вона стосується 
всіх регіонів України. Не вистачає 
баз не тільки для плавців. У лег
коатлетів, наприклад, немає жод
ного нормального критого ма
нежу». Не оминула ця проблема й 
гімнастів. «Мені дуже шкода їх 
було, коли дивився виступи, – 
каже Денис. – Вони скромні, 
терплячі, працьовиті. Але без еле
ментарних умов для тренувань».

До того ж постала проблема 
іншого штибу: немає з кого рос
тити олімпійців. «У нашій країні 
низька популярність спорту. 
Влада не займається його популя
ризацією, – продовжує Силан
тьєв. – Важко обирати одну лю
дину з десяти, а не найкращого з 
тисячі. Немає здорової конкурен
ції».

За словами чемпіона, держава 
згадує про спортсменів, коли ро
зуміє, що на них можна пропіари
тися, тоді й заходить мова про 
преміальні за медалі. Водночас ті, 
кого оминув олімпійський 
п’єдестал, фактично не мають 
жодних матеріальних стимулів. 

«Колись, 12 років тому, наші 
плавці-олімпійці отримали по од
ному костюму в руки. Було дуже 
соромно перед іншими», – згадує 
чемпіон і додає. – «Цього року си
туація навіть погіршилась: купу
вали їх за власні гроші. Видані  не 
підходили за розміром або просто 
рвалися. Один із хлопців розпові
дав мені, що просто не міг плисти 
у костюмі, який отримав. Уся під
готовка, все коту під хвіст».

У цьому виді спорту наші зем
ляки на Олімпіаді в Лондоні, на 
відміну від попередніх, не вибо
роли жодної медалі. 
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Країна Місце 
країни за 
ефектив-
ністю пе-

ремог (зо-
лотих ме-

далей)

Місце 
країни за 
ефектив-
ністю всіх 
завойова-

них ме-
далей  

Місце 
країни в 
загаль-

ному ме-
дальному 

заліку 
Олімпі-

ади-2012

 Золото Срібло Бронза Загалом
здобутих 
медалей

Кількість 
учасників

Олімпій-
ська про-
дуктив-

ність (зо-
лоті ме-

далі, 
бали)

Олімпій-
ська про-
дуктив-

ність (усі 
медалі, 

бали) 

  Гренада 1 20 50 1 0 0 1 9 111 111

  Китай 2 3 2 38 27 22 87 384 99 227

  Ефіопія 3 6 25 3 1 3 7 35 86 200

  США 4 8 1 46 29 29 104 539 85 193

  Ямайка 5 2 18 4 4 4 12 50 80 240

  Іран 6 4 17 4 5 3 12 53 75 226

  КНДР 7 24 20 4 0 2 6 56 71 107

  Уганда 8 54 50 1 0 0 1 16 63 63

  Казахстан 9 19 12 7 1 5 13 115 61 113

  Росія 10 10 4 24 25 33 82 438 55 187

  Велика Британія 11 18 3 29 17 19 65 564 51 115

  Південна Корея 12 22 5 13 8 7 28 257 51 109

  Угорщина 13 25 9 8 4 5 17 159 50 107

  Куба 14 15 15 5 3 6 14 110 45 127

  Кенія 15 5 28 2 4 5 11 50 40 220

  Багами 16 70 50 1 0 0 1 26 38 38

Азербайджан 17 9 30 2 2 6 10 53 38 189

Нідерланди 18 23 13 6 6 8 20 184 33 109

Франція 19 26 7 11 11 12 34 340 32 100

Литва 20 38 34 2 1 2 5 62 32 81

Тринідад і Тобаго 21 14 47 1 0 3 4 31 32 129

Норвегія 22 53 35 2 1 1 4 64 31 63

Чехія 23 45 19 4 3 3 10 134 30 75

Грузія 24 7 39 1 3 3 7 35 29 200

Домінікана 25 60 46 1 1 0 2 35 29 57

Хорватія 26 61 26 3 1 2 6 106 28 57

Італія 27 28 8 8 9 11 28 288 28 97

Німеччина 28 21 6 11 19 14 44 401 27 110

Алжир 29 78 50 1 0 0 1 39 26 26

Нова Зеландія 30 50 16 5 3 5 13 199 25 65

Україна 31 36 14 6 5 9 20 245 24 82

Попри ідеалістичний принцип «головне – не пе-
ремога, а участь», Олімпійські ігри нині часто 
розглядають як політичне змагання держав. Ре-
зультатами загальних медальних заліків у бага-
тьох із них (особливо там, де не все гаразд із де-
мократією) часто користується пропаганда. Та 
насамперед вони свідчать таки про рівень підго-
товки збірних до турнірів і про спортивний по-
тенціал країн, що часто пов’язаний із їхньою 
економічною ситуацією.
У медальному рейтингу останніх Ігор Україна 
посіла досить високе 14-те місце серед 204 
країн-учасниць. Утім, це найгірші показники за 
всю історію участі нашої збірної в літніх Олімпіа-

дах (див. «Криза українського спорту?»). За-
гальний медальний залік, зорієнтований на аб-
солютні показники, дає змогу зіставити спортив-
ний потенціал країн, але він не враховує «ціни 
перемоги». Тиждень склав рейтинг «продуктив-
ності» національних команд, порівнявши за-
гальну кількість здобутих золотих, а також усіх 
медалей із кількістю спортсменів у кожній із 
них. Результати рейтингу нашого видання дещо 
відрізняються від офіційних. Зокрема, україн-
ська збірна, яка була однією з найчисленніших 
(245 спортсменів), за «продуктивністю» золота 
посіла 31-ше місце з 85 національних команд, 
спортсмени яких вибороли нагороди, а за від-

повідним коефіцієнтом усіх почесних трофеїв – 
36-те. Це лише підтверджує думку тих експертів, 
тренерів і спортсменів, які вказують на вкрай 
низький рівень підготовки нашої збірної до 
Олімпіади-2012 і неефективне витрачання тих 
564 млн грн, які влада начебто виділила на 245 
учасників (див. стор. 26). Прикметно, що, як і в 
офіційному заліку, в першій п’ятірці рейтингу 
Тижня присутні збірні Китаю та США з їхнім чис-
ленним складом, що, навпаки, може свідчити 
про рівномірно високу підготовку тамтешніх 
спортсменів. Те саме стосується кількох держав, 
які делегували до Лондона невелику кількість 
атлетів.

КОЛи КІЛьКІСТь Не ЗАВжДи яКІСТь

як ми рахували
Для альтернативного рейтингу були використані дані про кількість учасників національних збірних та здобуті ними золоті, срібні й бронзові медалі. Місця за ефективністю 
перемог (усіх завойованих нагород) визначено за балами: кількість золота (всіх медалей) на одного спортсмена, помножена на 1000.
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5 
серпня мільйони людей 
дивилися фінал олімпій
ських змагань із бігу на 
100 м у Лондоні. Багато з 

них розмірковували, чи здатен 
хтось повторити берлінське до
сягнення Усейна Болта 2009 
року, коли спортсмен із Ямайки 
подолав дистанцію за 9,58 с, 
тим самим покращивши попе
редній світовий рекорд, уста
новлений ним на Олімпійських 
іграх у Пекіні 2008-го, аж на 
0,11 с. А такий час для спринту 
є чималим (той-таки Болт у 
Лондоні показав новий олім
пійський рекорд, але не дотяг
нув до світового, пробігши сто
метрівку за 9,63 с. – Ред.).

Одна людина піддає це сум
ніву. А саме Марк Денні, доктор 
наук зі Стенфордського універ

ситету. Ще мінус 0,11 с означа
тиме перехід абсолютної межі 
можливостей людського орга
нізму в бігу на 100 м.

2008-го професор Денні опу
блікував наукову працю, де
тально осмисливши найкращі 
результати бігунів рік за роком, 
від спринтерів до марафонців, 
починаючи мало не від 1900-го 
(див. «На межі можливого»). 
Застосування статистичного 
прийому під назвою «аналіз екс
тремальних значень» дало змогу 
виявити тенденції та найбільші 
евентуальні відхилення від них. 
Для стометрівки межа людських 
можливостей – 10,55 м/с. Тобто 
дистанцію реально подолати 
щонайшвидше за 9,48 с.

Прогнозування меж спор
тивних здобутків давно вже 

стало популярною розвагою се
ред учених-статистів. В одному 
дослідженні 1992 року було пе
редбачено, що жінки зрівня
ються з чоловіками за результа
тами забігів на марафонську 
дистанцію до 1998 року й дола
тимуть 42,195 км так само майже 
за 2 год 2 хв (чинний рекорд се
ред останніх усе ще на 1,5 хв. гір
ший від цього прогнозу; для 
перших поки що треба додати 
ще 12 хв). Пізніший аналіз 
(2004) передбачає, що 2156 року 
спортсмени обох статей пробіга
тимуть стометрівку за однако
вий час – 8,08 с.

Сьогодні спортивна статис
тика вважає такі обрахунки 
хибними, бо вони базуються на 
лінійних екстраполяціях. Дані 
краще опрацьовувати як варі

Уже не швидше й не вище
Чи не час оновити олімпійське кредо?
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анти логістичної кривої. Це дає 
S-подібний графік, що узгоджу
ється з інтуїтивним розумін
ням спортивних результатів, 
які починаються з відносно 
скромних показників. Далі йде 
період швидкого покращення, 
адже у змаганнях бере участь 
більше людей, а системний під
хід до тренувань і харчування 
дає змогу досягти серйозніших 
успіхів. Зрештою, підйом при
пиняється, коли спортсмени 
крок за кроком доходять до пев
ної точки, де організм уже не 
здатен перейти межі своїх мож
ливостей.

Схоже, нині відбувається 
саме це. На думку професора 
Денні, спортсменки в марафоні 
вже дісталися вершини. У 2010 
році Жоффруа Бертло з фран
цузького Національного інсти
туту спорту провів дослі
дження, яке показало, що у 23 із 
36 легкоатлетичних видів зма
гань від 1993 року практично 
панує застій. В інших 13 – за
фіксовано хіба що незначні по
кращення результатів.

Доктор Бертло виявив, що в 
усіх 34 видах змагань із пла
вання від 2000 року відбува
лося покращення результатів, 
хоча, можливо, цьому сприяло 
запровадження нині забороне
них облягаючих костюмів, які 
допомогли олімпійцям у Пекіні 
побити 22 світові рекорди. До 
2000 року в 16 зі згаданих ви
дів змагань спостерігалося за
тишшя, за винятком індивіду
ального комплексного пла
вання на 400 м. Можливо, у 
цьому ховається пояснення, 
чому 16-річна китаянка Є Ши
вен поліпшила світовий рекорд 
на цілу секунду й на фінальній 
ділянці запливу викликала су
перечки своєю перемогою, 
коли подолала дистанцію 
швидше за чемпіона в чолові
чому комплексному плаванні. 
Але Алан Невілл із Вулвер
гемптонського університету в 
Британії вважає, що цей ре
зультат перебуває в межах 
можливостей для плавчинь на 
400 м вільним стилем. Що ж, 
це сякий-такий голос «за», 
який може пояснити диво, що 
сталося на останньому етапі 
комплексу.

Якщо не брати до уваги до
пінгу й технологічних викрута
сів, то для майбутніх Ігор по
трібно буде пошукати якихось 

інших способів покращення ре
зультатів, аби виправдати олім
пійське гасло «швидше, вище, 
сильніше». Стів Гааке, учений із 
університету «Шеффілд Гал
лам», указує на помітне підне
сення в результатах змагань із 
бігу на 100 м. 1968 року середнє 
арифметичне найкращих по
казників 25 найуспішніших бі
гунів було значно вище, ніж 
очікували. Як пояснює доктор 
Гааке, це тому, що Олімпіаду 
проводили саме в Мехіко. На 
висоті 2240 м над рівнем моря 
повітря на одну п’яту розрідже
ніше, ніж на нульовій позначці, 
тобто опір зменшується на 20%. 
Це неабияка фора для спринте
рів, які, на відміну від своїх ко
лег зі змагань на далекі дистан
ції, біжать в анаеробному ре
жимі, тож їм зайве перейматися 
зниженням рівня кисню в ат
мосфері.

Вісім із 25 рекордів 1968 
року були зареєстровані на 
Іграх у Мехіко, а з решти 17 – на 
вищих за звичайні відмітках 
над рівнем моря, де спортсмени 
тренувалися перед основними 
виступами. Можливо, менший 
опір повітря допоміг Бобові Бі
мону стрибнути на 8,9 м в до
вжину. Цей американець покра
щив світовий рекорд аж на 55 
см. 31 см із них він підкорив за
вдяки «попутному» вітрові й 
висоті місцевості.

Статистика свідчить, що 
спортивні подвиги на зразок до
сягнень Болта й Бімона стають 
дедалі менш імовірними. Але 
невже вони зовсім неможливі? 
Пітер Вейянд, учений із Півден
ного методистського універси
тету в штаті Техас, виявив, що 
максимальна сила, яку най
кращі спринтери демонструють 
на біговій доріжці, в чотири з 
надлишком рази перевищує 
їхню власну вагу. Однак вони 
можуть витиснути зі своїх 
м’язів іще більше. Доктор Ве
йянд помітив, що сили, які ви
никали, коли спортсмени стри
бали на одній нозі на біговому 
тренажері, запущеному на ви
сокій швидкості, приблизно 
вдвічі перевершували ті, що їх 
докладають під час макси
мально стрімкого бігу. Це озна
чає, що сила відштовхування 
зростає на 30%.

Оскільки саме сила від
штовхування найбільше визна
чає пришвидшення під час 

ривка, то результати доктора 
Вейянда свідчать, що людська 
мускулатура здатна продуку
вати достатньо енергії, аби по
силати спринтерів уперед на 
третину швидше, ніж рухався 
Болт, коли встановив свій ре
корд 2009 року. Чому ж вони 
цього досі не робили? Відповідь 
полягає в тому, що під час нор
мального пересування на двох 
ногах ступня перебуває в кон
такті з поверхнею землі лише 
приблизно десяту частку се
кунди – на 0,05 с менше, ніж 

під час стрибання. Отож 
м’язовим волокнам бракує часу 
для повного скорочення. І хоча 
використати всю цю силу під 
час спринту, з огляду на закони 
біомеханіки, не реально, вихід 
можна знайти, дещо змінивши 
тренування та стиль бігу й звер
нувши головну увагу на наро
щення максимальної сили, до
ступної спринтерам. Саме тому 
доктор Денні радо подивився б, 
як бодай один атлет долатиме 
«межі можливого», хоча поки 
що робити ставки на це він не 
береться. 
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На межі можливого
Щорічні рекорди швидкості, м/с

ВЕРХНЯ МЕЖА МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗМУ: 10,55

ВЕРХНЯ МЕЖА МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗМУ: 5,21

Біг на 100 м (чоловіки)

Марафон (жінки)

Усейн Болт: 
2008, 2009, 
2011 роки
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Олімпійські 
споруди 

Лондона 
залиша-

тимуться 
центром 

спортивного  
й туристичного 

життя 
Сполученого 
Королівства

У БРиТАНІї ВІРяТь, щО  
ПІД ЧАС ОЛІМПІАДи КРАїНА 
ЗНАйшЛА НОВУ ГАРМОНІю: 
ТОЛеРАНТНІСТь І ВІДКРиТІСТь 
ЗАГАЛОМ ПРАЦююТь

Л
ондонську Олімпіаду-2012 
вважають (і не лише в 
Сполученому Королів
стві) однією з найкращих 

за багато років. Британці, які 
спочатку було бурчали, нарі
кали й боялися, що Ігри прова
ляться, – просто в ейфорії. Вра
жені тим, як чисто й гладко все 
пройшло – жодних терактів, 
скандалів на стадіонах чи поза 
ними, аніякісіньких катастро
фічних заторів, – вони пережи
вають надзвичайний приплив 
гордощів, патріотизму й утіхи.

Але під тріумфальними заго
ловками всі, від політиків і спор
тивних функціонерів до еконо
містів, попереджають співгрома
дян, що найбільше випробу
вання Олімпіадою ще попереду. 
Як зберегти й де ще використати 
дух оптимізму, надії та радощів, 
яким були пронизані ці Ігри? Яке 
майбутнє чекає на розкішні нові 
спортивні споруди в Східному 
Лондоні, і як ними краще розпо
рядитися? Одним словом, що за
лишить країні у спадок третя за 
104 роки Олімпіада в її голов
ному місті?

2005 року Лондон переміг у 
Сінгапурі, коли визначали адресу 
наступної Олімпіади. Головним 
чином пообіцявши те, що зро
било дуже мало інших олімпій
ських столиць: використати 
спортивні споруди, зведені лише 
заради двох тижнів Ігор, аби на
завжди змінити умови для 
спорту в Британії. А ще – щоб го
тувати майбутніх учасників зма
гань. Але наступного дня, 7 
лип ня, сінгапурську радість бру
тально розтоптали теракти. Та й 
нині: не встиг згаснути символіч
ний вогонь, як господарі свята 
постали перед жорстокою реаль
ністю «життя після Олімпіади».

Прем’єр-міністр Девід Кеме
рон цілком усвідомлює масш
таби завдання, що стоїть перед 
країною. Він знає, що знову поч-
нуться політичні чвари; що 
остання безрадісна економічна 
статистика новим тягарем ляже 
на плечі держави; а в газетах і на 
телебаченні похмурі сюжети 
прийдуть на зміну радісним ре
портажам про те, як два славні 
тижні поспіль співвітчизники 
вигравали олімпійське золото.

Тому він не став гаяти часу і 
в день закриття Олімпіади ого
лосив, що доручає голові органі
заційного комітету Ігор у Лон
доні лордові Коу взятися до ви
конання обіцяного. «Золота на
дія» британської легкої атле
тики Себастьян Коу здобув зо
лоту медаль на Олімпіаді 
1980-го в Москві, а останні сім 
років робить усе можливе, щоб 
забезпечити покращення в 
спорті своєї країни, аж до орга
нізації лотерей для фінансу
вання будівництва потрібних 
об’єктів та підготовки спортсме
нів. Результати вражають. 1996 
року в Атланті Британія здобула 
одну золоту медаль, 2012-го в 
Лондоні – 29.

Зараз уже відомо, як саме ви
користовуватимуть більшість 
олімпійських споруд столиці 
Сполученого Королівства. Все 
начебто економічно продумано 
до дрібниць. Деякі з них буде ро
зібрано й повторно зведено в ін
ших містах країни, де бракує хо
роших умов для спорту. Але біль
шість залишиться в Олімпій
ському селищі, яке стане голов
ною спортивною ареною Лон
дона, тренувальною базою для 
найкращих атлетів і місцем па
ломництва туристів. Не мине й 
місяця по завершенні Паралімпі
ади, що починається 29 серпня і 
триватиме до 9 вересня, як 
об’єкти Ігор відкриють для пу
бліки, що й було заплановано.

Проте основне питання – 
гроші. Чи матиме британський 
спорт таке саме щедре фінансу
вання, як під час підготовки до 
лондонської Олімпіади-2012, 
коли воно стало запорукою висо
ких результатів? Уряд передба

чав різке скорочення щорічних 
видатків на олімпійців (ця субси
дія становить £125 млн). Тепер, 
коли всі обнадієні погляди звер
нено на Ігри в Ріо, урізання сум 
стало політично неможливим. 
Фінансування зберігатиметься на 
такому самому рівні до 2016 
року, а школам буде наказано 
включити до програми 
обов’язкову спортивну підго
товку для всіх учнів. Крім того, 
правлячий кабінет планує актив
ніше заохочувати приватне спон
сорство.

Після свята
Британці почуваються як після найкращої в 
житті вечірки: болить голова і страшенно не 
хочеться повертатися до роботи

Автор:  
Майкл Бініон, 

Велика Британія

32|украЇнСькиЙ тиЖДЕнь|№ 33 (250) 17 – 23.08.2012

Світ|олімПіада



Ще складніша проблема: як 
зберегти олімпійський дух? Біль
шість оглядачів уже склали 
окрему подяку тим 70 тис. добро
вольців – різного віку, кольору 
шкіри й фаху, – які ще вдосвіта 
виходили на вахту біля станцій 
метро, пунктів невідкладної ме
дичної допомоги та пішохідних 
переходів і вказували дорогу, до
помагали, втішали, підбадьорю
вали тисячні потоки гостей лон
донських Ігор. Їх відібрали 
з-поміж майже 200 тис. кандида
тів, які зголосилися пособити ор
ганізаторам. Усім роздали одно
строї, багато пройшли ту чи ту 
підготовку. Чи реально цю мо
дель застосувати в інших сферах? 
Чи можна набирати, готувати й 
заохочувати ще більше волонте
рів для роботи в школах, громад
ських центрах, молодіжних клу
бах, системі охорони здоров’я – в 
усіх тих галузях, де державного 
фінансування замало або його 
скорочують?

Багато британців хотіли б, 
щоб альтруїстичний дух зберігся. 
Але це нелегко. Люди залюбки 
зголошуються в особливих ви
падках; однак більшість не бажає 

бути безкоштовною робочою си
лою, якщо десь у лікарні чи 
школі просто не вистачає рук.

Чи можна перетворити олім
пійський успіх на відчутний ма
теріальний плюс для Британії? У 
деяких випадках – так. Ігри 
стали найкращою туристичною 
та інвестиційною рекламою, яку 
тільки можна було уявити. Мі
льярди людей у всьому світі по
бачили, який він – Лондон. Уряд 
нічого не може вдіяти з англій
ською негодою, але сподівається, 
що образ безтурботного й друже

любного міста, а не звичне для 
більшості іноземців уявлення 
про Британію сприятиме інозем
ним інвестиціям. Міністри ско
ристались Олімпіадою, щоб про
вести політичні перемовини з де
сятками лідерів інших держав та 
бізнесменами, які приїхали до 
міста. І хоча не було повідомлень 
про нові угоди, в багатьох важли
вих сферах установили перші 
контакти.

Після Ігор Британія обгово
рює два глибші питання. Як вони 
вплинули на її місце у світі? 
Яким країна побачила свій влас
ний імідж і як вона трактує нині 
своє суспільство?

Більшість громадян сподіва
ється, що образ їхньої держави 
покращився. Але він, крім того, 
ще й змінився. Немає вже згадок 
про імперське минуле, Другу сві
тову війну, традиції часів Шек
спіра, аристократію та церемонії. 
Натомість, як показали Ігри, 
Сполучене Королівство – знач-
ною мірою мультикультурна кра
їна. Олімпійський успіх був би 
неможливий без чорношкірих 
британців. Мо Фараха, який за
воював олімпійське золото в бігу 
на 5 тис. і 10 тис. м, сьогодні про
славляють як найбільшого націо
нального героя. Фарах – мусуль
манин, біженець із Сомалі, який 
переїхав до Британії у восьмиріч
ному віці. Багатьом жителям Ту
манного Альбіону й досі важко 
змиритися з проблемами муль
тиетнічного й мультикультур
ного суспільства. Але країна спо
дівається, що знайшла нову гар
монію, яку поспішає показати 
світові: толерантність і відкри
тість загалом працюють. А понад 
усе Британія пишається своїм по
чуттям гумору. Навіть королева 
узяла участь у веселому розі
граші під час церемонії від
криття.

Ті самі суперечки точаться 
навколо бачення країною її 
власного образу. Чи біла біль
шість повністю сприймає «ко
льорових» співвітчизників як 
рівних? Чи не ослабли традиції 
толерантності? Чи може юнаць
кий ідеалізм подолати цинічну й 
часто-густо поверхневу сус
пільну культуру? Як виявилося, 
британці зуміли змінити став
лення одне до одного на публіці 
під час Ігор. Якщо це перетво
рення буде збережено, Олімпі
ада залишить тривалий пози
тивний спадок. 

СУМНИЙ  
СПАДОК. 
Об’єкти, зведе-
ні до Олімпіа-
ди-2004  
в Афінах, сьо-
годні переваж-
но занедбано. 
Британці  
впевнені, 
що уникнуть 
«грецького 
синдрому»
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С
хоже, що ліва хвиля, яка 
за результатами парла
ментських і місцевих ви
борів останніх років на

крила кілька європейських 
країн, не така потужна, як ви
дається. Чимало західних ана
літиків одностайні в тому, що 
прихід до влади лівих партій є 
більше наслідком економічної 
кризи, ніж свідченням ідеоло
гічних успіхів червоних та ро
жевих політсил. «Не лише ліві 
заступили правих у Франції, 
Бельгії або Румунії, а й праві 
перемогли лівих під час остан
ніх парламентських перегонів 
у Великій Британії, Іспанії та 
Італії», – наголошує політолог 
Жерар Боне. 

Криза в єврозоні, безперечно, 
зумовила підвищену активність 
соціально незахищених верств 
населення, які злякалися скоро
чень соціальних програм. Але не 
завжди саме незаможні виборці 
ставали вирішальною силою, 
що активізувала процеси зміни 
влади в Європі. Середній клас ба
гатьох розвинених країн також 
неоднозначно висловив на ви
борчих дільницях своє невдово
лення керівниками. «Політич
ний істеблішмент вичерпує себе, 
сформувався попит на нових за 
своєю суттю діячів, а пропозиція 
від соціуму запізнюється», – вва
жає французький політолог Мо
ріс Депла.

ЛІВІ ЗАПиТАННя  
ТА ПРАВІ ВІДПОВІДІ
Коли французькі соціалісти пе
ремогли спочатку на прези
дентських, а за кілька місяців і 
на парламентських виборах, чи
мало переконаних лівих заува
жили: хай там що, але вимоги 
ЄС не дадуть змоги реалізувати 
їм повною мірою свою про
граму. Бо височезний держав
ний борг, заходи з порятунку 
євро та інші міжнародні 
зобов’язання залишають не 
таке й велике поле для маневру.

Згодом ці припущення 
справдилися. Новий президент 
Франсуа Олланд декларує вір-
ність ідеям, але за кожним кро
ком змушений поступатися реа
ліям ідеологічно недружнього 
ринку. Свіжі приклади: кон
флікт довкола закриття одного 
із заводів Peugeot і переговори з 
Німеччиною стосовно європей
ського бюджетного пакту.

Коли найбільший автомо
більний завод Франції у розпал 
виборчої кампанії попередив 
про заплановане скорочення 8 
тис. робітників, тема миттєво за
полонила обкладинки газет і 
журналів. Олланд у статусі кан
дидата в президенти одно
значно висловився проти реор
ганізації холдингу. Вже очо
ливши державу, він делегував на 
підприємство керівника щойно 
створеного Міністерства із зао
хочення виробництва Арно 
Монтебура. Однак минув тиж
день, другий – і нова влада була 

змушена публічно визнати, що 
«Peugeot має серйозні труднощі, 
тож їх треба зрозуміти». 

«Новий уряд не зміг зава
дити концерну скоротити ти
сячі працівників, – констатує 
економічний журналіст Анрі 
Потьє. – Влада обмежилася 
обуреними репліками на адресу 
ЄС, який не захищає своїх авто
мобільних виробників, а нато
мість укладає угоду про вільну 
торгівлю з Південною Кореєю. 
Відтак корейські автомобілі ма
сово заходять на європейський 
ринок з очевидною вигодою для 

Сеула та неочевидною – для 
Брюсселя. Але неузгодженість у 
європейських верхах триватиме 
ще довго. Прецедент зі спробою 
державного втручання у справи 
холдингу довів, що реальна ви
разно ліва політика сьогодні не
можлива».

Наміри французьких соціа
лістів переукласти європей
ський бюджетний пакт також 
не було реалізовано. Попри обі
цянки Олланда домовитися про 
це з німцями, навіть за під
тримки італійського та іспан
ського прем’єрів, він не зміг до
могтися результату. Анґела 
Меркель принципами не посту
пилася, натомість погодилася 
на кілька косметичних додатків 
у преамбулі. Проте «золоте пра
вило» плану порятунку євро, 
згідно з яким жоден бюджет 
держави – учасниці єврозони 
не має права бути дефіцитним, 
нова влада Франції до закону 
про бюджет дописала, хоча й 
запевняла своїх виборців, що не 
робитиме цього.

«Олланд обмежився дрібни-
 ми подарунками своєму електо
ратові, бо не міг їх не зробити, – 
каже Жерар Боне. – Наприклад, 
пообіцяв підвищити річний по
даток до 75% для тих, хто зароб-
ляє понад €1 млн на рік. Це суто 
політичний крок, бо потрапля

Політичний маятник
Через кризу сьогодні неможливо  
прогнозувати стабільні позиції  
у Європі тих чи інших політсил  

Автор:  
Алла 

Лазарева, 
Франція 

Уже СьОГОДНІ  
ЗА КРАйНІХ ЛІВиХ І ПРАВиХ 
ГОЛОСУє ТРеТиНА 
ФРАНЦУЗІВ ТА АВСТРІйЦІВ, 
БеЛьГІйЦІВ І ГРеКІВ, 
ГОЛЛАНДЦІВ ТА РУМУНІВ
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ють під реформу якихось 30 
тис. осіб. Нововведення принесе 
бюджету держави приблизно 
€200 млн. Гроші не зайві, але 
суттєві проблеми вони не вирі
шать. Йдеться про символ: ба
гаті також плачуть».

Аналогічна ситуація скла
лася в Данії та Бельгії, на Кіпрі 
й у Румунії. Не тільки членство 
в Європейському Союзі, а й не
вмолима логіка економічного 
розвитку не дадуть змоги лівим 
партіям при владі, доки не буде 
подолано кризу єврозони, реа
лізувати щедрі соціальні про
екти. «Цілком імовірно, що під 
час наступної кампанії ліві бу
дуть переобрані, бо неминуче 
розчарують своїх виборців, – 
обережно прогнозує Боне. – 
Економічні закономірності сьо
годні потужніші за політичні. 
Протистояння ідеологій, зви
чайно, є, але воно відступає на 
другий план».

ПРиВиД КОМУНІЗМУ
Ставлення до злочинів кому
нізму та до реальних сучасних 
політиків, які бажають сьогодні 
називати себе послідовниками 
Карла Маркса, є, мабуть, най
чіткішим маркером, що відріз
няє європейських лівих від пра
вих. Якщо економічна галузь в 
умовах кризи вимушено зміщує 

акценти між лібералами та кон
серваторами, прихильниками 
суверенітету та ентузіастами ін
теграційних процесів, терито
рія історичної пам’яті зобов’язує 
зробити вибір. Списати за стро
ком давності червоні концта
бори, фізичне винищення цілих 
суспільних класів та релігійних 

спільнот, «культурні револю
ції» та інші злочини комуніс
тичних режимів світу чи все ж 
домагатися їхньої справедливої 
оцінки та засудження?

Французькі соціалісти не 
підтримали резолюції Європей
ського парламенту від 2009 
року, що прирівнювала злочини 
комунізму до нацистських зло
діянь періоду Другої світової ві
йни. Не люблять цієї теми й де
які бельгійські, швейцарські, 
британські помірковані ліві. 
Приватна власність – немає про

блем. Ринкова економіка та кон
куренція – неминуча об’єктивна 
реальність. Проте злочинність 
крайніх лівих – тема диском
фортна й небажана.

Щоправда, криза та нероз
ривна з нею політика самообме
ження навертають традицій
ний ультралівий електорат на 
нові-старі ідеї. Як-от відмова від 
права на спадок, яку пропону
вав один із французьких ко -
муністів, або ж націоналізація 
успішних приватних підпри
ємств, котру обстоюють ліві ра
дикали в Румунії. Нині все це 
лунає у форматі майже безне-
винних мрій. Якби не пам’ять 
про криваве «винищення бур
жуїв як класу» в СРСР та КНР, 
Камбоджі та тій самій Румунії, 
де громадський активіст Маріус 
Опря познаходив сотні безімен
них братських могил розстріля
них за часів Чаушеску «ворогів 
народу».

Більше держави або більше 
приватної ініціативи, орієнтація 
на держслужбовців або ж пере
важно на приватний сектор – 
ось критерії, за якими в розви
нених капіталістичних країнах 
здійснюється розподіл на лівих 
та правих. Далі представникам 
обох політичних течій дово
диться курсувати десь посере-
дині. Інакше від лівих повтікає 
бізнес, а від правих – компе
тентні наймані працівники. 

«Криза єврозони, попри 
суто економічні проблеми з 
банківськими відсотками та 
гальмуванням економічного 
зростання, має філософський 
вимір, – вважає Анрі Потьє. – 
Це критична маса недовіри, 
що накопичується та збільшу
ється між партнерами в зоні 
євро. Грецькі підтасовки 
макро показників не просто 
спричинили хаос та неперед
бачені витрати, а шокували 
всю Німеччину – від канцлера 
до прибиральниці. А ФРН – це 
альфа і омега єврозони. Циві
лізаційні аспекти та різна 
швидкість поступу європей
ських країн більше гальмують 
розвиток ЄС, ніж ідеологічні 
суперечності всередині дер
жав». 

РОжеВА ХВиЛя
Від початку нинішньої еконо
мічної кризи, себто з осені 2008 
року, у ЄС майже немає країни, 
де уряд або парламент зберіг 

ЛІВА ХВиЛя,  
яКА ЗА РеЗУЛьТАТАМи 
ПАРЛАМеНТСьКиХ ВиБОРІВ 
ОСТАННІХ РОКІВ НАКРиЛА 
КІЛьКА єВРОПейСьКиХ 
КРАїН, Не ТАКА ПОТУжНА, 
яК ВиДАєТьСя

ТАКТИК.  
Після обрання 

президентом Франції 
соціаліст Франсуа Олланд 

змушений поступатися 
реаліям ідеологічно 
недружнього ринку
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свої політичні барви. Хіба що 
президентові Австрії соціал-
демократові Гайнцу Фішеру вда
лося переобратися на другий 
термін, а очільник Кіпру кому
ніст Дімітріс Хрістофіас трима
ється при владі вже 10 років (у 
2001–2008-му очолював Палату 
представників – Ред.). Та чер
гові президентські вибори на 
острові в 2013-му, за прогнозами 
експертів, не обіцяють лівим за
лишитися на новий термін.

«Прем’єром Бельгії у грудні 
став соціаліст Еліо ді Рупо, у Да
нії керівником уряду призна
чено соціал-демократку Гелле 
Торнінг, у Словаччині на цій по
саді також соціал-демократ Ро
берт Фіцо, – перераховує Жерар 
Боне. – Але за кожною країною 
– власні політичні традиції, свої 
особисті стосунки між лідерами 
різних політичних формувань. У 
першій жорстке протистояння 
відбувається насамперед між 

У 1980-ті роки популізм безцере-
монно за  явив про себе у Західній 
Європі, насамперед Франції, 
Бельгії, Італії та Австрії, а потім 
вийшов на поверхню в інших кра-
їнах у формі рухів, які називали 
себе націоналістичними або регі-
ональними, зокрема у Фландрії 
(Бельгія) та на півночі Італії. Ці 
рухи найбільше звинувачували у 
внутрішніх економічних негараз-
дах іммігрантів із Північної Аф-
рики та Азії. 
Розпад Радянського Союзу не ви-
рішив проблем колишньої імпе-

рії, створивши до того ж нові. 
Водночас виникла ностальгія за 
комуністичним минулим і навіть 
сталінським, давши поживний 
ґрунт силам, які використовують 
популізм неорадянського зразка 
у своїх виборчих трюках.  
Всюди популізм живиться полі-
тичною кризою, він стає особ-
ливо потужним, коли класичні 
партії втрачають свою силу чи 
розпадаються, обіцяючи успішно 
подолати всі перешкоди між лю-
диною і владою. Він міцніє в умо-
вах економічних труднощів, коли 
бракує реальних рішень, які й за-
міняються обіцянками та дема-
гогією, тобто коли збіг обставин 
виявляється надзвичайно спри-
ятливим.

Автор:  
Мішель Вівьорка, 

Франція  

Популізм та його різновиди

Франція. 25 вересня 2011. Соціалісти та 
інші лівоцентристи вперше в історії V Респу-
бліки здобули більшість у Сенаті (177 із 348 
місць). 
22 квітня 2012. Перемога соціаліста Фран-
суа Олланда на президентських виборах.
17 червня 2012. Соцпартія та її союзники за 
підсумками парламентських виборів здо-
були абсолютну більшість у Національних 
зборах (314 мандатів із 577).
 
ФРН. Лютий – вересень 2011. На місцевих 
виборах до ландтагів федеральних земель 
Гамбург, Баден-Вюртемберг, Райнланд-
Пфальц, Мекленбург-Передня Померанія, 
Берлін, бюргершафту Бремену перемогу 
здобули соціал-демократи та зелені й тільки 
у федеральній землі Саксонія-Ангальт біль-
шість виборов правлячий ХДС. 

Бельгія. 13 червня 2010. За підсумками за-
гальних виборів перше місце посів націо-
налістичний Новий фламандський альянс 
Барта де Вевера, що виступав за відокрем-
лення Фландрії від Бельгії. Політична 
криза у країні, що тривала з 2007-го, за-
вершилася в грудні 2011 року призначен-
ням на посаду прем’єр-міністра лідера Со-
ціалістичної партії (посіла другу сходинку) 
Еліо ді Рупо.     

Італія. Травень 2011. За підсумками місце-
вих виборів, лівоцентристська Демократична 
партія на чолі з П’єром Луїджі Берсані здо-
була перемогу в 7 з 11 італійських провінцій. 

Данія. 15 вересня 2011. На парламентських 
виборах з мінімальною перевагою перемо-
гла правоцентристська партія «Венстре», 
але утворена лівоцентристська більшість 
сформувала уряд на чолі з лідером соціал-
демократів Гелле Торнінг-Шмідт. 

Латвія. 17 вересня 2011. На виборах до 
Сейму більшість здобув соціал-
демократичний альянс «Центр Згоди» під 
керівництвом Ніла Ушакова – 31 місце проти 
22 у правоцентристської Партії реформ Вал-
діса Затлерса. 

Румунія. 10 червня 2012. На місцевих виборах у 
більшості округах перемогла соціал-демо-
кратична партія прем’єр-міністра Віктора Понти.

Словаччина. 10 березня 2012. На достроко-
вих парламентських виборах, проведених 
унаслідок жовтневої кризи 2011-го (пов’язаної 
з голосуванням за пакет документів ЄС із фі-
нансової стабілізації), більшість у Народній 
Раді здобули соціал-демократи на чолі з Ро-
бертом Фіцо, який очолив уряд. 

ПОЛІТиЧНе РОЗМежУВАННя В єС В УМОВАХ КРиЗи (2010–2012) 

ЛІВОЦеНТРиСТСьКий ПОЛюС

ПОГЛяД

франкофонами та фламанд
цями, у другій праві ліберали 
залишалися при владі довгі 10 
років і, на мою думку, народ в 
умовах кризи забажав змін, у 
третій правий уряд Івети Ради
чової впав через численні коруп
ційні скандали, тому до влади 
потрапили вчорашні опозиціо
нери...» 

Політична шахівниця старої 
Європи справді забарвилася міс
цями рожевими та червоними ко
льорами. Проте мало хто з фран
цузьких політичних аналітиків 
припускає, що з цих ситуативних 

ПРИКЛАД  
ПОПУЛІЗМУ. 
Олланд у стату-
сі кандидата в 
президенти ви-
словився про-
ти реорганіза-
ції PSA Peugeot 
Citroen. Од-
нак тепер нова 
влада фактич-
но визнала, що 
не може зава-
дити керівни-
цтву автокон-
церну скороти-
ти тисячі пра-
цівників
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Велика Британія. 6 травня 2010. На виборах 
до Палати громад перемогла Консервативна 
партія, уряд очолив Девід Кемерон. 
5 травня 2011. Місцеві вибори закріпили 
провідні позиції консерваторів у 157 район-
них адміністраціях.

Іспанія. 20 листопада 2011. На загальних 
виборах до Генеральних кортесів першість 
здобула Народна партія (консерватори) 
Маріано Рахоя – 186 місць проти 110 в іс-
панських соціалістів. Така розстановка сил 
була й під час місцевої та регіональної кам-
паній у травні 2011-го. 

Португалія. 5 червня 2011. За результатами 
парламентських виборів перемогла право-
центристська Соціал-демократична партія, 
яка завдала поразки правлячій Соцпартії. 
Уряд очолив Педру Пасуш Коелью. 
23 січня 2011. На виборах очільника дер-
жави першість отримав представник соціал-
демократів Анібал Кавако Сілва.

Нідерланди. 9 червня 2010. На загальнонаці-
ональних електоральних перегонах більшість 
здобула правоцентристська Народна партія 
за свободу та демократію на чолі з Марком 
Рютте (прем’єр-міністр із жовтня 2010-го).  
Березень 2011. Політсила підтвердила свою 
першість на виборах до законодавчих зборів 
провінцій та Сенату. 

Болгарія. жовтень 2011. На президентських 
виборах переміг лідер правоцентристської 
партії «Громадяни за європейський розвиток 
Болгарії» Росен Плевнелієв, якому посту-
пився представник Болгарської соціалістич-
ної партії Івайло Калфін. 

Угорщина. Квітень 2010. На загальних вибо-
рах абсолютну більшість у парламенті здо-
була консервативна партія «Фідес» на чолі  
з Віктором Орбаном. 
2 травня 2012. На дострокових президент-
ських перегонах переміг представник урядо-
вої партії Янош Адер.

ПОЛІТиЧНе РОЗМежУВАННя В єС В УМОВАХ КРиЗи (2010–2012) 

ПРАВОЦеНТРиСТСьКий ПОЛюС

Однак популізм не є вічним, особливо  
в організованих формах. Його появу 
можна було відзначити в Італії, коли 
розпалася Ліга Півночі, задушена ко-
рупцією свого керівника Умберто Боссі, 
й цей сюжет став демагогічним лейтмо-
тивом анти  еліт, мовляв, з’явиться тех-
нічний уряд Маріо Монті, який прислу-
хається до голосу розуму й дотримува-
тиметься законів. Популізм може транс-
формуватися, і французький досвід тут 
особливо цікавий. 
У Франції під час останньої виборчої 
кампанії, спершу президентської, а по-
тім парламентської, можна не лише за-
свідчити безсумнівне відродження лі-
вацького популізму, носіями якого част-
ково є колишні комуністичні сили, част-
ково гошисти з «Лівого фронту» з 
Жан-Люком Меланшоном на чолі. Цей 
популізм поєднує в собі різні смисли, і 
жоден не є домінуючим: ні антикапіта-
лістичний, ні антиєвропейський, ні соці-
альний, ні новіший, екологічний. 

Поряд із цим у Франції є інший різновид 
популізму, який належить до мобілізую-
чих чинників «Національного фронту». 
Ця ультраправа сила відрізняється від 
своїх аналогів в інших країнах тим, що 
чітко дистанціюється від антисемітизму, 
хоча й ї ї очільниця Марін Ле Пен у січні 
цього року була почесним гостем балу, 
організованим у Відні австрійськими не-
онацистами. НФ не позиціонує себе в 
клерикальній іпостасі, мовляв, Франція 
є старшою донькою церкви; він одно-
значно є світським. Його боротьба 
проти ісламу має на меті досягнути рів-
ності між чоловіками та жінками, що за-
перечує ця релігія. А заклики до ство-
рення більш закритого суспільства та 
культурної гомогенності пов’язані також 
із радикальними економічни  ми вимо-
гами – вихід із зони євро і навіть Євро-
союзу – і мотивуються вирішенням соці-
альних питань. Фактично він промовляє 
від імені найубогіших верств, відтисну-
тих на маргінес соціального життя, ки-

нутих напризволяще, а особливо робіт-
ників, від імені яких ліві комуністи й со-
ціалісти говорять усе менше й менше. 
З’являється так званий посткомуністич-
ний популізм правих сил. 
Коротко кажучи, націонал-популізм, 
оновлений зусиллями НФ, стверджує дії 
заради універсальних цінностей. Він є 
егалітаристським, зокрема виступає за 
гендерну рівність на противагу ісламу, 
водночас світським і республіканським, 
що відрізняє його від націонал-
популізму класичного зразка, який по-
слуговується патріархальною й релігій-
ною ідеологіями. Водночас намагається 
посісти місце комуністів і стати виразни-
ком інтересів робітників, але не серед-
нього класу, який нині декласується. Та-
кою є мутація, яка дала змогу НФ здо-
бути додаткові голоси на останніх вибо-
рах і яка на цьому етапі є суто фран-
цузькою специфікою. Можливо, це буде 
властиво й іншим країнам на заході 
континенту. 

ПОГЛяД

успіхів складеться міцна пере
можна тенденція. «Олланд не має 
досвіду, а відтак і амбіцій щодо 
складних міжнародних проек
тів, – вважає політичний журна
ліст Маріо Конті. – Сьогодні він 
зорієнтований на внутрішній по
літичний ринок. Звичайно, новий 
президент республіки усвідом
лює, що Франція – один із найпо
тужніших моторів ЄС. Але його 
цікавить ця позиція переважно в 
контексті свого майбутнього пе
реобрання. Олланд не стратег, він 
тактик. Талановитий тактик, але 
не ідеолог».

Опоненти «рожевої експан
сії» наголошують, що чимало 
потужних європейських країн 
опинилися в результаті остан
ніх виборів під проводом пра
вих: Велика Британія, Іспанія, 
Італія, Фінляндія, Угорщина, 
Німеччина... Озираючись на 
кризу, мало хто сьогодні про
гнозує стабільність тих чи ін
ших політичних проектів. 
Уряди приходять і йдуть, а лю
дям далі важко виживати й до
лати щоденні труднощі. Тож 
вони знову голосують проти. 
Проти тих, кого обрали вчора... 
І так допоки не відновиться 
комфортне економічне життя.

А якщо не відновиться? 
Якщо насправді доведеться ви
водити за межі єврозони Грецію 
та, можливо, якісь інші дер
жави? «Варто сподіватися тоді 
на зростання радикалізму – і 
правого, і лівого, – вважає Маріо 
Конті. – Уже сьогодні за крайніх 
лівих і правих голосує третина 
французів та австрійців, бель
гійців і греків, голландців та ру
мунів... А помірковані ж нині ще 
надійно підважують одні одних 
у європейській політиці. Еконо
міка змушує їх співпрацювати. 
Інакше ЄС виявиться згодом од
ним із невдалих експериментів 
історії». 
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«М
и роздаємо ви
роблені в Греції 
продукти лише 
грекам», – у го

лосі представника «Хрісі Авгі» 
(місцева ультраправа партія 
«Золотий Світанок». – Ред.) Ілі
аса Кассідіаріса звучала рішу
чість. Він показав рукою в бік 
черги, де сотні бідно вдягнених 
людей, переважно літнього віку, 
того дня, 1 серпня, чекали на 
афінській площі Синтагма під 
стінами парламенту на роздачу 
їжі. Шеренга хлопців і дівчат у 
фірмових чорних футболках 
«Золотого Світанку» перевіряла 
документи перед тим, як видати 
ощасливленим громадянам по
ліетиленові торбинки з фрук
тами, овочами й макаронами.

«Хрісі Авгі» – одна з тих 
крайніх правих партій Європи, 
що останнім часом досягли 
успіху. На парламентських ви
борах у червні вона виборола 
6,9% голосів і завоювала 18 ман-
датів, головним чином у сто
лиці. Засновник і керівник цієї 
політсили Нікос Міхалоліакос 
заперечує проти того, щоб її на
зивали неонацистським угрупо
ванням, хоча офіційна емблема 
в неї дуже нагадує свастику, а 
появу лідера на сцені партійці 
вітають, здіймаючи руки в ха
рактерному салюті. Серед їх
нього електорату – чимало по
ліцейських, незадоволеної 
грецької молоді, людей серед
нього і старшого віку з криміна
лізованих міських районів.

«Золотий Світанок» зажив 
певної довіри завдяки розда
ванню безкоштовних продуктів 
та іншим соціальним ініціати
вам, але його неприкритий ра
сизм, антисемітизм і схвалення 
насильства непокоять багатьох 
греків. «У цій партії сильний 
хуліганський елемент, а також 
зв’язки зі злочинним світом», – 
каже мер міста Салонік Янніс 
Бутаріс, якого «Хрісі Авгі» роз
критикувала за підтримку пер
шого в місті гей-параду.

Вважають, що спадом еконо
міки та режимом суворої ощад
ності в єврозоні можна пояс
нити наростання антиіммі
грантських настроїв і підйом 
крайніх правих у Греції, Нідер
ландах, Угорщині, Фінляндії та 
інших країнах ЄС. Але Метью 
Ґудвін із Ноттінгемського уні
верситету, фахівець із ультра
правих партій та рухів, вважає 
докази непереконливими. «Ми 
всі голосуємо за нацистів, тому 
що Європу накрила рецесія? Ні
сенітниця», – каже він. Побою
вання із приводу збереження 

національної культури, іден
тичності й способу життя ва
жать більше, ніж матеріальні 
проблеми. Потенціал для ксе
нофобської партії існує в кожній 
європейській державі неза
лежно від того, чи має вона най
вищий кредитний рейтинг, як 
Нідерланди, а чи стоїть на грані 
банкрутства, як Греція. «Для 
цього потрібне єдине – щоб ці 
настрої підхопила яка-небудь 
хоч трохи компетентна третьо
рядна партія», – вважає Ґудвін.

Французький Національ
ний фронт і Партія свободи в 

Культура важливіша
Крайні праві набирають сили в багатьох європейських країнах, хоча 
не можуть запропонувати бодай якоїсь доладної економічної ідеї
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ГРЕЧКА  
ПО-ГРЕЦЬКИ. 
Продуктовий 
набір в обмін 
на голос – 
типовий крок 
популістів, 
зокрема й 
афінських

ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛьНІй 
КУЛьТУРІ – ГОЛОВНА ТеЗА 
КРАйНІХ ПРАВиХ У єВРОПІ

© 2012 The 
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Нідерландах особливо вдало 
зіграли на латентній неприязні 
до приїжджих. Основні партії 
намагаються переконати зви
чайного виборця, що вони ро
зуміють страх народу перед 
глобалізацією і недовіру до 
еліти. Сповідуючи неприми
ренну антиімміграційну полі
тику, Партія свободи (PVV) за
являє, що її ідеологічні корені 
сягають ідеалів Просвітництва, 
і обіцяє захищати їх від зайд з 
інших культур.

На вибори 2010-го Партія 
свободи, заснована лише за 
п’ять років до того, пішла під 
антиісламськими гаслами й 
стала третьою за величиною ні
дерландською політичною си
лою. Лідер PVV Герт Вілдерс 
називає магометанство «від
сталою» релігією і вимагає за
боронити Коран. Водночас він 
виступає як захисник гендерної 
рівності та прав геїв. А ще за
тято підтримує Ізраїль, що пев

ним чином пояснює його анти
арабські позиції.

Партія Вілдерса справила ве
ликий вплив на нідерландську 
політику. Мейнстримові політ
сили, налякані можливістю від
току голосів, взяли на озброєння 
багато його ідей. Останній уряд 
меншості, який підтримувала 

PVV, запровадив заборони на по
двійне громадянство, носіння хі
джабів, схвалював інші антиім
мігрантські заходи. Більшість із 
них не були втілені в життя, бо 
навесні цього року Вілдерс до
клав рук до відставки владного 
кабінету, але мусульманська 
меншина в країні стала почува
тися скривдженою.

Економіка – це ахіллесова 
п’ята Вілдерса. Він узяв на оз-
броєння нищівну критику ЄС 
та єдиної валюти в надії, що 
його антиєвросоюзна полеміка 
дасть змогу приховати відсут
ність розуміння того, як проти
діяти спадові економіки. 
«Крайні праві щосили намага
ються приплести економіку до 
своїх гасел, – каже Джеймі 
Бартлетт із лондонського ана
літичного центру Demos. – Але 
в них немає чого до ладу ска
зати людям». Під час кампанії 
напередодні виборів, які відбу
дуться в Нідерландах 12 ве
ресня, Вілдерс активно висту
пає під антиєвросоюзними гас
лами з критикою програми фі
нансової допомоги проблем
ним країнам єврозони, обіцяє 
провести референдум із при
воду членства у ній і навіть про
бує підняти на щит ідею по
вного виходу Нідерландів із ЄС.

В Угорщині антисемітська й 
антиромська партія «Йоббік» – 
це, порівняно з PVV, вже інша 
екстремістська ліга. Проте в неї 
є відносно розроблений еконо
мічний курс. Вона виступає за 
змішану модель державного 
контролю і протекціонізму з 
підтримкою дрібного бізнесу та 
фермерів, називаючи це екосо
ціальною національною еконо
мікою: «Економічний курс по
винен намагатися захистити 
угорську промисловість, угор
ських фермерів, угорських під

приємців, угорський продукт і 
угорські ринки». Більшість 
електорату цієї політсили мало 
цікавиться деталями її еконо
мічної політики. Натомість ті 
громадяни люто ненавидять 
так званих мульти, тобто муль
тинаціональні корпорації, хоча, 
на відміну від деяких угорських 
фірм, закордонні компанії 
сплачують за своїх працівників 
податки й соціальне страху
вання. В Угорщині процвітає 
ціла субкультура національно 
свідомої політики – із власною 
музикою, літніми таборами, ба
рами й навіть службою націо
нального таксі, що називається 
nemzeti.

Загроза національній куль
турі – це головна «фішка» 
крайніх правих і у скандинав
ських країнах, які (за винятком 
Фінляндії) ще поки відносно не 
зачеплені кризою єврозони. 
Прогресивна партія Норвегії, 
«Справжні фіни» Фінляндії та 
данська Народна партія змага
тимуться за місце в урядах у 
ході чергових загальних вибо
рів у своїх країнах. Лише у 
Швеції крайніх правих маргі
налізували.

Скандинавські парламента
рії крайньої правої орієнтації 
відхрещуються від порівнянь 
між собою, але подібності між 
ними вражають. Спільне – не
нависть до ісламу, оплакування 
занепаду нордичної культури і 
тверді погляди на закон та поря
док. Сторонньому спостеріга
чеві зростання їхньої популяр
ності в регіоні, відомому своєю 
толерантністю, може здатися 
дивним. Але їхня прямота і обі
цянки турбуватися про літніх 
громадян, зменшити податки й 
зберігати питомі традиції зна
ходять відгук у багатьох серцях.

Після Другої світової 
крайні праві погляди для бага
тьох країн Європи перейшли в 
розряд табу. Але пам’ять про 
війну блякне, і тамтешні уль
траправі запозичують ідеї со
ціального захисту в лівоцен
тристів, щедро приправляючи 
їх протекціонізмом та націона
лізмом. Наростання їхньої по
пулярності свідчить про те, що 
цей рецепт пройде на ура, коли 
великі партії не відшукають 
способів розвіяти страхи ви
борців за культуру, націо
нальну ідентичність і європей
ський спосіб життя. 
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«Чорнобиль:  
Останнє попередження» (1991)
«Chernobyl: The Final Warning»
Перший міжнародний американсько-бри-
тансь ко-радянський фільм про трагедію на 
ЧАЕС. У головних ролях від американської 
сторони зіграли Йон Войт і Джейсон Ро-
бардс, а продюсувала стрічку знаменита 
компанія Corolco, що створила «Терміна-
тора», «Рембо» та «Основний інстинкт». 
«Останнє попередження» – це стрічка про 
лікарів світу, які об’єднуються, щоб допо-
могти постраждалим в аварії. У США вона 
знімалася для телебачення, а потім вийшла 
на відео і розголосу не мала. А ось в Україні 
її демонстрували доволі часто.  

«Аврора» (2006)
Фільм розповідає про онкохвору дівчинку 
Аврору з прип’ятського сиротинця, яка мрі-
яла стати балериною. Під час лікування від 
опромінення в США вона зустрічає зірку ко-
лись радянського, а тепер американського 
балету Ніка Астахова, змінюючи його 
життя. Це перший український художній 
фільм про трагедію на ЧАЕС, створений че-
рез 20 років після аварії. Знятий телевізій-
ною режисеркою Оксаною Байрак, він вий-
шов в український та російський прокат і, 
незважаючи на нищівні рецензії кінокрити-
ків, був висунутий Україною на здобуття 
«Оскара» в номінації «Кращий фільм іно-
земною мовою».

«В суботу» (2011)
Фільм російського режисера Алєксандра 
Міндадзе з румунським оператором 
Олегом Муту й українським продюсе-
ром Олегом Коханом показує історію 
про маленьку людину, яка однією з пер-
ших дізналася про велику аварію. 
Класна операторська робота й оригі-
нальний сюжетний хід, утім, не зробили 
стрічку помітною у світі. На Берлін-
ському кінофестивалі вона пройшла 
майже непоміченою. Картина також не 
мала глядацького успіху. Як для широ-
кого прокату, «В суботу» містить багато 
проблемних місць: камерність і багато-
хвилинні сцени, зняті одним кадром.

Ф 
ільм українського режи
сера Мирослава Сла бо-
шпицького «Ядер ні від
ходи» отримав «Сріб-

ного леопарда» на 65-му ювілей
ному Міжнародному кінофести
валі в Локарно, одному з 13 фес
тивалів класу «А». У стрічці вико
ристана «візитна картка» Укра
їни – тема Чорнобиля. Картина 
короткометражна, 24-хвилинна, 
але драма в ній повномасштабна 
й актуальна, принаймні протягом 
наступних кіль кох тисяч років – 
відповідно до періоду напівроз
паду урану. У ній ідеться про 
пару, що мешкає в Чорнобилі. І 
це не фантастика. В зоні справді 
живуть люди. Про це знімають 
телерепортажі, на цьому навіть 
заробляють гроші, які виділя
ються з бюджету нібито на допо
могу тим нещасним, чия диваку
ватість межує з божевіллям. Про 
це навіть почали створювати по

внометражні філь ми, як-от не
щодавня «Земля забуття» з Оль
гою Куриленко в головній ролі. 
Утім, хоч як дивно, то майже ви
няток – дотепер кінокартин про 
Чорнобиль було обмаль. При
чому майже всі художні стрічки 
про нього з бодай мінімальним 
розголосом вийшли в останні 
кілька років. 

Чому про Чорнобиль зніма
ють переважно документальні 
фільми? Те, що ця тема є ціка
вою для розважального кіно, 
ласого до всіх можливих сенса
цій, – об’єктивно. Особливо 
якщо йдеться про містику і 
жахи. Але природні декорації 
та розкладена по поличках тра
гічна історія чомусь не ваблять 
світових кінематографістів.

Коли сталася трагедія 11 ве
ресня, голлівудська система 
поп корнового кіно не видала 
на-гора жодної стрічки, хоча 

інформ привід був очевидним. 
Понад те, фільм «Відшкоду
вання збитку» з Арнольдом 
Шварценеґґером, запланований 
на 5 жовтня, було перенесено на 
півроку. Стрічки, пов’язані з 11 
вересня, стали з’являтися лише 
за рік після трагедії, і це пояс
нювалося моральним чинни
ком – справжнім жахом амери
канців перед шокуючими поді
ями. Проте, оговтавшись, Голлі
вуд почав експлуатувати зазна
чену тему регулярно, з вели
кими бюджетами і зірками в го
ловних ролях. Кінокритики не 
тільки пояснювали, що в амери
канців минув шок, а й вказу
вали, що трагедія була локальна 
і завершена, тобто не розтяг
нута в часі, вкарбована в одному 
дні та в одному місці. 

Чорнобильське лихо нато
мість ніби не закінчилося і ля
кає й досі. В одній із серій дуже 

Порушення  
етичного моменту
Чорнобильська тема стала кінематографічною тенденцією лише в Україні

Автор: 
ярослав  
Підгора-

Гвяздовський

НАйВІДОМІшІ ФІЛьМи ПРО ЧОРНОБиЛь      

В Україні 
«Ядерні від-

ходи» покажуть 
у жовтні в 

межах Міжна-
родного кіно-

фестивалю 
«Молодість», а 
в прокат фільм 
вийде в листо-
паді як частина 

альманаху 
«Україно, 
goodbye!»

навігатор|Кіно 
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популярного серіалу каналу 
HBO «Новини», в якому пору
шувалася тема торішнього ви
буху на японській атомній 
електростанції Фукусіма-1, є 
порівняння: «Сьомий рівень 
аварії – це Чорнобиль». Порів
няння – вже експресивне і 
містке поняття. Для Заходу 
Чорнобиль все ще залиша
ється жахом, прикладом мак
симальної небезпеки. Не див-
 но, що він займає ледве чи не 
першу сходинку в асоціаціях 
іноземців про Україну. Не ви
ключено, що цьому певною мі
рою сприяє комп’ютерна гра 
«С.Т.А.Л.К.Е.Р.: Тінь Чорно
биля», у якій він ніби став зо
ною, колись виписаною бра
тами Струґацкімі в повісті 
«Пікнік на узбіччі». Ця гра на 
момент виходу 2007 року була 
в десятці найпопулярніших у 
Сполучених Штатах, а торік 
сиквел «С.Т.А.Л.К.Е.Р.: Пок-
лик Прип’яті» потрапив уже в 
п’ятірку. Прикметно, що оби
дві розробила українська ком
панія. Наші співвітчизники  
ж брали участь у створенні 
«Землі забуття» і фільму 
Алєксандра Міндадзе «В су
боту». Схоже, чорнобильська 
тема дотепер цікава й не лякає 
лише українців.

Щоправда, навесні з’явив-
 ся американський трилер з 
елементами містики і жахів 
«Заборонена зона», знятий у 

стилі «Відьми з Блер» та «Па
ранормального явища». В 
ньому використано чи не всі 
елементи чорнобильської те-
ми: порожні багатоповерхів-
 ки, знамените чортове колесо, 
страх того, що в темряві може 
бути ще щось, породжене ра
діацією. Підігріта штучним 
скандалом, стрічка все одно 
не дійшла до тієї темпера
тури, яка розпалила б гляда
чів і ринок загалом. Хоч як 
дивно, навіть будучи малобю
джетною, вона провалилася в 
прокаті. За словами рецен
зентів, причинами цього є 
алогічність сюжетних пово
ротів. І водночас фільм на
звали «порушенням етичного 
моме нту». Тобто можна зро
бити висновок, що чорно
бильська тема не є розкруче
ною в кіно через систему не
формалізованих поглядів, 
більш відому як мораль. Поза 
сумнівом, у наш часто-густо 
аморальний час важко пові
рити в таку причину, проте 
26-річна історія «незнятого» 
кіно говорить сама за себе 
краще за всіх. 

Зараз в Україні триває ро
бота ще над кількома фільмами 
про трагедію, а в одному запла
нованому останнім кадром буде 
сама ЧАЕС. Чорнобиль зали
шається нашим. І нікому, крім 
нас, він особливо не потрібний, 
добре це чи погано. 

«Земля забуття» (2011)
«La terre outragée» 
Дебютуючи в повному метрі, французька 
режисерка Мішель Боганім з допомогою 
української акторки з голлівудською 
кар’єрою Ольги Куриленко і знімальної 
групи з чотирьох країн світу намагалася 
зробити велику епічну драму. Та Кури-
ленко зіграла невдало, історія вийшла 
непереконливою, фільм виявився задо-
вгим і надто погано змонтованим. У ре-
зультаті на численних кінофестивалях, 
на яких був представлений, він нічого не 
отримав, а в прокат вийшов лише в трьох 
країнах. $5 млн бюджету було викинуто 
на вітер.  

«Заборонена зона» (2012)
«Chernobyl Diaries»
Продюсована Ореном Пелі, творцем 
«Паранормального явища», найуспішні-
шого фільму в історії кіно, «Заборонена 
зона» могла стати хітом. Але величезна 
кількість помилок, кліше та погано при-
думаних моментів зробили стрічку ледве 
не збитковою. Сюжет: група американ-
ців, яка вирішує помандрувати в екстре-
мальний тур до України, зокрема зони 
відчуження При п’я ті, знаходить мутантів 
і свою смерть (усе в дусі постапокаліп-
тичних фільмів). Стрічку знімали част-
ково в Сербії та Угорщині, але переважно 
в Україні, у Прип’яті.

НАйВІДОМІшІ ФІЛьМи ПРО ЧОРНОБиЛь      

Кіно |навігатор
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У 
будь-якій сфері діяльності 
є моральні авторитети, що 
з огляду на вік, талант, ро
зум і досягнен  ня бачаться 

її певною константою та шкалою 
виміру. Саме таким патріархом 
для української альтернативної 
музичної сцени став Олег Гнатів 
на прізвисько «Мох». Він родом 
із сюрреалістичного Івано-Фран-
ківсь ка, з того-таки мистецького 
«призову» кінця 1980-х, що і куль -
тові «Брати Гадюкіни», «Кому 
вниз», «ВВ», за своє довге творче 
життя встиг побути й музикан
том, і журналістом, а ще спродю
сував один із найуспішніших 
поза мейнстримом проектів в 
Україні й за рубіжжі – гуцул-ска-
панк-гурт «Перкалаба». Тиж-
день поспілкувався з Олегом 
Гнатівим перед концертом його 
колективу в Києві.

Українська незалежна му -
зика завжди перебувала в 

якомусь трохи смішному 
ста    ні, й 10 років тому, й нині, 
тож не можна сказати, що 
вона сьогодні в стагнації. Піки й 
спади є природними для будь-
яких сфер, але вона просто не 
розвивається та й годі.

Найпотужніший ви  бух ві-
тчизняної музики стався на-
прикінці 1980-х. У його аван
гарді опинилися київська школа 
(«Раббота Хо», «Коллежский 
асессор», «ВВ», «Иванов даун») 
та майже вся харківська сцена. 
Вони були російськомовні, проте 
грали абсолютно українську за 
характером музику. А потім при
йшла «Червона Рута».

Цей фестиваль завдав 
страшного удару по нор-
мальному розвитку україн-
ської музики. Не якогось кон
кретного, а від самого початку, 
на рівні ідеї. Адже він став мас

культом, такою собі трохи покра
щеною «Територією А». Ця, зда
валось би, потужна хвиля поро
дила дуже багато відверто нея
кісної музики, хай і україномов
ної. З одного боку, прекрасно, що 
завдяки цьому опен-ейру на дея
кий час стало модно співати 
українською, але з іншого – все 
це жодним чином не стосувалося 
якості продукту. Бо діяв прин
цип: «Головне – щоб україн
ською, а решта не має значення». 
Ось так і вийшло, що «Червона 
Рута» повністю перекрила ди
хання урбаністичній, модерній 
музиці.

Навіть за совка Україна й 
Росія були різними країна-
 ми. Це абсолютно протилежні 
ментально формації. Наша на
ція – дуже тепла й жіноча за 
своєю суттю. А росіяни – загарб
ники, яким не вистачає самоіро
нії. Саме тому в нас вибух кінця 

Музичний резистанс
Культова постать української альтернативи Олег «Мох» Гнатів  
про те, як «Червона Рута» перекрила дихання модерній музиці,  
про зародження мистецького протесту й уміння бути живим

Записав 
Богдан 

Буткевич
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БІОГРАФІЧНА 
НОТА
Олег «Мох» 
Гнатів від 1998 
року є продюсе-
ром та ідеоло-
гом Оркестру 
Радості і Щастя 
«Перкалаба». 
Разом із Сер-
гієм «Кузею Га-
дюкіним» Кузь-
мінським – 
учасник про-
екту «Ті Хто Ві-
дают», ветеран 
українського 
рок-н-ролу, 
промоутер. На 
початку 1990-х 
організовував 
рок-концерти  
в Івано-
Франківську 
для гуртів  
«Раббота Хо», 
«Ном», «Авіа». 
Працював про-
грамним дирек-
тором радіо-
станцій «Вежа» 
та «Західний 
полюс». Від 
1988 до 1991 
року продюсу-
вав групу «Ми-
нула Юнь».

НАйБЛижЧиМи РОКАМи 
ВиБУХНе ПРОТеСТНА 
МУЗиКА. ГОЛОВНиМ 
МОТиВОМ БУДе ПОВАГА  
ДО ЛюДиНи яК ТАКОї

1980-х породив «Гадюкіних», а в 
них – «ДДТ» й «Алісу». Як 
«Червона Рута» поховала на 
певний час вітчизняну альтер
нативу, так само й легендарний 
пітерський рок-клуб убив паро
стки чогось подібного в їхній му
зиці. Той самий НОМ (росій
ський андеграундний музичний 
проект. – Ред.) – це великий ви
няток із загального правила по
хмурих облич тамтешніх рокерів 
того покоління.

«Брати Гадюкіни» – це 
осібна історія світового 
масштабу на території 
окремої країни. Цього львів
ського цинізму ні з чим не по
рівняєш і не сплутаєш. Так само 
як і Gogol Bordello, який є цен
тральноєвропейським «мульти-
культи» з великим українським 
акцентом. Я взагалі волів би го
ворити про віт чизняну музику в 
контексті центральноєвропей
ської. Вже є доконаним фактом, 
що так званий балкан-біт, як 
свого часу і ямайський регі та 
аргентинське танго, захопив 
усю планету. І ми є природною 
частиною простору, що породив 
цей стиль. Відмінність його від 
багатьох модних течій, які 
швидко змінюють одна одну, – 
це кореневість у сенсі похо
дження. Саме тому його попу
лярність ніколи не піде на спад, 
як не звівся нанівець інтерес до 
щойно згаданого регі. Дійшло 
до того, що вже з’явився фін
ський балкан-біт.

Не можеш писати – не 
пиши. Наші музиканти надто 
сильно заточені під формати. 
Майже по всіх відчутно: вони за 
це взялись не тому, що не могли 
інакше, а щоб потрапити на радіо 
з усіма похідними – у вигляді 
тьолок, грошей, бухла і т. ін. 

В Україні завжди було 
дуже мало справді резис-
тентних митців. Ось таких, як 
«Кому вниз», котрі не тільки ні
коли ні під кого не прогинались, 
а ще й валять – дай Боже моло
дим. А тим, на жаль, поки що все 
до дупи. Це стосується й музи
кантів, і слухачів. Але завдяки 
нинішнім пацанам, що біля 
керма, вони перестають бути 
байдужими. Через дії влади в 
людей нарешті починає проки
датися такий самий протест, як 
наприкінці 1980-х. Перефразую 

Винниченка: досить скоро на
стане час, коли навіть остання 
повія, навіть російськомовна ро
сіянка, заговорить українською, 
бо надто брутально нас намага
ються опускати.

Пророкую найближ-
чими роками вибух про-
тестної музики. Як це ста
лося, наприклад, із російським 

хіп-хопом, що цілком забрав 
функцію соціального протесту в 
тамтешнього офіційного року. 
Новітня музика матиме міцну 
позитивну енергію – не веселу, 
а саме позитивну, хоча мені 
таке слово уже набридло. Ця 
хвиля буде дуже урбаністич
ною, але відкритою до коріння 
через надто великий пресинг на 
нього, який чинить нинішня 
влада. Думаю, головним моти
вом виявиться навіть не мова, 
патріотизм чи держава, а по
вага до людини як такої.

Гурт «Перкалаба» ніколи 
не був тупим «зажигало-
вом». Граючи на позір веселу 
музику, ми не є клоунами, що 
просто розважають публіку, адже 
стоїмо на трьох китах – іронії, са
моіронії та цинізмі. Ми такі 
дядьки, котрі вже трохи щось по
бачили на цьому світі, і для нас 
насамперед важливо, щоб усі 
були живі, здорові й щасливі. 
Але насправді залишилося ще 
зовсім трохи, щоб почати писати 
революційні тексти, чого ми не 
робили ніколи. Бо ж таки зачіпає 
вся ця ситуація в країні, хоч поки 
що й не вистачає якоїсь критич
ної маси негативних емоцій.

Для мене слова «патріот» 
і «націоналіст» надто одно-
тонні. От у нашому гурті є етніч
ний росіянин Федот (Андрій Фе
дотов, вокаліст. – Ред.), що наро
дився у Франківську, – так дай 
Боже всім такої людини в житті. 
Їдемо ми сьогодні на концерт, 
клацаємо радіостанції. І раптом 
він видає: «Мать вашу, скільки 
можна по радіо саму російську 

музику слухати, задовбали вже ці 
москалі».

Люди в залі сприймають 
музику, як земноводні – 
шкірою. Особливо коли зі 
сцени йде справжня вібрація. 
Але вона ніколи не виникне без 
гарного виконання та змістов
ного тексту. От у нас тексти ман
тричні, та й узагалі не пам’ятаю 
концерту, коли під час виступу 
не було б, прости Господи, бісів, 
і людей не розривало б від того. 
Якщо говорити без пафосу, то 
наш секрет успіху – це слабка 
доля, кач, який пробудить навіть 
глухого, та здоровий пофігізм. 
Унікальність перкалабських па
цанів у тому, що хоч би який кі
піш крутився, скільки дівок за 
ними бігало б – хлопцям то все 
до одного місця. Для них голов-
 не – грати. Щойно вийшовши на 
сцену, вони починають нагаду
вати псів, що зірвалися з ланцю
гів.

Треба відчувати життя й 
бути завжди живим. Колись 
брав інтер в’ю в гурту Transglobal 
Under ground, і вони розповіли 
про свій досвід роботи з Робер
том Плантом та Джиммі Пей
джем (вокаліст і гітарист леген
дарного британсь кого рок-гурту 
Led Zeppelin. – Ред.). Ці люди у 
своєму віці, статусі й стані див
ляться на життя з такою самою 
цікавістю, як і в молодості. Чи 
взяти тих самих The Rolling 
Stones – чуваки вже повисихали, 
як старі дерева. Здавалось би, 
вони бачили вже все, що тільки 
можна, навіть більше. Але муль
тимільйонер Кіт Річардс (гіта
рист The Rolling Stones. – Ред.) у 
70 років лізе на пальму, щоб зі
рвати собі кокос, і потім падає з 
неї. Хоча зі своїми грішми міг би 
собі на диван додому всю пальму 
замовити. І хто він після цього? 
Реально Бог.

У нас так мало добрих 
продюсерів, бо людині цього 
фаху слід уміти любити мис-
тецтво в собі, а не себе в мис-
тецтві. Більшість із тих, хто за
ймається в нас цією діяльністю, 
не розуміють: коли ти чоловік, то 
хоч би до чого брався, треба ро
бити це перфектно. Працювати 
так, щоб ніхто тебе ні на чому не 
підловив. А наші так звані про
дюсери й промоутери мають на 
увазі лише бабло. 
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«етновир-2012» 

Площа Ринок, площа перед 
Оперним театром (Львів)
П’ятий міжнародний фольклорний 
фестиваль «Етновир» (на фото) за-
прошує до міста Лева найкращі ет-
ноколективи з різних куточків світу: 
Чехії, Македонії, Франції, Ізраїлю, 
Індії та Мексики. Доповнять пере-
лік іноземних гостей фольклорний 
гурт з Іспанії LosJateros, польський 
ансамбль пісні й танцю Jantar і біло-
руський денс-колектив «Вяселле». 

Проте музично-
танцювальною про-
грамою дійство не 
обмежиться, адже 
на відвідувачів чека-
ють ярмарки робіт 
народних умільців, 
майстер-класи зі спі-
вів, вечори дружби 
та екскурсії.

«Одеса Джазфест-2012»

Одеська обласна філармонія
(Одеса, вул. Буніна, 15)
Кінець літа можна зустріти на узбе-
режжі Чорного моря, де протягом 
чотирьох днів відбуватиметься фес-
тиваль джазу. Він запам’ятається ша-
нувальникам свінгу й імпровізації 
насамперед тим, що вперше в Оде-
сі виступить легендарний польський 
джазмен Збіґнєв Намисловський зі 
своїм квінтетом. Смачний коктейль 
джазу, етно-року та інді-попу пред-
ставить публіці гру-
зинська вокаліст-
ка Атіна Корнеліус, 
а німецькі хлопці з 
Klazz Brothers поті-
шать танцювальни-
ми джазовими об-
робками класичних 
шедеврів Моцарта 
й Шуберта.

Анонси

«Згадати все» –  
це осучаснений сиквел уже 
трохи застарілого 
класичного фантастичного 
бойовика зі 
Шварценеґґером

невпинно стріляють і б’ються за всіма лекалами 
Джеймса Бонда, а сюжет крутиться навколо ам
незії на кшталт модного Джейсона Борна (хто 
там нині пам’ятає фільм 22-річної давнини Пола 
Верговена, з якого почалися кінематографічні 
провали в пам’яті). «Згадати все» є екшном. Але 
порівняно з оригінальною стрічкою екшн три
ває майже весь час: чи це перегони на машинах, 
чи на ліфтах, чи бійки з роботами або людьми. 
Текст виконує суто номінальну роль, існуючи на 
рівні запитань: «Ти в прядку?» – і відповідей на 
видиху: «Так». Одначе «промахи» сценаристів, 
чи то пак «бомби», тут є. Кілька суттєвих фраз, 
які в американському кіно зазвичай промовляє 

Т
реба віддати належне творцям. Конструю
ючи антураж футуристичного світу, вони, з 
одного боку, відвели гідне місце формам та 
атмосфері, які панували в інших екраніза

ціях письменницької параної автора «Згадати 
все» Філіпа Діка («Той, що біжить по лезу»), а з 
іншого – наситили його «трендами» з майбут
нього, які помітні вже сьогодні: всюди натовпи 
китайців, жінки-мутанти і погане пиво. І зро
били вони це в дотепній манері, наприклад, в 
око часто впадають неонові вивіски з росій
ськими літерами напису «лапша». Та поза цим 
стрічка є продуктом вжитку виключно молодої, 
«пубертатної» аудиторії, тобто тих, хто прино
сить Голлівуду найбільшу касу. Старого Шварца 
замінив чоловічий секс-символ Колін Фаррелл, 
стареньку Шарон Стоун – сексапільна Кейт Бе
кінсейл. Герої стрибають дахами в дусі паркуру, 

21–23 серпня 22–25 серпня18–19 серпня, 20:00
«Отроків-2012»

Літня резиденція графа 
Сцибор-Мархоцького
(с. Отроків, Новоушицький р-н, 
Хмельницька обл.)
Реконструктори з Отрокова та 
Кам’янця-Подільського активізу-
ють усі сили, щоб влаштувати се-
редньовічне дійство з лицарськи-
ми боями, історичними костюма-
ми й театралізованими виставами. 
Таким чином організатори фес-
тивалю вшановують Миньковець-

ку державу XVII–XVIII сто-
літь як зразок справжньої 
демократії та свободи. Не 
обходилося в ті часи, зви-
чайно ж, без танців, музи-
ки і розваг, які будуть при-
сутні й під час етнофуту-
ристичного фестивалю. 
Новинкою з XXI століття 
стане лазерне шоу.

Адреналін  
замість пам’яті  

«Згадати все»/ 
«Total Recall».
У кінотеатрах 
України
з 9 серпня

КІНО
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29 серпня, 20:00
Koяn

Stereo Plaza
(Київ, вул. Кіквідзе,17)
Лідери та засновники стилю ню-
метал – американська формація 
з 20-річною музичною кар’єрою – 
приїдуть сколихнути своїм важ-
ким роком Україну. Munky (гіта-
ра), Fieldy (бас-гітара), Jonathan 
Davis (вокал) і Ray Luzier (бара-
бани) представлять у Києві піс-
ні з останнього альбому «The Path 
of Totality», який самі ж назива-

ють «металом май-
бутнього». Дика су-
міш гранджу, фанку, 
грув-металу з доміш-
ками хіп-хопу та інда-
стріалу – це і є KoЯn 
(на фото), музикан-
ти, що збирають на 
своїх концертах бага-
тотисячні аудиторії.

24–26 серпня23 серпня, 16:00

антигерой, щоб глядач, бува, не повірив їм. 
Перша стосується терористів, що, як виявля
ється, не є терористами, вони – наголошується 
– борються за свободу. Друга – що минуле на
справді хибне і лише в теперішньому можна ро
зібратися, що до чого. Такі дискусійно-
філософські елементи – фактично єдині мо
менти притомності фільму, який перебуває від 
початку до кінця в адреналіновому екстазі, що, 
втім, не йде йому на користь – навіть молодь 
може втомитися від постійної гонитви. І провал 
стрічки в прокаті якнайкраще це демонструє.

Ярослав Підгора-Гвяздовський

«Стародавній 
Меджибіж-2012» 

Меджибізька фортеця
(Меджибіж, Хмельницька обл.)
Історико-культурний фестиваль, 
місцем локації якого стане форти-
фікаційна споруда XVI століття, по-
кликаний на кілька днів відроди-
ти лицарську епоху давніх часів. 
Учасники військово-історичних клу-
бів з різних країн відтворять непо-
вторне видовище середньовічно-
го бою, позмагатися в якому змо-
жуть усі охочі. Для 
«мирних» гостей ді-
ятимуть свої розва-
ги: ярмарки старо-
винних ремесел, 
майстер-класи та 
конкурси костюмів. 
Хорошим фоновим 
доповнен ням стане 
музика фольк-гуртів.

Godskitchen fusion 

Куликове поле
(Одеса, пл. Куликове поле, 1)
Прем’єра 15-го британського 
Godskitchen, який відбудеться в 
Одесі, обіцяє зібрати масштаб-
ний open-air чисельністю 10 тис. 
осіб. І це не просто прогнози ор-
ганізаторів, адже в межах фести-
валю на сцену вийде найвідомі-
ший ді-джей планети Armin van 
Buuren. Разом із зірковим гостем 
публіку розважатимуть DJ IRA’ і 

Sonya, сети яких уже 
відомі світові електро-
нної музики. Вражаю-
ча за розмірами сцена 
у формі футуристич-
ного куба та гра світла 
створять ефект ново-
го виміру, в якому му-
зика керуватиме по-
чуттями.

Петро Яценко. «Січкарня, або Остання
мандрівкамогодіда»
У своєму новому романі львівський письменник 
«по-маркесівськи» оповідає про місця, де спокон
віку починався Південний Буг і де колись стояли 
високі гори: дія розгортається в подільському селі 
Шмирки, Юзівці, Львові, а також у Німеччині, Ро
сії і Сполучених Штатах. Головний герой мріє ви
найти досконалу січкарню, яка перемелюватиме 
все на біомасу. Врешті-решт січкарня стає релігі
єю, богом, у якого герой ніколи не вірив. У книж
ці вміщено також два оповідання.

Таня Малярчук. «Біографіявипадкового
чуда»
Дівчина з рідкісним для західноукраїнсько
го міста Сан-Франциско іменем Лєна змалеч
ку прагне покращити – ні, не світ, а життя упо
сліджених і гнаних: виховательки в дитячому 
садку, подруги-каліки, бездомних собак. У но
вій книжці Тані Малярчук читач знайде те, що 
здавна любить у письменниці: непередбачува
ність, абсурд, правду життя та незвичайних лю
дей, із якими, втім, ми стикаємося щодня.

Володимир Даниленко. «Тіні в маєтку
Тарновських»
Герої повістей, вміщених у книжці, – люди, які 
кохають і не кохають, плутаються у власних по
чуттях, розлучаються і сходяться знову. Як май
же завжди в Даниленка, тут багато Києва, му
зики й живопису, екзистенційної самотності, 
свободи волі, але несвободи від власного «я», 
а також дещиця ненав’язливого теоретизуван
ня про любов і шлюб. Попри те що у своїй прозі 
письменник не цурається побуту, його твори ви
шукані та елегантні.

КНижКи 
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Донедавна ця земля ли
шалася закритою для 
іноземців – біля керма 
стояла хунта, тож поба

чити на власні очі, що воно за 
Бірма така, було дуже важко. 
Зате нині поряд із розцяцько
ваним для туристів Таїландом, 
величезним Китаєм та досить 
популярною Індією до уваги ці
кавих справжній діамант, одна 
з найекзотичніших і найцікаві
ших країн у світі.

БАГАТОЛиКий КРАй
Про Бірму ще говорять як про 
Країну Золотих Пагод – заслу
жене звання. Це добре помітно, 
коли подорожуєш літаком: на 
будь-якому пагорбі, в кожному 

містечку вилискують на сонці 
золоті «дзвіночки» буддійських 
храмів. Перлина серед цієї 
краси, безперечно, – Шведагон у 
Янгоні, колишній столиці. 
100-метрова святиня, повністю 
облицьована золотими плит
ками, подекуди інкрустована ко
штовним камінням, верхівку 
якої увінчує куля з того самого 
жовтого металу, оздоблена 4350 
діамантами, – одне з чудес світу! 
За традицією буддисти обходять 
ступу тричі за годинниковою 
стрілкою, не повертаючись на
зад і намагаючись думати лише 
про добре. І зранку, і ввечері до
вкола Шведагона вервечки вірян 
неспішно здійснюють цей рух, 
занурені у свої думки, мовчки й 

босоніж (до буддистських храмів 
заборонено заходити у взутті). 
Горять сотні свічок, димлять 
ароматичні палички, біля десят
ків статуй Будди видно по
жертви – фрукти, рис і воду, – а 
монахи в шафранових строях 
читають мантри в позі лотоса. 
Натхненну атмосферу порушує 
лише клацання туристських фо
тоапаратів: Шведагон – це най
відвідуваніший об’єкт у країні.

А якщо сакральні будівлі, на
віть такі дивовижні, вас не при
ваблюють, тоді, будь ласка, по
знайомтеся з якоюсь зі 135 етніч
них груп, що зберегли свою іден
тичність. Представники деко
трих народностей і нині хова
ються по лісах – це партизани, 

Автор тексту 
й фото:  

Дарка Горова

Країна Золотих Пагод
Бірма – екзотична й незвідана: на туристів  
тут показують пальцем, а деякі регіони  
досі закриті для мандрів
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борці за самовизначення. В 
Бірмі живуть племена, які татую
ють усе обличчя, а також довго
шиї, чиї жінки цілісіньке життя 
носять багатокілограмові мета
леві кільця-прикраси. Лю ди з ін
ших племен постійно ходять 
лише в чорному, з картатими по
маранчевими хустинами на го
ловах і плетеними торбинами 
через плече.

Серед вражаючих місць у 
Бірмі – найдовший дерев’яний 
(складений із тику) міст у світі – 
більш ніж кілометр. Країна вза
галі славиться виробами з цього 
дерева, надзвичайно твердого і 
красивого. Місцеві майстри 
різьб лять із нього цілі полот
нища ажурних візерунків для 

декорування інтер’єрів, кладуть 
тикову підлогу, виготовляють 
меблі з тику й моляться в боже
вільно красивих тикових хра
мах. Що ж до моста У-Бейн, то 
дивовижно інше: майже тисяча 
його паль стоїть у воді ще від 
XVIII століття. І схоже, їх виста
чить іще на стільки само. Це 
місце, мабуть, найфотогеніч
ніше в країні: практично кожен 
мандрівник везе звідтіля до
дому красиві світлини: силуети 
чоловіків на велосипедах, мо
нахи йдуть із пожертвами, діти 
поспішають до школи, сходить 
або сідає сонце, рибалки заки
дають сіті – й усе це тримається 
на геометрично рівних тикових 
стовбурах.

БІРМАНСьКА ВеНеЦІя
Численні селища на озері Інле, 
практично без жодного ви
нятку, мають свій шарм. Навіть 
якщо будинки в них із хисткими 
бамбуковими стінами, а дахи 
очеретяні. Та й узагалі парале
лей із Венецією чимало: місцеві 
люди живуть на воді, пересува
ються човнами, відштовхую
чись довгими жердинами, на 
Інле теж красиво й теж дуже ба
гато туристів. До речі, тут 
справді селяться не на берегах, а 
посеред озера. І навіть помідори 
та іншу городину вирощують на 
плесі. Родючий ґрунт із глибин 
підіймають на поверхню, змішу
ють із травою і таку плавучу по
душку пришпилюють до дна 
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ТАНАКА
Особлива 
прикмета 
бірманців – 
танака. Об-
личчя майже 
всіх місце-
вих жінок і 
дітей «при-
крашені» бі-
лою пастою. 
Це розтерта 
на порошок і 

змішана з водою серцевина однойменного дерева. Бір-
манки вважають, що така маска захищає чутливу шкіру 
обличчя від пересихання та опіків, а також робить її 
еластичною і гладкою. Деякі творчі матусі не просто 
абияк мажуть це білило на щоки, а й малюють на них 
листочки, кружальця, сердечка та інші візерунки.

БеТеЛь
Зуби в бага-
тьох чолові-
ків і деяких 
жінок у Бірмі 
червоні. Це 
наслідок три-
валого спо-
живання бе-
телю. Листок 
рослини ма-
жуть вапном, 
загортають у 
нього кілька 

шматочків подрібненого горіха бетельної пальми, деколи 
трохи тютюну, а потім той зелений конвертик довго-довго 
жують. Такий частунок містить психотропні й антисептичні 
речовини, викликає звикання і, що особливо прикметно, 
сприяє виділенню слини (ковтати її не бажано, тому бір-
манці спльовують, і на асфальті часто трапляються бордові 
плями). Зрештою, бетель фарбує зуби в червоний або й 
чорний колір. У старших людей, які не розлучалися з жуй-
кою все життя, вони стесані наполовину, а то й до коренів.

ЧеРНеЦТВО
У Бірмі не-
має родини, 
в якої хтось 
не пішов би 
в монахи. 
Путівники 
запевняють, 
що таких 
мало не по-
ловина чо-
ловічого на-

селення країни. Їх поважають, їм поступаються місцем у 
транспорті, щодня приносять пожертви. Буддійські 
ченці не можуть торкатися двох найбільших земних спо-
кус: жінок і грошей. А ще вони не мають права володіти 
будь-якими статками (з особистих речей – лише 
вбрання, предмети гігієни, глечик для подаянь та віяло) 
і працювати. Отже, щоранку монахи приймають милос-
тиню. Це може бути варений рис або фрукти, ба навіть 
гроші, але їх не слід брати руками.

яК ДІСТАТиСя
Для в’їзду до Бірми потрібна віза. Дипломатичного 
представництва у Києві вона не має: українці найчас-
тіше їздять до посольства у Москві. Консульський збір – 
$20. Найпопулярніші рейси до Янгона здійснює з Банг-
кока (Таїланд) за $150 та Куала-Лумпура (Малайзія) за 
$160 авіакомпанія AirAsia.

пали цями. Урожай збирають 
кіль ка разів на рік.

Одначе гектарів пшениці на 
водоймі не насієш, тож в озерян 
популярніші не сільське госпо
дарство, а народні промисли – 
тут чимало ковалів, ювелірів, 
фабрик із виробництва тонких 
сигар чи традиційних азій
ських парасольок, ткачів.

Цікавинок для гостей у 
Бірмі справді сила-силенна: 

автобуси з дуже вузькими си
діннями, поїзди, які підстрибу
ють на рейках, майстер-класи 
із традиційних ремесел тощо. І 
тоді можна навіть не засмучу
ватися, коли дізналася, що в 
регіон, де видобувають ко
штовне каміння, туристам зась 
– очі й без того будуть широко 
розплющені, а рот відкритий 
від здивування впродовж цілі
сінької подорожі країною. 
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О
дна з найдивніших осо
бливостей Homo sapiens 
– що він сам-самісі-
нький. І хоча письмен

ники населили світ вигада
ними гомінідами, від лісових 
ельфів до гірських велетнів, 
жодної ознаки справжніх лю
диноподібних істот поки що не 
видно. Хоча в минулому все 
було не так. Лише якихось 40 
тис. років тому Землю насе
ляли три інші види людини: в 
Європі жили неандертальці, в 
Індонезії – «гобіти» з острова 
Флорес, а в Середній Азії – не
щодавно відкрита й досі загад
кова група істот, відомих як де
нисівська людина. А тепер 
з’явилися докази, що таке різ
номаніття було в минувшині 
роду нашого й раніше, майже 2 
млн років тому в Африці.

Ці аргументи, щойно опублі
ковані в журналі Nature, зібрала 
група дослідників під керівни
цтвом Мів Лікі з Інституту ба
сейну Туркани в Найробі, сто
лиці Кенії. Доктор Лікі нале
жить до знаної династії палеон
тологів. Її чоловік Річард у 1967 
році дійшов висновку, що тери
торія навколо озера Туркана – 
чудове місце для пошуків ви
копних решток давньої людини, 
і натрапив там на багато важли
вих знахідок; Річардові батьки, 
Луїс і Мері, ще раніше зробили 
те саме в ущелині Олдувай у 
Танзанії; а 1999 року Мів теж 
знайшла новий вид гомінідів, 
який назвали Kenyanthro pus 
platyops (тобто «кенійська лю
дина плосколиця». – Ред.). Ке
ніантроп, якому 3,5 млн років, 
старший за Homo – рід, до якого 
належимо ми. Утім, найновіші 
відкриття доктора Лікі розши
рюють і межі останнього.

Найбільша проблема з ви
вченням викопних людських 
решток полягає у тому, що їх 
так мало: щелепа тут, черепна 
коробка там... Часто важко ви
значити, належать різні 
кістки одному видові чи ні. В 
оману ввести здатні навіть 
кілька екземплярів однієї 

Запитай у родини
Нові розгалуження нашого генеалогічного дерева

кістки. Те, що вчені відносять 
до двох різних видів, на
справді може належати чоло
вічій і жіночій особинам од
ного й того самого.

Схожа плутанина супрово
джувала й дослідження викоп
них решток, знайдених у ра
йоні озера Туркана. Одні пале
онтологи бачать у них різно
види єдиного виду Homo habilis 
– людина уміла. Інші додають 
новий вид, Homo rudolfensis, 
людина рудольфська. Проте 
рештки, знайдені доктором 
Лікі та її командою (до якої вхо
дить третє покоління династії в 
особі її дочки Луїзи), можуть 
нарешті пролити світло на цю 
проблему.

Один із нових зразків, відо
мий як KMN-ER 62000, має об
личчя, подібне до типового 
Homo rudolfensis (викопний ек
земпляр, котрий визначає да
ний вид, якщо мова взагалі про 
вид), хоча схоже, що це підлі
ток, а типовий зразок – доросла 
особина. Принципове значення 
має те, що в 62000 досить добре 
збереглася верхня щелепа, тоді 
як останньому її бракує. Ком-
п’ютерна реконструкція (див. 
«Результати за зубами») по
казує, що вона добре наклада
ється на другу знахідку доктора 
Лікі, а власне на нижню 
(KMN-ER 60000). Дослідниця 

не вважає, що обидві щелепи 
належать одній особині, 
оскільки вони різного віку, але 
схоже, що представляють один 
вид, а саме Homo rudolfensis.

Також важливо й те, що 
інша комп’ютерна реконструк
ція свідчить: верхня щелепа 
62000 не підходить іншому 
знаменитому фрагментові з 
цього самого району, відомому 
під назвою KMN-ER 1802. Його 
виявили в 1973 році й раніше 
вважали нижньою щелепою ру
дольфської людини.

Що ж насправді становить 
собою 1802, наразі незрозу
міло. Ця кістка занадто від
мінна від форми, яку, за логі
кою, повинна мати рудольф
ська людина, тож даної відмін
ності не можна пояснити стате
вим диморфізмом – хіба що 
розбіжності в анатомії між ста
тями в цього виду були не такі, 
як у решти приматів. Але до 
rudolfensis цю знахідку спо
чатку зарахували саме тому, що 
вона не схожа й на Homo habilis 
теж.

Можливо, що майже 2 млн 
років тому саванами Східної 
Африки блукали принаймні два 
(а то й три) види: людина уміла, 
рудольфська людина і ще якась, 
поки що не названа. Історія лю
дини й історія династії Лікі пе
реплелися ще тісніше... 

Результати за зубами

Верхня щелепа 
(позначена кольором) 

новознайденого зразка Homo rudolfensis точно 
накладається на окремо виявлену нещодавно нижню

Та сама верхня 
щелепа не підходить 

до раніше відомої нижньої, яку вважали 
частиною черепа Homo rudolfensis

За даними журналу Nature / доктор Лікі та ін.
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«Це буде  

570 грн», – 
усміхаючись, 

сказав че-
нець жінці, 

проглянувши 
списки. Вона 

з легкістю 
розплати-

лася з ним.  
А я й досі не 

можу собі по-
яснити, чим 

відрізняється 
молитва  
за 20 грн  
і 500 грн

Ганна  
Трегуб

Валерія 
Бурлакова

Андрій  
єрмоленко

Максим  
Бугрій

ВЗАєМНА ВІДДАНІСТь
Біля статуї пса Хатіко, який 
дев’ять років чекав на господаря 
біля вокзалу в Японії, зустріча
ються закохані. Перший «непо
літичний» пам’я т  ник у Тольят- 
ті – собака Костік, який провів 
сім років на місці загибелі влас
них господарів у ДТП. У шот
ландській столиці стоїть пам’ят-
ник скайтер’єру Грейфраєрс 
Боббі, що 14 років охороняв мо
гилу свого хазяїна. На москов
ській станції метро «Мєндєлєєв
ская» вічно чухатиметься брон
зовий пес Мальчік, який багато 
років жив просто в переході. 10 
років тому чотирилапого, якого 
любили та годували москвичі й 
працівники метро, ні за що 
вбила ножем 21-річна дівчина. 
Мальчіку й сьогодні приносять 
квіти та собачі іграшки. Зда
ється, це пам’ятник уже не соба
чій відданості, а людській.  

ВиЛА І шеВЧеНКО
 У Facebook крутиться фото, на 
якому політик стоїть у картин
ній позі на тлі захмареного неба 
та пам’ятника Шевченку з ви
лами в руках і нашим прапором 
на серці. Цей пан закликає до 
радикальних змін у країні. А 
мені на думку спадають три 
алюзії. Одна про Азарова, що 
закликав українців «нє скіг-
літі», а брати до рук лопату. 
Друга – про радикальність Шев
ченкових «Гайдамаків» та море 
пролитої крові. Третя ж про те, 
що ховається насподі. Он кому
ністи до мітингу знову наваксу
вали до антрацитної чорноти 
пам’ятник Лєніну. Це надто лег- 

 ко – натирати до осяйного блиску 
бронзову Кобзареву лисину. 
Важче відкинути порожній па
фос і щодня власними діями в 
рутині радикально змінювати ту 
дійсність, у якій живеш.  

ЧАС ПРОКиДАТиСя!
Країну поглинула система. 
Вона тупо «закриває» тих, хто 
підняв голову проти неї. Хо
четься «кровосісям», щоб не 
було людей, які відстоюють 
свою гідність. Не буде їх, ли
шаться тільки можновладні 
гопники, їхні холуї та мовчазні 
раби, які бояться підвести очі 
на свого володаря. І в цей мо
мент багатотисячна юрба лай
кне ще один демотиватор про 
владу. І система хижо посміх
неться. Їй вигідно, щоб ти си
дів, втупившись у монітор, і ні
чого не робив. І потім не ди
вуйся, коли до тебе нагрянуть 
люди в сірому й усе відберуть, 
при цьому розповідаючи про 
конструктивний діалог і витя
гаючи в тебе з кишені останню 
копійку. Не надійся, що при
йде месія і за тебе все вирі
шить. Час прокидатися! 

Валентина 
Бутенко

Де ЗАКОН,  
щО ТАК Не МОжНА?
Минулого тижня бачила, як 
охоронець ввічливо не дозво
ляв зайти до супермаркету па
рубкові з оголеним торсом і в 
шортах. Той самовпевнено 
відповів: «Покажіть мені за
кон, у якому написано, що так 
не можна? Я ж не голий!» 
Його супутниця завзято захи
щала. Сек’юриті не мав, що 
відповісти. І в мене, і в решти 
свідків тієї сцени виникло за
питання: а справді, як із цим 
боротися? Невже нам дове
деться вводити абсурдні за
кони, як в Америці? Бо як 
інакше виховувати внутрішню 
культуру людей? Учора ж в ін
шому магазині зустріла напів
оголеного юнака, який зайшов 
до приміщення без жодних 
перешкод. 

ПРАВиЛА ДОРОжНьОГО 
РУХУ ТА єВРОІНТеГРАЦІя
Під час невеличкої ДТП, яка 
успішно для мене завершилася 
штрафом, почув про практику 
виписування ДАІ протоколів 
про адмінпорушення. Якщо 
ви за кермом авто потрапите  
в яму і сумлінно викличете 
Держ автоінспекцію, то, найі
мовірніше, на шість місяців за
лишитеся без посвідчення во
дія: у ваших діях вбачатимуть 
неуважність, яка призвела до 
наїзду на перешкоду. Але в суді 
справу можливо виграти з до
помогою адвоката. Цікаво, чи 
передбачає Угода про асоціа
цію України та ЄС такі «при
землені» питання, як гармоні
зація правил дорожнього 
руху? Звичайно, якщо в Євро
союзі взагалі можливе потра
пляння авто в яму. 

ЦІНА МОЛиТВи
У вузькому виході з дальніх 
печер Києво-Печерської лаври 
чергу з тих, хто хотів поста
вити свічку або написати спи
сок «за здоров’я» чи «за упо
кій», командним голосом під
ганяв худий ченець у чорній 
рясі. Інший сидів за столом у 
шкіряному офісному кріслі, 
сортував молитовні листочки 
та оперативно підраховував 
вартість цих церковних послуг 
згідно з відповідним прейску
рантом, розміщеним на вид-
ному місці. «Це буде 570 
грн», – усміхаючись, сказав 
ченець жінці, проглянувши 
списки. Вона з легкістю роз
платилася з ним. А я й досі не 
можу собі пояснити, чим від
різняється молитва за 20 грн і 
500 грн.  

Вікторія  
Матола

наш тиЖДЕнь| 



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

Оберіть зручний для Вас спосіб  
передплати:

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

у відділеннях Укрпошти: 
за індексом 99319;

за системою Portmone: 
www.portmone.com.ua

СУСПІЛьНО-ПОЛІТиЧНий жУРНАЛ 
Передплатний індекс 99319

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

Вартість редакційної передплати:

Телефон редакції: (044) 351-13-00

РеДАКЦІйНА ПеРеДПЛАТА!
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