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Як підтвердилося те, що метою мовного 
закону Колесніченка – Ківалова є поновлення 
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Чужі серед своїх
Як виборчий список Партії регіонів засвідчив 
подальше розмивання впливу донецьких 
та її трансформацію в пропрезидентський 
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стомився
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Україна як сировинна 
колонія
Як режим Януковича 
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залежності країни від Китаю
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13 років вогню і попелу
Е

квадорський вулкан Тунґурауа (пер. вогняне горло) 
заввишки 5023 м прокинувся ще 1999-го і відтоді не 
дає спокою мешканцям довколишніх сіл. З «горла» 
періодично виривається вогонь, а попіл накриває ти-

сячі гектарів селянських угідь. Найбільші викиди спостеріга-
лися 2006-го і 2008-го. Остання фаза активності розпоча-
лася 19 серпня цього року.

Фото: REUTERS
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У Франції ухвалена 
Декларація прав людини і 
громадянина – документ, що 
заклав основи буржуазного 
права в Європі

Варфоломіївська ніч – 
різанина протестантів-
гугенотів католиками у 
Франції 

У Китаї заснована 
партія «Гоміньдан» 
(Партія народної 
держави) на чолі із 
Сунь Ятсеном 

24 серпня 1572 25 серпня 1912 26 серпня 1789 

Н
а час виходу журналу рішення запрова
дити регіональну мову ухвалили місцеві 
ради різного рівня в усіх областях, де 
кілька останніх виборів поспіль ПР здобу

вала перемогу на загальнодержавних та місцевих 
виборах, а отже, має очевидну перевагу серед де
путатського корпусу: Одеська, Миколаївська, 
Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Доне
цька, Луганська та Харківська облради, а також 
Одеська, Севастопольська, Харківська, Красно
луцька та Первомайська (дві останні на Луган
щині) й Ізмаїльська (на Одещині) міськради.
Статус регіональної в усіх випадках дістала 
тільки російська, що красномовно спростувало 
тезу ініціаторів закону КаКа, ніби він ухвалений 
на виконання Європейської хартії регіональних 
мов та мов меншин. Жодна інша, зокрема й ті, 
що справді потребують захисту через малу чи
сельність носіїв, так і не здобула офіційної під
тримки. Логіку правлячої партії відверто озву
чив Михайло Чечетов, який заявив, що «46 млн 
людей розуміють дві мови: російську й україн
ську. Не болгарську мову, не угорську мову, не 
румунську мову, не єврейську мову, їдиш чи ів
рит, я не знаю, як там. Ці мови розуміє лише 
купка людей. Ми говоримо про дві мови, які ро
зуміє весь народ».
Що це не його особиста, а панівна серед партії 
влади позиція, а відтак що закон Колесніченка – 
Ківалова має на меті не захист справді загроже
них мов, а відновлення русифікації, засвідчила 
й позиція місцевих органів влади, у яких абсо
лютну перевагу має ПР. Наприклад, Ізмаїльська 
міськрада, ухваливши 15 серпня рішення про 
надання статусу регіональної в місті російській, 
відмовилася визнати аналогічні права за мовою 

ЦВК завершила 
реєстрацію 
кандидатів у депутати 
на парламентські 
вибори-2012

У ПАР поліція 
жорстоко розігнала 
демонстрацію 
шахтарів. Загинули 34 
страйкарі

«Дніпропетровських 
терористів» офіційно 
звинуватили в організації 
вибухів. Суд, ймовірно, 
буде відкритим

16 серпня 17 серпня 18 серпня

Єдина «регіональна»
Перебіг подій минулого тижня підтвердив, що метою мовного закону 
Колесніченка – Ківалова є поновлення процесу русифікації 
всіх жителів країни незалежно від їхньої етнічної належності

«РАЗВЕЛИ КАК КУЧКУ КОТЯТ». 
Михайло Чечетов публічно 
спростував твердження, ніби 
мовний закон захищає інтереси 
національних меншин

НА чАСі|тЕнДЕнЦіЇ тижня
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У СРСР видано наказ про 
ліквідацію Автономної 
Республіки Німців 
Поволжя та їх депортацію 
до Сибіру та Середньої Азії

Французький 
винахідник-самоук 
Еміль Рено запатентував 
праксиноскоп – пристрій 
для мультиплікації

Народився Юрій 
Яновський, український 
письменник, журналіст 

27 серпня 1902 28 серпня 1941 29 серпня 1632 30 серпня 1877 

Народився Джон Локк, 
англійський філософ-
просвітитель, автор 
емпіричної теорії 
пізнання
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болгарської меншини, частка представників 
якої в цьому придунайському місті відповідає 
визначеній законом нормі про 10%, за останнім 
переписом. Показовою стала заява міського го
лови Андрія Абрамченка, який у найкращих ра
дянських традиціях заявив: цілком досить того, 
що «російська мова була й залишається мовою 
міжнаціонального спілкування в Ізмаїлі, де 
проживає понад 80 національностей». Голова 
Донецької облради Андрій Федорук, коменту
ючи ухвалене рішення про надання нового ста
тусу російській, попередив, що аналогічний 
приклад можуть наслідувати й ради нижчого 
рівня, але якщо в них з’явиться бажання запро
вадити як регіональні інші мови, наприклад 
грецьку, то, мовляв, нехай спочатку добре поду
мають про джерела фінансування такої ініціа
тиви.
Парадоксально, однак представники національ
них меншин у Партії регіонів, які за логікою 
мали відстоювати в її лавах інтереси своїх наро
дів, насправді заходилися виправдовувати... 
партію, дій якої, очевидно, критично оцінювати 
не мають права, як це вже було в радянський час 
із КПРС. Відтак вони доводять, що особливої по
треби у статусі регіональної для мови меншини, 
репрезентованої ними в ПР, зовсім немає, адже 
й раніше все було добре. Наприклад, саме таку 
позицію оприлюднив включений до прохідної 
частини списку Партії регіонів представник ру
мунської громади на Буковині Іван Попеску: він 
запевнив, що і шкіл румуномовних досить, і всі 
чиновники та правоохоронці, в більшості своїй 
також румуни, в місцях компактного прожи
вання цієї національної групи й раніше воло
діли мовою і використовували її за потреби у 
спілкуванні з місцевими жителями, а відтак на
гальної потреби в імплементації мовного закону 
КаКа там не відчувають. Проте відповіді на за
питання: «А навіщо ж було ухвалювати такий 
закон?» – Попеску не дав.
Мови меншин уже почали неабияк дратувати ре
гіоналів. Цьому сприяє і активність опозиційних 
депутатів. Наприклад, Геннадій Москаль уже по
грожує судом голові РНБО Андрієві Клюєву, по
заяк на своє депутатське звернення, написане ру
синською мовою, відповідь дістав українською. 
Потім звернувся вже до Азарова на їдиш, імо
вірно, аби дізнатися, чи вважає Микола Янович, 
як і Михайло Чечетов, її лише мовою купки лю

У М’янмі офіційно 
скасовано цензуру 
ЗМІ, яка діяла від 
1964 року

У Судані розбився 
урядовий літак. Заги-
нула 31 людина. Се-
ред них – два міністри

Вищий спеціалізований суд Києва 
завершив розгляд касації Тимошенко, але 
термін виголошення рішення так і не назвав

19 серпня 20 серпня 21 серпня

Єдина «регіональна»
Перебіг подій минулого тижня підтвердив, що метою мовного закону 
Колесніченка – Ківалова є поновлення процесу русифікації 
всіх жителів країни незалежно від їхньої етнічної належності

дей, а тепер продовжив експеримент уже з орга
нами влади в регіонах. Своєю чергою, автори за
кону змушені були відмовитися від частини 
ними ж написаних норм, наприклад запропону
вавши скасувати вимогу про друк виборчих бю
летенів мовами окремих етнічних меншин.
Здавалося б, парадоксально, однак єдиною те
риторією на Півдні, де російська досі так і не 
стала регіональною, залишився Крим, у якому 
частка росіян перевищує половину населення. 
Однак і тут причину слід шукати в небажанні 
Партії регіонів надати такий самий статус 
кримськотатарській мові й, можливо, навіть 
упослідженій через порушення Конституції 
українській (відповідні ініціативи також лу
нали). Адже до останнього часу де-факто єди
ною офіційною мовою на півострові була якраз 
російська, а місцеве керівництво навіть дозво
ляло собі демонструвати роздратування тим 
фактом, що центральні органи влади в Києві 
вели з ним обмін документами українською, 
тобто єдиною державною, включно з терито
рією Криму, причому як тоді, так і нині. Крим
ські татари вже висловили занепокоєння від
кладанням на невизначений термін уведення в 
дію мовного закону й підозрюють владу в намі
рах підвищити бар’єр від 10 до 15–20% або вне
сти інші корективи, які унеможливили б здо
буття статусу регіональної на рівні регіону для 
будь-якої мови, окрім російської.
Імплементація закону КаКа відкриває шлях 
для фактичного нав’язування російської в 
південно-східних регіонах: україномовним ра
йонам Харківської, Дніпропетровської, Запо
різької, Херсонської, Миколаївської, півночі 
Одеської та Луганської областей, які залиши
лися в абсолютній більшості україномовними 
після тривалого часу русифікації в минулому. 
Тепер існує загроза її поновлення на рівні ціле
спрямованої державної політики. Шлях для 
цих планів відкривається внаслідок того, що 
облради ухвалили рішення про запровадження 
російської як регіональної на рівні областей за
галом. Відтак у спілкуванні із владними ін
станціями в обласному центрі від жителів, а 
особливо працівників держорганів, підпри
ємств та організацій можуть почати вимагати 
вживання регіональної мови, ігноруючи через 
двозначності в законодавстві конституційну 
вимогу застосовувати українську як державну.
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Маргінальний сепаратизм
Попри спекуляції політиків щодо «сортів» українців, загрози розколу й федера-
лізації, в суспільстві спостерігається майже одностайна позиція щодо терито-
ріальної цілісності держави. Як засвідчило недавнє опитування соціологічної гру-
пи «Рейтинг», наші співгромадяни однаково негативно сприймають відокрем-
лення як Галичини (84%), так і Криму (90%) чи Донбасу (90%). Західним і цент-
ральним регіонам «розкольницькі» настрої взагалі не властиві, на Сході й Півдні 
думки дещо відмінні, але й вони не демонструють серйозних сепаратистських 
тенденцій. Прикметно, що найбільше прибічників відмежування регіонів 
спостерігається серед електорату КПУ та ПР.

За даними 
Соціологічної групи «Рейтинг»
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На Заході           На Сході          На ПівдніПІДТРИМКА  У РЕГІОНАХ:

70,8% наших співгромадян 77 млн грн30 тис. українців
можуть дістати громадянство Польщі. 
Там набув чинності закон, який дозволить 
багатьом мігрантам одержати її паспорти

готові взяти участь у парламентських 
виборах. Дані опитування GfK

виділять із бюджету на захист від зсувів 
кримської дачі Віктора Януковича

ГЕННАДІй МОСКАЛь 
тестує мовний закон 
Депутат надсилає до урядо-
вих установ запити мо-
вами нацменшин. Він 
уже написав звернен-
ня русинською, румун-
ською, угорською та 
їдиш.

ФЕйС-КОНТРОЛь МАйжЕ СЕРйОЗНО

АКТиВІСТКи PUSSy RioT  
засуджені 
Московський суд при-
значив організа-
торкам «панк-
молебню» по-
карання – два 
роки позбавлен-
ня волі. Поліція 
розшукує інших 
учасниць гурту.

АКТиВІСТКи FEMEN   
вдалися до вандалізму
Ніби на знак підтрим-
ки Pussy Riot «фе-
менки» спиляли 
в Києві пам’ятний 
хрест жертвам по-
літичних репре-
сій. Міліція пору-
шила кримінальну 
справу.

ДжУЛІАН АССАНж 
кинув якір   
Влада Еквадору нада-
ла політичний при-
тулок засновнику 
скандального сай-
та Wikileaks. Наразі 
він перебуває в ек-
вадорському посоль-
стві в Лондоні.

ОЛЕКСІй АЗАРОВ
щедрий панич  
Син прем’єра, що балотується в 
Слов’янському райо-
ні Донецької облас-
ті, відвідав виборців і 
«задобрив» їх випла-
тою зарплати, яку за-
тримували два мі-
сяці.

ГРОМАДСьКА ДУМКА
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Маргінальний сепаратизм
Попри спекуляції політиків щодо «сортів» українців, загрози розколу й федера-
лізації, в суспільстві спостерігається майже одностайна позиція щодо терито-
ріальної цілісності держави. Як засвідчило недавнє опитування соціологічної гру-
пи «Рейтинг», наші співгромадяни однаково негативно сприймають відокрем-
лення як Галичини (84%), так і Криму (90%) чи Донбасу (90%). Західним і цент-
ральним регіонам «розкольницькі» настрої взагалі не властиві, на Сході й Півдні 
думки дещо відмінні, але й вони не демонструють серйозних сепаратистських 
тенденцій. Прикметно, що найбільше прибічників відмежування регіонів 
спостерігається серед електорату КПУ та ПР.

За даними 
Соціологічної групи «Рейтинг»
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300 шкіл 34% ВВП
становить показник тінізації 
економіки, за оцінками 
профільного міністерства

були закриті в Україні протягом 
двох років. Про це заявив міністр 
освіти і науки, молоді та спорту 
Дмитро Табачник 

П
овторення трагедії як фарсу – надто 
популярний в Україні жанр. Особли
во охоче до нього вдаються діти сла
ветних батьків. Стус, Загребельний, 

Яремчук, Чорновіл… Як, здавалося б, ці пріз
вища могли об’єднати Партія регіонів і Віктор 
Янукович? Елементарно, якщо говорити про 
Дмитра Стуса – дрібного функціонера, пред
ставника придворної інтелігенції при ниніш
ньому президентові. Про прибічника «офі
циального двуязичія в етой странє» Михай
ла Загребельного. Агітаторку від ПР і призер
ку «Нової хвилі» Марічку Яремчук. Професій
ного противсіха Тараса Чорновола. Кожен із 
них запевняє у щирості своїх загравань із вла
дою, яка в оточенні знаменитих прізвищ по
чувається ніби легітимізованою в колах на
ціональної еліти і прагне не помічати, кому, 
власне, тепер належать ці прізвища. 
Хоча й народна мудрість вчить про яблуньку і 
яблучко, яке ніби впало недалеко, бодай тро
хи освічений виборець, заради якого і затіва
ється весь цей пасьянс із впливовими іменами, 
не страждає аж на таку короткозорість, щоби 
не відрізнити модифіковану «нову генерацію» 
від шанованих батьків. Тож чергова політтех
нологія влади обертається ще одним вистрілом 
у молоко, далеко від цілі.
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КОРОТКО ПРО «МАжОРиТАРКУ» 

Атака клонів
За чинним законом про вибори, який торік під
тримали також і опозиціонери, кожен кандидат 
може балотуватися одразу в кількох округах. Це 
й призвело до того, що мажоритарних округів у 
країні лише 225, а кандидатів на них – 5771. Із 
них у партійних списках, за офіційним даними 
ЦВК, 2644. Це відкрило можливості появи так 
званих клонів, тобто однофамільців кандидатів, 
що балотуються у відповідних округах. Так пра
цює розпорошення голосів. Найбільша кількість 
зареєстрована в окрузі № 90. За місце в Раді у 
місті Ірпені й частині Києво-Святошинського ра
йону (Київська область) боротимуться 48 кан
дидатів. Загалом із дев’яти округів Київщини 
у двох ЦВК зареєструвала понад 40. Наймен
ше їх на Донеччині: у 18 із 21 округу менш як 10 
кандидатів-мажоритарників. При цьому у двох 
зареєстровано по чотири кандидати.

Мажорні округи
Мажоритарні округи, як поле сарану, приваб-
люють родичів «видатних» політиків сучаснос
ті. Так, у Феодосії балотуєть
ся сестра голови Адміністра
ції президента Сергія Льовоч
кіна Юлія (на фото). На До
неччині йде на вибори син 
прем’єра Азарова Олексій. Мо
лодший брат екс-генпрокурора 
Геннадія Васильєва висуваєть
ся на тому ж таки Донбасі, не
має питань з округом і в Сергія 
Клюєва, молодшого брата голо
ви Ради нацбезпеки та оборо
ни Андрія Клюєва. Цікаво, що 
мультимільйонерка Льовочкі
на (див. Тиждень, № 33), офіційно визнавши 
мільйонні статки, рекламує себе коштом держав
них субсидій, «раптово» виділених незадовго до 
перегонів. Як писав Тиждень.ua, після її рішен
ня балотуватися відповідний округ отримує зага
лом 80 млн грн.

Не «наші» люди
Так звана змішана система виборів і далі вра
жає уяву. Приміром, ЦВК визнала кандидатом 
у депутати футболіста Андрія Шевченка, № 2 
партії «Україна – Вперед!», хоча той довгий час 
мешкав за кордоном, а кандидат мусить жити в 
країні не менш як п’ять років. І водночас за рі
шенням суду скасовано реєстрацію кандидатом 
у нардепи Володимира Сацюка. Екс-перший за
ступник голови СБУ, фігурант у справі отруєння 
Віктора Ющенка, проти якого 2005-го була по
рушена кримінальна справа за незаконне при
своєння військового звання, свого часу втік до 
Росії й здобув там громадянство, що суперечить 
українським законам. Як твердять джерела 
Тижня, ніякої особливої політики тут немає: 
просто округ, на який міг би зайти Сацюк, уже 
«розписаний» під іншого кандидата від влади.

На дітях 
геніїв…
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Геть песимізм! 
Суспільство більше налаштоване на український європейський 
цивілізаційний проект, ніж це усвідомлюють політичні еліти

Р
озгубленість та апатія, 
які панують серед знач -
ної частини українсь  кого 
суспільства останнім ча

сом, є наслідком історичних 
травм і в деяких випадках їх
ньою ж причиною. На ниніш
ньому етапі панічні настрої 
пов’язані, по черзі, з успішною 
узурпацією влади антиукраїн
ськими силами, програною 
битвою (чи імітацією такої) 
дов  кола закону про мови, на -
решті, з нав’яз  ливим передчут
тям поразки в битві за наступну 
Верховну Раду. Проте невро
тичні комплекси не єдине пояс
нення пасивності. Хіба не зда
ється, що дехто з опозиціонерів 
цілком комфортно почувається 
саме в ролі лузера? Позиціону
ватися як останній бастіон чи 
барикада, закликати, викри
вати, бути в авангарді ар’єр -
гарду і при цьому ні за що не 
відповідати! Що може бути 
комфортніше з погляду само
ствердження?

Back iN… КУДи?
Однак такій зручній позиції су
перечить об’єктивний погляд 
на загальну розстановку сил у 
сучасній Україні. Передусім 
тому, що табір, перед яким го
туються скласти зброю патрі
оти (це слово навмисно вико
ристовується тут без лапок і без 
жодної іронії), не такий силь
ний. Його головний ресурс – це 
саме розгубленість опонентів: 
що більша депресія одних, то 
міцніші позиції інших. Кроля
чий гіпноз демонізує удава, 
підносить його нахабство й за
важає роздивитися його неміч, 
не кажучи вже про комічність.

У попередніх числах Тиж-
день уже розглядав страте
гічні цілі олігархічної влади.   
Тексти, у яких вербалізовано 
програмні настанови, зокрема 

промови партійних лідерів під 
час передвиборчого з’їзду ПР, 
вражають порожнечею. Кос
мічний вакуум пишних декла
рацій, популістських обіцянок 
та інвектив у бік попередників 
змушує згадати відповідні до
кументи часів пізнього СРСР. 
«Подолання руїни – стабіль
ність – добробут»… Звісно, ніх-
 то ж не напише прямо, що їхня 
мета – повернення до Радян
ського Союзу! Тільки не до ре
ального СРСР із його хай недо
лугими, але дієвими запобіж
никами, а такого, який успішно 
реалізовано в сусідній РФ. 
Адже етап комуністичних фа
наберій був лише епізодом в іс
торії Росії – якихось 70 років із 
300, при цьому він відрізнявся 
від основного магістрального 
шляху радше стилістично, 
аніж суттєво. Глибинний зміст 
імперії весь час залишався не
змінним: всередині – кріпа

Автор: 
Самійло Ворс
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цтво, мілітаризм, асиміляція 
«інородців» та ідеологічна мо
нополія; назовні – агресія та 
експансія «Русского міра». Не
дарма ж один із провідних іде
ологів сучасної РФ публічно 
поставив знак рівності між 
«двома найбільшими росій
ськими політичними проек
тами: Третім Римом і Третім 

Інтернаціоналом». 
Відповідно різ  ні ви
яви то  го, що ми лег

коважно лаємо 
сов  ком, є фак
тично формою 

існування росій
ської цивілізацій

ної моделі. Ідентифі
куючи їх як радянські 

релікти, таким чином ви
писуємо їм індульгенцію, бо 

нібито визнаємо їхню застарі
лість, неактуальність і безпеч
ність. Насправді ж совок нікуди 
не подівся не через свою живу
чість, а через те, що він не є 
тим, чим здається. Досить на
звати кішку кішкою, СРСР – Ро
сією, а совєцьку ментальність – 
російською, як усе стає на свої 
місця. Основною загрозою існу
ванню України й українців за
лишається Росія внаслідок не
сумісності культурних пара
дигм, які накидають відповідні 
форми політичних, економіч
них та побутових відносин.

КРАїНА МЕРТВиХ
Це не означає, що всі українці 
усвідомлюють свою ворожість 
до імперської моделі, навпаки, 
дехто почувався й почувається 
в ній цілком комфортно, деякі 
абсолютно успішно реалізу
ються й роблять помітний вне
сок у її життєздатність, але в 
такий спосіб вони відмовля
ються від своєї ідентичності, 
перестають бути власне україн
цями й перетворюються на ро
сіян, точніше, малоросів. 

Сказати, що всі ті, хто голо
сує за ПР, є автоматично росія
нами, було би перебільшенням 
або спекуляцією. Не всі вони 
здатні на внутрішню роботу з 
чесного й відвертого самоусві
домлення. Швидше за все, 
йдеться про ностальгію за тим, 
що нібито колись було: за по
рядком і зрозумілістю світо -
устрою. Люди, які розгубилися 
в сучасному безладі, схильні 
шукати порятунок в уявному 
та умовному минулому. У мі



фології різних народів є місце, 
куди вирушають душі після 
смерті. У стародавніх греків це 
була Гераклітова «ріка мерт
вих»: там нічого не відбува
ється, нічого не змінюється, 
там час зупинився. Ось у такий 
мертвий час мріє повернутися 
частина населення України. 
Зовсім не обов’язково бути 
представником старшого поко
ління, щоби відчувати нос
тальгію за міжчассям, для 
цього достатньо лише не зна
йти собі місце в актуальній ре
альності, а в умовах, що скла
лися, це радше правило, ніж 
виняток. Не примарні, а ціл
ком реальні анклави країни 
мертвих існують як у сучасній 
Росії (це, власне, вся вона, крім 
кількох великих міст), так і в її 
колишніх провінціях. Напри
клад, Білорусь є прикладом іс
нування поза часом. У нас та
кою територією є Донбас, така 
собі мікроРосія з глибоко за
консервованими спогадами, 
рефлексіями й відносинами. 
Від уявної до справжньої Росії 
з усіма її принадами – один 
крок. У цій міфологічній ре
альності політичні кордони 
умовні й тимчасові. 

Інша річ, що сама імперія 
переживає не найкращі свої 
часи. Цивілізаційний проект 
«Росія», який склався 300 ро
ків тому, себе вичерпав. Росій
ська держава, найімовірніше, 
не загине й не розпадеться, 
доки не будуть остаточно ви
смоктані енергоресурси, що 
підтримують її життєздат
ність, проте забезпечити своїм 
мешканцям сенс існування й 
напрям розвитку вона вже не в 
змозі. Відповідно дрейф у її бік 
позбавлений будь-якого сенсу. 
Це неможливо розтлумачити 
нинішнім керманичам Укра
їни: і не зрозуміють, і не пові
рять. Це також важко пояс
нити частині громадян: вони, 
як було сказано, перебувають в 
умовному часі-просторі. Але це 
можливо й необхідно донести 
до тих українців, які орієнто
вані на майбутнє, незалежно 
від їхньої нинішньої мовно-
культур  ної орієнтації.

МАйБУТНЄ Є!
Нещодавні баталії навколо 
мовного закону виявили ціл
ком нову не лише лінгвіс
тичну, а й соціально-полі-
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тич ну реальність: розподіл 
відбувся не між російськомов
ними та ук  раїномовними 
україн цями, а між тими гро
мадянами, які визнають Укра
їну як окремий, альтернатив
ний цивілізаційний проект та 
асоціюють себе з ним, і тими, 
хто спрямований у минуле. 
Феномен тимчасово російсько
мовних у побуті патріотів за
слуговує на фіксацію й уважне 
вивчення. Мова, яка за інер
цією в них усе ще залишається 
російською, не виступає у їх
ньому випадку куль  турно-
цивілізаційним ідентифікато
ром, а виклики часу ставлять 
їх у ситуацію вибору: оста
точно визнати свою неросій

ськість або залишитися в 
мертвому минулому. Що ж до 
етнічної належності, то вона 
не має тут жодного значення 
(сучасна соціологія взагалі ви
значає її за фактом особистого 
вибору того чи іншого опиту
ваного). Українцем може бути 
людина з російським, поль
ським, румунським, єврей
ським чи татарським прізви
щем (за аналогією з україн  ця -
ми-малоросами, ментальними 
росіянами) – тут не важить ні
чого, крім самовідчуття (див. 
стор. 36).

Можливість використання 
кризи як стимулу для подаль
шого розвитку не новина, це 
підтверджують приклади всіх 
успішних держав. 

В Україні для цього є всі 
передумови. Переважно 
йдеться про потенційну готов
ність населення до прийняття 
українського (й відповідно від
кидання російського) сцена
рію майбутнього. Її підтвер
джують соціологічні виміри 
різних дослідницьких груп, 
які піддаються перехресній 
перевірці й добре корелюють 
між собою: більшість україн
ців стабільно визначають себе 
передусім як громадян власної 
держави, вони поділяють, 
принаймні теоретично, євро

УКРАїНСьКА 
ПРОЄВРОПЕйСьКА БІЛьшІСТь 
СТАЛА РЕАЛьНІСТЮ,  
І її чАСТКА З ОБ’ЄКТиВНиХ 
ПРичиН ЗРОСТАТиМЕ

пейські цінності й воліють ру
хатися в європейському на
прямку. Серед останніх – ре
зультати досліджень соціоло
гічної групи «Рейтинг», які 
проводилися в липні – серпні 
2012 року і засвідчили, що в 
Україні й далі зростає кіль
кість людей, які вважають себе 
патріотами. Їхня частка в 
серпні 2012-го сягнула 82%. 
Абсолютна більшість (61% 
проти 57% у 2010-му) респон
дентів на запитання «Хто я та
кий?» відповіли: «Громадянин 
України» і лише 19% назвали 
своє етнічне походження. Най
нижчою част  ка таких є на Пів
дні (42%, насамперед за раху
нок Криму) та Донбасі (53%), 
натомість у решті Східного ре
гіону (Запорізька, Харківська 
та Дніпропетровська області) 
відповідний показник (59%) 
майже відповідає загальноу
країнському. 

Показово, що 61% опитаних 
підтримали б проголошення 
незалежності України, якби пе
ред ними постав такий вибір 
сьогодні, й тільки 26% – ні. 
Важливо, що прихильники не
залежності становлять біль-
шість (на Південному Схо ді від
носну) в кожному макрорегіоні 
України і їхня кількість значно 
вища поміж респондентів мо
лодого покоління (68%). Це 
свідчить про те, що в процесі 
зміни поколінь рівень її під
тримки і далі зростатиме. 54% 
опитаних україн ців схвалюють 
європейський вибір, причому 
знову ж таки серед молоді та
ких значно більше. Тобто укра
їнська проєвропейська біль
шість стала реальністю, і її 
частка з об’єк тивних причин 
зростатиме. Це мають зрозу
міти і керуватися у своїх діях лі
дери опозиційних політичних 
сил, щоб не проґавити сприят
ливого моменту і не зануритися 
у невиправдану пасивність в 
обстоюванні українських інтер
есів, зміцненні національної 
ідентичності й прориві в на
прямку модернізації та євро
пейської інтеграції країни. Їм 
фактично потрібно уже навіть 
не вести, а наздоганяти суспіль
ство, яке не вперше обігнало 
еліти й очікує від них чіткої ар
тикуляції орієнтирів. 

Продовження теми 
на стор. 34
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Юрій Луценко: 
«Я боюся мікрогетьманства в опозиційному об’єднанні»

У
в’язнений за політични
 ми мотивами екс-міністр 
внутрішніх справ, якому 
нещодавно суд виніс іще 

один вирок (два роки в’язниці), 
розповів Тижню про те, чому 
не вважає помилкою співпрацю 
з Давидом Жванією, про власне 
бачення процесів у об’єднаній 
опозиції, зокрема недоліки у ви
значенні кандидатів у депутати, 
про важливість усунення ниніш
нього режиму та втрачений 
шанс реформувати правоохо
ронну систему за часів керу
вання МВС.

У. Т.: Як ви ставитеся до можли-
вості перебрання Арсенієм Яце-
нюком фактичного контролю 
над партією «Батьківщина»?

– Лідером «Батьківщини» 
була й завжди буде Юлія Тимо
шенко. І це не тільки з історич
них причин, а й тому, що саме 
вона навіть у в’язниці залиша
ється центром української вну
трішньої та зовнішньої полі
тики. Чесно кажучи, я боюся не 
так званого поглинання партії, а 
його протилежності, себто про
довження мікрогетьманства в 
опозиційному об’єднанні. Сьо
годні найбільшим завданням 
тандему Яценюка – Турчинова є 
забезпечення командності ліде
рів, стійкості й послідовності дій 
майбутніх депутатів «Батьків
щини». Саме в цьому полягає 
національний інтерес і особис
тий іспит Арсенія Яценюка.

У. Т.: Ви бачите Арсенія Яценюка 
лідером опозиції, який прийшов 
на зміну Юлії Тимошенко?

– Він однозначно є лідером 
списку об’єднаної опозиції. Чи 
приведе це його до статусу аль
тернативи Януковичу на пре -
зидентських виборах – покаже 
результат голосування за пар -
тій  ними списками. Але в будь-
яко  му разі такий статус не ви
значається партійними чи між
партійними списками. Якщо ми 
добре вивчили урок поразки де
мократичних сил у 2010 році, то 

мусимо запланувати загально
національний праймериз кан -
дидатів від опозиції. У належ
ний час я запропоную організа
ційну модель цього процесу.

У. Т.:  Кількох ваших соратни-
ків, зокрема Юрія Гримчака і 
Тараса Стецьківа, об’єднана 
опозиція майже позбавила 
шансів стати нардепами. чи не 
вбачаєте в цьому перемоги 
кон’юнктурних принципів над 
спільними інтересами? На-
скільки ви впливали на форму-
вання виборчого списку 
об’єднаної опозиції?

– Я був і є переконаний, що 
об’єднання та оновлення – 
єдино можлива стратегія для пе
ремоги над ретрототалітарним 
режимом Партії регіонів і КПУ. 
Тому в березні «Народна самоо
борона» оголосила про приєд
нання до партії «Батьківщина». 
Продовжуючи цю лінію, я був 
категоричним противником 
партійних квот і публічно про
понував, щоб під час висування 
кандидатів у депутати об’єднана 
опозиція запросила до списку 
знакових лідерів громадської 
думки, а найвідоміших депута
тів, зокрема й «самооборонців», 
виставила на рідних мажоритар
них округах. Єдиний виняток 
просив зробити для Юрія Грим
чака, депутата з Донеччини, 
якому загрожує кримінальне пе
реслідування за активну проти
дію антиукраїнським Харків
ським угодам. Про згадані вами 
та інші помилки в списку я ді
знався після з’їзду. Якби був на 
волі, певно, мав би більше мож
ливостей для впливу. Але, я ду
маю, ще є час скоригувати під
тримку Тараса Стецьківа, Олеся 
Донія та інших стовідсотково 
відданих українським інтересам 
кандидатам на мажоритарних 
округах. Загалом варто зазна
чити, що, попри недосконалість 
списків, об’єднана опозиція по
збулася одіозних фігур і стала 
єдиною реальною альтернати
вою правлячій мафії.

У. Т.: Висування Ірини Луцен-
 ко – ваше спільне рішення із 
дружиною?

– Її кандидатура була не на
шою ініціативою. Нам не потрі
бен мандат ні для нагадування 
прізвища, ні для передачі харчів 
у в’язницю. Проте, думаю, штаб 
«Батьківщини» не помилився в 
розрахунку на те, що в передви
борній кампанії та в парламенті 
Ірина продовжить активну про
тидію брехні й розбоєві регіона
лів, яку вона веде півтора року в 
моєму судовому процесі. Для нас 
це балотування є відповіддю 
арЄстократам Януковича – їм не 
вдалося усунути фактор Лу
ценка. Тим більше що життєвий 
досвід, освіта й переконання да
дуть Ірині змогу активно боро
тися за головні «три де» в укра
їнській політиці – декомунізацію 
совісті, декриміналізацію полі
тики й демонополізацію еконо
міки. Дайте час – і ви побачите, 
що в Луценків спільний атакую
чий стиль та відвертість оцінок.

У. Т.: Імовірно, найближчим ча-
сом вас перевезуть на «зону». 
чи агітуватимете ви місцевих 
в’язнів? Скільки голосів ваша 
колонія може дати об’єднаній 
опозиції?

– Мені більше імпонує підхід 
ув’язненого Симона Петлюри, 
який із цієї самої Лук’янівської 
тюрми планував успішний пере
ворот для відновлення УНР. 
Щоправда, влада тоді була ін
шою. Як відомо, попри вказівки 
гетьмана Павла Скоропадського 
притягнути заарештованого го
ловного отамана до криміналу, 
його міністр юстиції та началь
ник штабу доповіли: «Петлюра 
не злочинець, а тільки ворог», – 
після чого той вийшов на волю.

У. Т.: Якби зараз ви могли зу-
стрітися з Януковичем, що йому 
сказали б?

– Не думаю, ніби він аж так 
скучив, щоб приїхати до СІЗО 
:). Та й говорити варто лише з 
тими, хто чує і розуміє. А Яну

Спілкувався 
Мілан Лєліч
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ІРОНІЯ ДОЛІ. 
Юрій Луценко, 
який під час 
керівництва 
МВС 
найактивніше 
демонстрував 
готовність до 
виконання 
гасла 
«Бандитам – 
тюрми», лише 
у в’язниці 
усвідомив 
відповідаль  - 
ність за 
згаяний шанс у 
реформуванні 
правоохорон-   
ної системи

кович за два з половиною роки 
правління продемонстрував по
вну глухоту і презирство до ін
шої думки. Саме тому в остан
ньому слові у Печерському суді 
я казав, що «Батьківщина» й 
Партія регіонів – це не дві пар
тії. Це недосконала демократія і 
досконала мафія. Демократію 
можна критикувати й навіть 
відправляти у відставку. З ма
фією немає про що говорити, її 
треба долати.

У. Т.: Як запобігти помилкам у ви-
борі партнерів, на кшталт ваших 
зв’язків із Давидом жванією?

– Я не вважаю мої колишні 
відносини з ним помилкою. 
Дай Боже кожній партії такого 
спонсора, який не виставляв би 
жодних політичних, економіч
них чи бізнесових умов фракції. 

У 2007–2009 роках я працював 
зі Жванією, який розмовляв 
українською і вірив у наші євро
пейські перспективи. Усе, що 
потім сталося після перемоги 
Януковича, – радше Давидова 
особиста трагедія відмови від 
політичних та людських ціннос
тей. Гірко, що ціною цього 
стала група зрадників «Народ
ної самооборони». До того ж 
ідеться не про випадкових (як 
інколи говорять) людей. Усіх їх 
я знав по багаторічній роботі в 
опозиції та у владі. Але новий 
режим приніс у політику нові 
правила: бідних купили, бага
тих залякали. Відтак для уник
нення гидоти «тушкування» в 
наступному парламенті є один 
спосіб – обирати депутатами 
тих, для кого ім’я та переко
нання важать більше, ніж гроші 

й страх. Таких людей мало, але 
вони є.

У. Т.: Ви були кілька разів біля 
керма. Яку найбільшу помилку 
за цей час зробили?

– Після переможного для де
мократичних сил результату до
строкових парламентських ви
борів 2007 року я погодився 
знову очолити МВС під гарантію 
президента Ющенка про зняття 
призначеного ним генпрокуро-
 ра, що відверто обслуговував 
Партію регіонів, та реформи си
лового блоку й судової системи. 
Моя помилка була не в тому, що 
я в це повірив, хоч уже через мі
сяць глава держави продовжив 
самозгубну війну із БЮТ і пов -
ністю відкинув усі ці плани, а в 
тому, що я з цим змирився. 
Після кількох спроб налагодити 
співпрацю НУ–НС і БЮТ я на
чхав на політику й зосередився 
на роботі в МВС. Позбавлений 
парламентської більшості, я не 
мав шансу радикально реформу
вати карально детерміновану 
систему. Тож робив що міг у 
межах фактичного законодав
ства. Ми знищили в українській 
економіці такі явища, як «злодії 
в законі» та «смотрящіє», забо
ронили вільний продаж трама
долу, що породжував епідемію 
наркоманії серед молоді, домо
глися зменшення на 2 тис. кіль
кості убитих та на 1,5 тис. трав
мованих на автошляхах. Ловили 
найбільших в історії України ха
барників із біло-синього та по
маранчевого таборів, дали по 
руках кримським сепаратистам і 
привчили російський Чорно
морський флот узгоджувати свої 
маневри з українською владою. 
Ми забезпечили вільні мітинги 
й вичистили понад мільйон 
«мертвих душ» перед виборами.

Але без незалежного суду та 
об’єктивної прокуратури все це 
було тимчасовим. Я помилявся. 
Мусив узяти на себе більше, ви
лізти з окопу МВС і публічно ви
магати від президента й прем’єра 
спільних дій для реформи МВС, 
ГПУ й судів. Звичайно, це було 
компетенцією голови Верховної 
Ради, міністра юстиції та інших. 
Скажу більше: навряд чи щось із 
того вийшло б в умовах непри
миренної «хатньої війни» демо
кратів. Але, як навчає Кен Кізі у 
своїй геніальній книжці «Політ 
над гніздом зозулі», я мав би хоч 
спробувати… 
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Автор: 
Андрій 
Скумін

чужі серед своїх
Виборчий список Партії регіонів засвідчив дальше розмивання 
впливу «донецьких» та її трансформацію в пропрезидентський 
квазіблок зразка «ЗаЄдУ»

ж
одних цікавих персо
нальних «знахідок» у 
списку ПР не спостері
гається, а основною ін

тригою нової виборчої кампанії 
цієї політсили є питання майбут
нього впливу окремих груп. 
Факт, що обличчям агітпропу 
стала Таїсія Повалій, значною 
мірою прогнозований, з огляду 
на заяви регіоналів про необхід
ність залучення «публічних 
осіб», а подружжя Повалій–Лі
хута здавна славилося прихиль
ністю до нинішнього глави дер
жави. Звичною практикою цієї 
партії є також використання 
списку для схиляння на свій бік 
національних меншин. А додат
ковим аргументом нині може 
стати мовний закон, навіть по
при цинічні відвертості Чечетова 
про угорців та румунів як «купки 
людей». До прохідної частини 
списку потрапили Іван Попеску, 
який репрезентує румунську гро
маду, та Іштван Гайдош, мер 
міста Берегового (Закарпаття), 
один із лідерів мадяр краю.

Загальною лінією цьогоріч
ної кампанії ПР, яка акцентує 
розкол у суспільстві та мобіліза
цію проросійських (антиукраїн
ських) виборців саме електо
ральними мотивами, насампе
ред пояснюється включення до 
списку Дмитра Табачника, який 
уже встиг стати символом укра
їнофобії. Версію про те, що 
отримання ним мандата – це 
м’яка форма його усунення з 
посади, розглядати можна, од
нак справдиться вона лише у 
випадку, коли на найближчих 
президентських виборах Януко
вич вирішить зробити ставку на 
ті чи ті форми компромісу, аби 
спробувати розширити електо
ральну базу в Центрі й на Заході 
України. Однак такий сценарій 
бачиться малоймовірним, зо
крема й тому, що у своїх антиу
країнських діях він зайшов 
надто далеко.

СТАРІ «ДОНЕЦьКІ»
Після переведення на посаду 
секретаря РНБО Андрія Клюєва 
чи не основною версією стало 

твердження про ослаблення 
його позицій та ймовірне усу
нення від традиційного для 
нього керування виборчою кам
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панією ПР. Проте насправді 
нова посада цього політика за 
наявності відповідної волі пре
зидента забезпечує широкі 
можливості для координації ад
міністративного ресурсу на міс
цях під час перегонів. У прохід
ній частині списку партії кіль
кість кандидатів, пов’язаних із 
групою Клюєва, справді незна
чна – не більш ніж 10%, але по
казово, що серед них є Нестор 
Шуфрич: це можна вважати 
своєрідним «ляпасом» главі АП 
Сергієві Льовочкіну, з яким він 
побився в липні 2009 року. Але 
в мажоритарних округах, на які 

й робить цього разу основну 
ставку влада, за нашими підра
хунками, майже половина вису
ванців пов’язані саме із групою 
Клюєва.

Чутки про дистанціювання 
Ріната Ахметова від ПР, спричи
нені забороною політичної агі
тації на його підприємствах, а 
також відмовою балотуватись у 
депутати, виявилися перебіль
шенням. Відсутність головного 
українського олігарха в партій
ному списку може свідчити про 
його небажання асоціюватися з 
дедалі більш дискредитованою 
політичною силою, однак його 

люди таки отримають у прохід
ній частині близько 20% місць, 
що гарантує йому чималу при
сутність у парламенті. Серед 
кандидатів від регіоналів у ма
жоритарних округах «квота Ах
метова» перевищує 10%.

БЛиЗьКІ ДО «ТІЛА»
На сьогодні можна говорити 
лише про кількох представників 
групи Фірташа – Льовочкіна у 
прохідній частині списку ПР, що 
зіставно із квотами Тігіпка чи 
колишніх литвинівців. Та й це 
значною мірою наслідок «під
сумкового рихтування», адже 
той регіональський список, який 
потрапив у руки журналістів за 
результатами з’їзду, і той, що 
його подали до ЦВК, мають від
мінність у включенні в прохідну 
частину близького до Фірташа 
Івана Мирного. Можливо, група 
приросте й певною кількістю 
мажоритарників, яких у списку 
ПР близько півтора десятка. 
Крім того, за інформацією дже
рел Тижня, Дмитро Фірташ фі
нансує виборчі кампанії деко
трих кандидатів, що підуть як 
незалежні або й від опозиційних 
партій, і розраховує на їхнє вхо
дження до принаймні нефор
мальної власної групи в наступ
ному парламенті.

Досить широко у списку ПР 
буде представлено кандидатів, 
що не пов’язані з основними олі
гархічними групами й завдячу
ють своєю політичною кар’єрою 
особисто Януковичу або тим чи 
тим членам чи друзям прези
дентської родини. Доки Віктор 
Федорович є основним гравцем у 
владному конгломераті, це його 
найбільш контрольовані учас
ники політичного процесу; однак 
у разі втрати (або загрози втрати) 
ним влади саме вони в більшості 
своїй виявляться першими в по
шуку нового формату власного 
політичного майбутнього.

НЕОФІТи
Особливістю списку регіоналів 
на виборах 2012 року є розши
рення представництва нових 
людей. Насамперед це стосу
ється квоти Сергія Тігіпка, який 
«злив» Партії регіонів один із 
найуспішніших проектів 2009–
2010 років – партію «Сильна 
Україна». У 2010-му на місцевих 
виборах вона отримала 5,4% 
мандатів за списками, очевидно, 
цей результат і став базовим під 
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час визначення квоти для його 
людей у списку ПР – п’ять місць 
у першій сотні (сам Тігіпко, Світ
лана Фабрикант, Володимир 
Дудка, Олег Шаблатович та на 
умовно прохідному 96-му місці 
– Сергій Вітер).

З огляду на помірну квоту Ті
гіпка, особливо щедрою вияви
лася партія влади до колишніх 
литвинівців (рейтинг Народної 
партії яких балансував на рівні 
1,5–2%). До прохідної частини 
потрапили Ігор Шаров, Олег За
рубінський, Катерина Ващук, 
Юрій Благодир. Креатурою Лит
вина також називають №86 у 
списку ПР – директора Інсти
туту історії України НАНУ Вале
рія Смолія, що тривалий час на
магався позиціонувати себе як 
патріотичного діяча. Також ПР 
фактично віддала колишнім 
литвинцівцям, оскільки виста
вила проти них слабких канди
датів, щонайменше два мажори
тарні округи (в Одесі – Сергієві 
Гриневецькому та в Бердянську 
– Валерію Баранову).

Сам Литвин в обмін на підпи
сання закону про мови, за інфор
мацією джерел Тижня, дістав 
гарантії від Партії регіонів на ви
користання адмінресурсу для 
проходження в парламент за ма
жоритарним округом на Жито
мирщині. Крім віддяки за мов

ний закон, включення литвинів
ців до списку цієї політсили дає 
підстави розраховувати на здо
буття голосів значної частини 
електорату Народної партії, який 
продовжував підтримувати її 
після переходу в коаліцію з ПР у 
2010 році. Хоч окремі оглядачі 
трактують колишніх соратників 
голови Верховної Ради як потен

ційний резерв групи Льовоч
кіна – Фірташа, насправді екс-
народники розмивають наявну 
«групову» структуру ПР і поси
люють її квазіблокову сутність.

Аналогічну роль виконува
тиме і значна група тушок, що 
дістала місця у списку ПР. Це й 
бютівець Євген Сігал і колишні 
інші спонсори «Батьківщини»: 
Микола Баграєв, Таріел Васадзе, 
Андрій Веревський та ін. На осо
бливу увагу заслуговує Володи
мир Олійник – представник «ка
нівської четвірки», який трива
лий час намагався показати себе 
українським патріотом, підтри
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Влада як товар Концентрація представників великого бізнесу (всі гривневі мільярдери) в прохідній частині
партійного списку Парт� регіонів яскраво відображає � ставлення до ідеї відокремлення влади 
від бізнесу 
Оцінка Тижня на основі відкритих джерел.

*Значна різниця в оцінці активів Юрія Іванющенка пов'язана з непідтвердженим приписуванням йому набуття значних 
активів протягом останніх років завдяки дружнім зв'язкам із президентом

Андрій 
Веревський 

Сергій 
Тігіпко 

Василь 
Хмель-

ницький 

Таріел 
Васадзе

Борис 
Колесніков 

Євген 
Сігал 

Антон 
Пригодський 

Юрій 
Іванющенко* 

Андрій Клюєв 
(разом із братом 

Сергієм)

ПІСЛЯ ВТРАТи ВПЛиВУ 
ЯНУКОВичЕМ 
«РЕГІОНАЛьНий» 
КОНГЛОМЕРАТ шВиДКО 
РОЗВАЛиТьСЯ 

мував Помаранчеву революцію, 
але потім став тушкою і поволі 
перетворюється на одного з 
основних речників ПР.

Аналіз списків кандидатів у 
депутати від Партії регіонів за
свідчує продовження процесу 
розмивання частки «доне
цьких» за рахунок нових груп 
представників владного конгло
мерату. Фактично створено ква
зіблок «партії влади» за зразком 
часів пізнього Кучми, поза меж
ами якого з усіх політичних сил, 
які належать нині до парламент
ської більшості, залишилася хіба 
що Комуністична партія. Від
мінності в поглядах на стратегію 
й насамперед тактику держав
ної політики між окремими регі
оналами, особливо з урахуван
ням потенційного залучення до 
їхньої фракції «незалежних» ма
жоритарників, ризикують досяг
нути такого рівня, за котрого 
будь-яке ослаблення зов -
нішнього арбітра (президента) 
здатне буде спровокувати не
контрольований розпад конгло
мерату, що формується. Утім, 
персонально для Януковича й 
тих людей, які розраховують ви
значальним чином впливати на 
нього під час ухвалення рішень, 
наразі такий стан є сприятли
вим, бо робитиме важливішою 
роль глави держави. 
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Хто справжній господар Донбасу?

Є олігархи, які входять до одного братства 
політичних інтересів. Прагнучи здобути 
держвладу, вони об’єднують зусилля, не 
випинаючи особистих амбіцій. Нарешті 

заповітної політичної мети досягнуто. Відтак 
на першому плані опиняються егоїстичні моти
вації.
Владна олігархічна команда розбивається на 
групи, що конкурують між собою. Декотрі з них 
згодом відколюються. На цьому тлі колись єдине 
політичне царство утрачає підтримку окремих 
груп населення, які стоять за лідерськими спи
нами магнатів бізнесу.
Розбіжності між різними олігархами в Партії 
регіонів, що були помітні й до обрання Януко
вича президентом, від 2010 року значно увираз
нилися. І, зрозуміло, не безпідставно. Підклала 
дров до багаття і та обставина, що він, ставши 
гарантом, вирішив не відставати від своїх 
спонсорів-олігархів і активно взявся просувати 
власну групу впливу. Точніше, «Сім’ю». І це було 
цілком природно, бо ж «лідер» не міг змири
тися з фактом, що він, обіймаючи таку посаду, 
залишається без реальної влади, тобто влади 
грошей.
Про те, як успішно 
впродовж останніх двох 
років реалізує свій під
приємницький талант 
старший син Януко
вича Олександр, зайве 
й казати. Географія і га
лузі бізнес-апетитів 
президентської «Сім’ї» 
рано чи пізно мали б зі
ткнутися з інтересами СКМ. Відкритий старт 
цій боротьбі, по суті, був даний торік, коли 
Всеукраїнський банк розвитку, що належить 
Я н у -  
кови  че  ві-молод  шому, в якийсь дивний спосіб ви
грав свій перший держтендер на відкрит  тя кре
дитної лінії за угодою з Маріупольсь  ким вироб
ничим уп  равлінням 
водо  про  від  но-кана  лізаційного господарства. 
Єдиним супротивником фін  установи-
тріумфаторки був тоді ахметовський ПУМБ.
Останні кадрові рокіровки в СКМ наштовхують 
на думку, що для господаря «Донбас Арени» в 
умовах посилення конкуренції із «Сім’єю» Яну
ковича особливо актуальним стає питання до
віри керівникам своєї бізнес-імперії. Може, саме 
з цим пов’язані й нещодавні перестановки в на
глядовій раді компанії «Метінвест», головою якої 
замість Олега Попова став Амір Айсаутов. А ще у 
квітні син Ахметова Дамір змінив у тій-таки раді 
Ігоря Сирого.
Рінат Ахметов уже котрий рік намагається яко
мога менше асоціюватися з Януковичем і Пар
тією регіонів. Безумовно, коли нинішній режим 
припускається чергових політичних дурощів, у 

очах українців та міжнародної спільноти тінь па
дає і на нього. Отже, в перебуванні далі від га
ранта для донецького олігарха є певний резон. 
Певне охолодження стосунків із найбагатшим 
українцем загрожує Януковичу й регіоналам 
серйозними електоральними втратами, адже 
вони традиційно перемагають у Донбасі за
вдяки не так містечковому патріотизму насе
лення, як адмінресурсові синьо-білих олігархів.
Керівництво СКМ уже заборонило будь-яку по
літику на підприємствах. Не можна агітувати й 
давати дозвіл кандидатам проводити зустрічі з 
трудовими колективами в робочий час. Мене
джери корпорації можуть балотуватися, але вже 
без допомоги її ресурсів. За спроби «вступати» 
робітників у партію влади другорядних началь
ників відразу звільнятимуть. 
Це дуже серйозний удар по обличчю ПР, значно 
істотніший, ніж може здатися на перший по
гляд. На Донеччині переважно довіряють більше 
Ахметову, ніж Януковичу. Є категорія людей, яка 
ставить обох лідерів на один рівень поваги. Але 
найскладніше зустріти тих, хто другого цінував 
би більше, ніж першого. Не варто також забу
вати, що 2009 року найвпливовішою людиною в 

області був названий 
саме лідер СКМ, а не Ві
ктор Федорович.
Чому дужче довіряють 
Ахметову? Тому що 
«крутіший той, у кого 
бабла більше». Це по-
перше. По-друге, ус -
піш  ному біз  несменові 
в донець  кому регіоні 

лег  ше завоювати народну славу, ніж дер
жавному діячеві. Талановитих підприємців 
тут хвалять, а до бюрократів будь-якого 

рівня ставляться з недовірою. До речі, на думку 
місцевих жителів, будь Ахметов президентом, а 
Янукович – найбагатшим із громадян, то 
більше поважали б саме Віктора Федоровича. 
Водночас тут є люди, які підтримували б пре
зидента «Шахтаря» ще сильніше, якби він оста
точно зрікся останнього. Пов’язано це з тим, що 
Янукович не виправдовує надій виборців регі
ону, а Ахметов у розумінні багатьох донеччан 
начебто «нє прі дєлах», він осторонь, поза полі
тикою... Крім цього, дехто вважає, що Ахметов 
більше робить для міста, ніж Янукович. Таку 
картину доповнює регіональний футбольний 
патріотизм і підтримка «Шахтаря». Щоправда, 
більшість донеччан воліють не обговорювати 
публічно теми їхнього ставлення до Януковича 
й Ахметова. Вони бояться, що з ними щось тра
питься, коли вільно давати оцінки главі дер
жави й Олігархові № 1. Це типовий донецький 
страх перед владою. Страх, який іще не одне 
покоління мешканців Донбасу намагатиметься 
подолати. 

СЕРЕД жиТЕЛІВ ДОНЕччиНи 
АХМЕТОВ КОРиСТУЄТьСЯ 

ЗНАчНО БІЛьшиМ 
АВТОРиТЕТОМ, 
НІж ЯНУКОВич

Автор:  
Євген 

Стратієвський, 
Донецьк
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Рецесія в Україні: 
вже почалася чи ще триває
Основні джерела ризиків посткризового відновлення: 
сповільнення зовнішнього попиту на вітчизняні товари, 
реальний сектор без кредитів та геоекономічні проблеми 
у відносинах із Росією

О 
станні статистичні дані 
щодо української еконо
міки та негативні но
вини про перспективи 

єврозони, Китаю, США змушу
ють багатьох незалежних ві
тчизняних економістів прогно
зувати повторення рецесії в 
Україні. Наприклад, колишній 
міністр економіки Віктор Сус
лов на початку квітня зазначив, 
що за підсумками роботи у двох 
перших місяцях 2012 року, коли 
значно зменшилися рік до року 
темпи зростання виробництва, 
можна було говорити про 
ознаки початку рецесії. Керів
ник аналітичного департаменту 
групи «Інвестиційний капітал 
Україна» Олександр Вальчишен 
вважає, що держава «флірту
вала» з цим негативним яви
щем: статистичні дані за перше 
півріччя 2012-го демонструють, 
що національна економіка була 
на межі опускання в подвійну 
рецесію (double-dip recession).

ПЕРЕДБАчЕННЯ 
ТА ОчІКУВАННЯ
Дискусія про рецесії в Україні 
цікава уже тим, що у вітчизня
ній «постмарксистській» еко
номічній теорії саме поняття 
«рецесія» донедавна трапля
лося рідко. Наші економісти, 
здається, навіть частіше за ро
сійських колег вживають тер
мін «соціально-економічна» 
чи «економічна криза», тоді 
як на Заході «кризу» більше 
по  в’я  зують із процесами у 
сфері грошей. Утім, у дослі
дженнях українських фінан
сових аналітиків, які мають 
західну освіту, дедалі частіше 
фігурує термін «рецесія». Як 
стадію спаду економічного 
циклу її можна технічно ви
значити рухом униз упродовж 
кількох кварталів реального 
ВВП – у річному зіставленні 
або, з урахуванням сезон
ності, в порівнянні квартал до 
кварталу. При цьому реєстру

ють зменшення обсягів вироб
ництва, реальних доходів, за
йнятості, торгівлі тощо. 
Згідно з іншим визначенням, 
за рецесії такі процеси трива
ють мінімум півроку. МВФ 
оперує поняттям «глобальна 
рецесія», ознакою останньої є 
зростання світового ВВП з 
темпом, який не перевищує 
3%. Проблема, котра турбує 
сьогодні аналітиків, – це ймо
вірність, що Україна потрапить 
у подвійну рецесію. За такого 
стану економіка країни, яка 
виходить із рецесії, упродовж 
одного-двох кварталів, фак-
тич но повертається до фази 
падіння, тобто негативне 
яви ще настає повторно.

Варто зауважити, що пи
тання рецесії економіки так 
само жваво обговорюють екс
перти у сусідній Росії. Нещо
давно, наприклад, про її тех
нічний початок, ґрунтуючись 
на статистичних даних дина
міки обсягів промислового ви
робництва, заявив тамтешній 
економіст Андрєй Ларіонов. Дві 
країни мають схожий профіль 
перебігу рецесії 2008–2009 ро
ків. Однак темпи падіння ВВП в 
сусіда були не такими зна
чними.

Останнє дослідження ЄБРР 
щодо Росії зменшило прогноз 
річного темпу приросту її еко
номіки від 4,2% до 3,1%, попе
реджаючи про негативні на
слідки поглиблення кризи єв
розони для РФ через падіння 
світових цін на сировинні то
вари й зменшення зовнішнього 
фінансування.

Хоча українська економіка 
відрізняється від російської 

Автор: 
Максим 
Бугрій
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ГОЛОВНий ФАКТОР РиЗиКУ 
ПОВТОРЕННЯ РЕЦЕСІї –
СТРиМУВАННЯ ЗРОСТАННЯ 
РЕАЛьНОГО СЕКТОРУ

фактичною відсутністю нафто
газового сектору, а відтак і 
наф  тодоларів, а також меншою 
часткою «державного капіта
лізму» в структурі корпоратив
ної власності великого бізнесу, 
динаміка економічного розвит-
 ку в двох країнах схожа через 
переважання сировинного 
продукту й пострадянську ін
ституційну відсталість. Аналі
тики Світового банку нещо
давно погіршили прогноз еко
номічного розвитку України на 
2012 рік від 2,5% до 2%, на
звавши основними чинниками 
вповільнення зростання слаб
кіший зовнішній попит та 
кризу в єврозоні. «На сторожі» 
щодо можливого регресу еко
номічної ситуації й економісти 
МВФ. У його липневому спеці
альному дослідженні щодо 
України підкреслено вповіль
нення економічного віднов
лення, яке мала наша держава 
у 2010–2011 роках, після глибо
кої рецесії. Фонд передбачає 
приріст вітчизняного ВВП у 3% 
за підсумками 2012 року. Такі 
самі або ще нижчі прогнози 
щодо економічного зростання 
на 2012-й роблять і аналітики 
основних інвестиційних банків 
в Україні.

Характерною непрямою оз -
накою рецесії є негативні очі
кування економічних агентів. 
За поточної ситуації часто 
можна чути розмови, що 
«гривню відпустять», а «бізнес 
закриватиметься» після пар
ламентських виборів восени.  
А які оцінки дають дослі
дження? До червня декотрі з 
них були навіть порівняно по
зитивними. Зокрема, дані все
українського соціологічного 
опитування, проведеного аме
риканським Міжнародним 
республіканським інститутом, 
свідчать: у травні 2012 року 
майже половина українців очі
кувала, що економічна ситуа
ція не зміниться; навіть 
зросла, хоч і незначно, кіль
кість респондентів, що споді
валися на покращення еконо
мічної ситуації.

Так само позитивною до 
червня була динаміка GfK Con -
sumer Confidence Index, значення 
якого зросло на 4,2 пункту (до 
81,7) у квітні й на 3,5 (до 85,2) у 
травні. Але вже у червні значення 
індексу знизилося на 1,1 (до 84,1), 
відображаючи очікування гір

шого стану економіки, девальва
ції та зростання інфляції.

ОСНОВНІ РиЗиКи 
ДЛЯ ЕКОНОМІчНОГО 
ВІДНОВЛЕННЯ
Більшість економістів погоджу
ється, що основним чинником 
рецесії для України може стати 
розпад єврозони. Але ця подія, 
котра є досить імовірною, осо
бливо у 2013–2014 роках, спри
чинить, швидше за все, нову 
глобальну рецесію. Водночас 
головними факторами ризику 
повторення внутрішньої – в 
Україні бачаться стримування 

зростання реального сектору 
внаслідок суворої грошо  во-кре-   
дитної політики НБУ, зменшен-
 ня зовнішнього попиту на про
дукти вітчизняного експорту й 
геоекономічні проблеми відно
син із Росією.

Процеси боргової кризи в 
зоні євро та ситуація у фінансо

вому секторі України дають 
підстави стверджувати, що 
саме він зазнає найбільших ри
зиків повторення рецесії. Каб
мін та Національний банк, реа
гуючи на кризу 2007–2010 ро
ків, діяли дещо із запізненням і 
не вдавалися до стимулювання 
економічного зростання через 
державну підтримку системних 
секторів та компаній, як це, на
приклад, було зроблено у США 
чи Німеччині щодо автобудів
ників.

Роль антикризового «кре
дитора останньої інстанції для 
України» відіграв МВФ. Уряд 
Януковича не зважився на не
популярні кроки, яких вимагав 
фонд для продовження креди
тування, зокрема на підви
щення комунальних тарифів та 
ціни газу для домогосподарств, 
а пізніше вдався до популіст
ських соціальних ініціатив.  
У липневому Економічному ог -
ляді Світового банку щодо Ук -
раїни зазначено, що «...зов -
нішнє фінансування (насампе
ред розміщення вітчизняних 
єврооблігацій. – Ред.) було не
достатнім та дорогим. Тим ча
сом високі ціни на імпортний 
газ у поєднанні з незмінними 
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За даними «Споживчі настрої в Україні», GfK, червень 2012
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тарифами для непромислових 
секторів призвели до розши
рення операційного дефіциту 
НАК «Нафтогаз України». По
чинаючи від травня реалізація 
«соціальних ініціатив прези
дента Януковича» збільшила 
бюджетні видатки, що зумов
лює вищий загальний дефіцит 
цього року». Відсутність фінан
сування МВФ створила значні 
проблеми з обслуговування 
державного та гарантованого 
державою боргу і його рефінан
сування. Донедавна кредито
рами України були тільки Росія 
та Китай. Лише після прове
дення Євро-2012 нашій країні 
вдалося вперше після початку 
кризи вийти на зовнішній ри
нок запозичень, продавши єв
рооблігацій на рекордні $2 
млрд. Це відтермінувало пев
ною мірою напруження з об
слуговуванням держборгу, 
проте євробонди були розмі
щені за рекордно високою став
кою прибутковості 9,25%, що 
зберегло за Україною «по
чесне» місце однієї з найризи
кованіших позичальниць у 
світі й стало додатковим свід
ченням її економічних негараз
дів. Під такі високі відсотки 
нині надають позики лише від
сталим країнам або тим, еконо
міка та фінансовий сектор яких 
перебувають у скруті.

Очевидно, що за такої 
кон’юнктури фінустанови, біз
нес та громадяни віддавати
муть перевагу долару проти 
гривні в царині заощаджень, 
що, власне, й відображають 
останніми місяцями міжбан
ківський та роздрібний валют
ний ринки. Тому Нацбанк за
для підтримки обмінного кур-
 су вітчизняної грошової оди
ниці вдався до суворої полі
тики стримування ліквідності. 
Став  ки міжбанківських запо
зичень overnight цього року по
декуди досягали кризових рів
нів. Але водночас політика «до
рогих грошей» не стимулює 
економічного зростання, ство
рюючи негативні наслідки для 
реального сектору економіки, 
особливо для малого й серед
нього бізнесу. Політика «грив
невого голоду» призвела до 
фактичного призупинення кре-     
  диту  вання, обсяги якого зрос-
 ли за півроку лише на 0,6%. 
Водночас імовірні структурні 
зміни банківського сектору, які 

в перспективі можуть мати не
гативний вплив не лише на 
нього, а й на державу загалом. 
Серед великих гравців на кре
дитному ринку нині активно 
працюють кілька державних 
банків укупі з російськими, на
томість європейські фінансові 
установи, багато з яких були 
еталоном якості відповідних 
послуг, зменшують присут
ність в Україні. Деякі еконо
місти вже називають цей про
цес великою втечею західних 
банків (про цю тенденцію – в 
одному з наступних чисел 
Тижня). Експерт відповідного 
сектору Євген Гребенюк звер
тає увагу на зростання в сис

темі частки саме російських 
держсуб’єктів: «Державні бан-
 ки існують у багатьох країнах і 
обслуговують певні функції 
держави, але коли вони почи
нають активну закордонну екс
пансію, виникає велике запи
тання: яку мету вони ставлять і 
для чого це роб  лять?»

Проблеми реального сек
тору відображаються у спо
вільненні промислового ви
робництва та експорту. До не
гативних тенденцій за перші 
п’ять місяців у деяких сферах, 
наприклад у будівництві й 
транспорті, додались офіційні 
статистичні дані про виробни
цтво та експорт у червні, а зго
дом і в першому півріччі 2012 
року. Формуються досить не
стабільні перспективи щодо 
гірничо-металургійних галу
зей. Падіння обсягу випуску 
сталі в Україні, близько 3% за 
півроку, за даними World Steel 
Association, відбувається на 
тлі зниження експортних цін 
на цей товар. До того ж конку
ренти на стратегічних ринках 
для вітчизняного експорту до
дають нові потужності – до 
2015-го анонсовано будівни
цтво кількох сталеливарних 
заводів у регіоні MENA 
(Близь  кий Схід та Північна 
Африка). На думку аналітика 
групи «Інвестиційний Капі
тал Україна» Олександра Мар
тиненка, 2012 року зростання 
продажу вітчизняної сталі в 
тамтешні країни не компенсує 
втрат українських металургів 
від стрімкого падіння попиту 
на їхній продукт у Європі, тоді 
як середні ціни на експортова
ний метал можуть знизитись 
як мінімум на 10–15% порів
няно з 2011-м.

Іншим негативним виявом, 
який за відсутності адекват
ного політичного реагування 
може перерости у структурний 
тренд, є падіння виробництва у 
деяких ключових секторах, що 
випускають продукцію з висо
кою доданою вартістю, зокрема 
певні види харчів (схоже на те, 
що Україна чимдалі дужче за
кріплюватиметься як виробник 
переважно сировини). Пока
зово таке: суттєво зменшилося 
насамперед продукування то
варів не першої необхідності; 
це може свідчити про ще більші 
інфляційні очікування насе
лення, ніж зафіксовані дослі

Виробництво 
ол�

Рідке 
необроблене 
молоко

Вершкове 
масло

Консервовані 
натуральні 
овочі

Пташине 
м’ясо

Яловичина, 
телятина, 
свинина

Кондитер-
ські вироби, 
шоколад

Ковбасні 
вироби

Зростання виробництва

Падіння виробництва

Сигарети

М’ясні 
напівфабрикати

Риба

Хлібобулочні 
вироби

Безалкогольні 
напої

Газована 
мінеральна вода

Жирні сири, 
спреди

Кисломолочні 
продукти

м

В
м

Динаміка виробництва деяких 
харчових продуктів за перше 
півріччя 2012 року

За даними Державної служби статистики

22|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 34 (251) 24 – 30.08.2012

ЕКоНоМіКА|ризики



6,8

18,6

10,7

-1,5

0,3

22,6

-2,5

1,2

3,4

10,0

Перше півріччя 2011-го

Перше півріччя 2012-го

Видобуток 
паливно-

енергетичних 
корисних 
копалин

Хімічне 
виробництво

Металургійне 
виробництво

Машино-
будування

Виробництво 
харчової 

промисловості

За даними Державної служби статистики 

Порівняння динаміки промислового 
виробництва вибраних галузей, % 
до відповідного періоду минулого року

дженням GfК: українці заоща
джують, віддаючи перевагу 
найпотрібнішому.

Такі самі тенденції – в низці 
інших галузей промисловості. 
Наприклад, зафіксовано сут
тєве падіння за більшістю по
зицій виробництва продукції 
машинобудування, винятком є 
зростання випуску транспорт
них засобів, на яке могло впли
нути Євро-2012, тож це тимча
совий чинник. Так само нега
тивні тенденції – у виробни
цтві будівельних матеріалів, 
зок  ре  ма цегли (-18,6%), скла 
(-10,6%) тощо.

Аграрний фактор також ро
бить свій внесок у рецесію по-
українськи. Несприятливі по
годні умови цього року, на 
думку аналітиків, не матимуть 
критичного впливу на продо
вольчу безпеку, проте додадуть 
негативу для економіки зага
лом. Головний економіст Між
народного центру перспектив
них досліджень Ільдар Газізул
лін вважає, що 2012 року в сіль
ському господарстві буде зафік
совано спад на 3% через ефект 
низької бази. 2011-го Україна зі
брала рекордно високий уро
жай; внесок сільського госпо
дарства у зростання ВВП  при
близно дорівнював внескові 
промисловості.

Нарешті, значним джере
лом економічних ризиків зали
шаються українсько-російські 
відносини. Від початку року 
високі ставки котирування 
кредитних дефолтних свопів 
Києва супроводжувалися нега
тивними очікуваннями інозем
них інвесторів через недосяг
нення домовленості з Москвою 
щодо ціни на газ. Нинішня 
влада своєю нерозважливою 
зовнішньою політикою поси
лює не лише енергетичну, а й 
фінансову та загалом еконо
мічну залежність від Кремля. 
Великою мірою рецесії в Укра
їні у першому півріччі 2012-го 
вдалось уникнути тільки за
вдяки суттєвому зменшенню 
річної закупівлі російського 
газу: його імпорт скоротився в 
названий період на 44%. Але це 
відбувається в односторон
ньому порядку, Газпром демон
струє, що не збирається від
мовлятися від принципу «бери 
чи плати», закріпленого контр
актом 2009 року. Відтак Укра
їна надшвидкими темпами 

збільшує свій зовнішній борг 
іще й у такий спосіб, а Кремль, 
своєю чергою, підсажує Київ на 
черговий гачок: Газпром може 
в будь-який вигідний для Пу
тіна момент (із погляду полі
тичної кон’юнк  тури) виставити 
нашій країні багатомільярд
ний штраф за невиконання об
сягів контракту. Декотрі укра
їнські експерти й урядовці не
гативно оцінюють шанси Укра
їни виграти газовий спір із Ро
сією в Стокгольмському суді. 
До того ж у ціновій суперечці з 
Польщею Газпром уже натяк
нув, що може й не виконувати 
рішень міжнародного арбі
тражу. Щоправда, зменшені 
обсяги закупівлі Україною ро
сійського газу, можливо, уже є 

авансом Януковичу і К° за май
бутнє поглиблення економіч
ної інтеграції з Росією та 
контроль над українською ГТС.

Прикметно, що результати 
зовнішньої торгівлі нашої 
держави за перше півріччя 
якраз засвідчують увираз
нення економічної орієнтації 
на Росію. Особливо суттєво 
зростає імпорт із РФ, основна 
стаття якого – енергоносії.  
За даними Держстату, частка 
схід  ного сусіда в загальному 
обсязі українського експорту в 
першому півріччі 2012-го ста
новила 26,1% (28,2% у пер
шому півріччі 2011-го), ім
порту – 39,3% (у першому пів
річчі 2011-го – 33,3%).

Противагою безперспек
тивним ринкам Митного союзу 
(насамперед тому, що тут домі
нує Росія, економіки країн-
учасниць не модернізуються, а 
відтак їхні ринки приречені на 
стагнацію) могла б бути при
швидшена економічна євроін
теграція України – набуття 
чинності Угодою про поглиб -
лену та всеохоплюючу зону 
вільної торгівлі дало б пози
тивний ефект розширення гео
графії збуту вітчизняних това
рів на багатих ринках Європи, 
можливо, уже за рік по її під
писанні. Проте подальша доля 
документа – під сумнівом не 
лише через політичних в’язнів, 
а й, схоже, з огляду на активну 
контргру Росії через створення 
додаткових торговельних пере
пон для Києва. Водночас 
Кремль розвиває двосторонні 
відносини з найбільшими єв
ропейськими потугами, Німеч
чиною та Фран цією, і викорис
товує сильне проросійське лобі 
в інших європейських країнах.

Тож для економіки наста
ють нелегкі часи. Утім, можна 
стверджувати також, що досі 
триває рецесія, яка почалася 
2008 року. Адже для визна
чення цього явища замало опе
рувати технічними критеріями 
темпів зростання ВВП. Мож
ливо, українська економіка пе
ребуває нині трохи вище від 
«дна рецесії», та вона ще аж 
ніяк не повернулася до докри
зового рівня. Зрозуміло, що за 
такої динаміки, яка є похідною 
державної політики, Україні ні
коли не ввійти до двадцятки 
найбільших економік світу, як 
це декларує нинішня влада. 
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Олександр 

Крамар

Україна 
як сировинна колонія
Намагаючись вийти з міжнародної ізоляції за допомогою Пекіна, 
режим Януковича створює передумови для неоколоніальної 
економічної, а в перспективі й політичної залежності України 
від Китаю 

Цивілізаційний та геополі
тичний вибір України діс
тав новий виклик. Доки 
увага громадян була при

кута до спровокованого Банковою 
мовного протистояння та фіналу 
чемпіонату Європи з футболу, 
влада відкрила шлях для поси
лення фінансово-економічної за
лежності країни від Піднебесної. 
28 червня 2012 року МінАПК та 
Експортно-імпортний банк Ки
таю підписали меморандум про 
співпра  цю, який надає нашій дер
жаві можливість залучення $3 
млрд на реалізацію проектів в аг
росекторі. 13 липня 2012-го Мін

паливенерго і Державний банк 
розвитку Китаю підписали прото
кол про співпрацю в реалізації 
програми заміщення в Україні 
споживання природного газу ву
гіллям на загальну суму $3,66 
млрд. Усі ці угоди уже забезпечені 
змінами до українського законо
давства про надання держгаран
тій для китайських кредитів. 
Створено прецедент для звіль
нення від оподаткування проек
тів, які реалізовуватимуть компа
нії Піднебесної. В останньому ви
падку йдеться про «Повітряний 
експрес», який після фальстарту в 
грудні минулого року був розбло

кований тільки в липні поточ
ного, коли Київ задовольнив усі 
вимоги Пекіна, виконання яких 
мало б гарантувати Китаю отри
мання максимальних вигід із мі
німальними ризиками (страху
вання, звільнення від податків, 
надання держгарантій, залучення 
до будівництва китайських ком
паній, використання імпортова
них із Піднебесної матеріалів 
тощо).

ЦІНА ІЗОЛЯЦІї
У новому (кредитно-інвес  ти -
ційному) етапі китайської еко
номічної експансії в Україну в 
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ЗА НиНІшНьОГО  
СТАНУ СПРАВ В УКРАїНІ  
КиТАйСьКІ КРЕДиТи  
ЛишЕ ЗАКОНСЕРВУЮТь 
СиРОВиННУ СПРЯМОВАНІСТь  
її ЕКОНОМІКи

ситуації, що склалася останнім 
часом, виявилися кожна по сво
єму зацікавлені обидві сторони. 
Нинішня українська влада до
клала чимало зусиль, щоб по
збавити бажання інвестувати в 
нашу країну приватних інозем
них інвесторів. Обсяг приросту 
прямих іноземних інвестицій 
(ПІІ) щороку зменшується. Про
ведене Європейською Бізнес 
Асоціацією (ЄБА) дослідження 
інвестиційної привабливості 
України в II кварталі 2012 року 
на основі опитування 115 топ-
менеджерів компаній – членів 
Асоціації засвідчило, що основ -
ними причинами її низького 
рівня стали посилення тиску на 
бізнес з боку владних структур, 
фаворитизм, складне адміні
стрування податків і зростання 
корупції. Усе відбувається на тлі 
заблокованої співпраці з ЄС, 
міжнародними фінансовими ін
ституціями та відсутності «рів
ноправних і прагматичних» від
носин із Росією, основні про
блемні моменти в економічних 
питаннях із якою так і не було 
вирішено. За таких обставин Пе
кін залишився чи не єдиним по
тужним джерелом критично не
обхідного фінансового ресурсу, 
що на відміну від Заходу не ви
суває вимог дотримуватися не
зрозумілих теперішньому керів
ництву цінностей або робити 
чіткий геополітичний вибір, як 
це спостерігається з боку Росії. 
Означені мотиви неофіційно 
підтверджують і джерела в пар
тії влади. 

У ПОшУКАХ жиТТЄВОГО 
ПРОСТОРУ
Водночас Піднебесна давно заці
кавлена в нарощуванні власної 
економічної присутності в будь-
якій країні, особливо якщо вона 
готова пристати на її умови. Ди
намічний розвиток економіки 
Китаю впродовж трьох останніх 
десятиліть ґрунтувався на її екс
портоорієнтованій наздоганяю
чій моделі, запозиченій в «азій
ських тигрів» першої хвилі (Сін
гапуру, Гонконгу, Південної Ко
реї, Тайваню). Лише за перше де
сятиріччя ХХІ століття обсяги 
експорту зросли вп’ятеро, і на 
КНР уже припадає понад 1/7 сві
тового експорту промислової про
дукції. Поступово вона відмовля
ється від іміджу країни, що «обмі
нює мільйон пар взуття на один 
Boeing». За даними експертної 

доповіді Economist Intelligence 
Unit (EIU), протягом 2000–2010 
років структура експорту Підне
бесної швидко змінювалася в на
прямку збільшення частки таких 
видів продукції, як автомобілі, мі
кросхеми, медикаменти, медична 
техніка, складне промислове об
ладнання. А серед 37 сегментів 
світового ринку, в яких її компанії 
здійснюють економічну експан
сію, особливо енергійною вона є в 
суднобудуванні, виробництві 
електричного та холодильного 
обладнання, сільськогосподар
ської техніки, автокранів тощо. 

Проте неспівмірні з експорто
орієнтованими «тиграми» пер
шої хвилі масштаби економіки 
КНР не дають можливості продо
вжувати зростання за рахунок 
ринків країн «золотого мі
льярда». Піднебесна вже стала 
найбільшим світовим експорте
ром, а розвинені держави і так 

потерпають від дефіциту торгівлі 
з нею. Оптимальний спосіб поря
тунку економіки такого масштабу 
від колапсу фахівці вбачають у її 
переорієнтації на внутрішній ри
нок. Утім, ідеальний у теорії, на 
практиці цей шлях не може бути 
ані простим, ані швидким із 
низки причин. Це і інерція наяв
ної моделі економіки, і її струк
тура, і об’єктивна залежність від 
імпорту багатьох видів ресурсів, 
для закупівлі яких доводиться 
постійно нарощувати експорт. 
Усе це, ускладнюючи зростання 
китайської економіки «вглиб», 
змушує до пошуку шляхів її зрос
тання «вшир» посиленням еко

номічної експансії і в менш роз
винені порівняно з країнами «зо
лотого мільярда» держави. Вони 
мають великі людські або при
родні ресурси, але в більшості ви
падків позбавлені достатніх фі
нансових можливостей для збіль
шення обсягів споживання екс
порту з КНР. Відтак Пекін нама
гається вирішити відповідну про
блему шляхом щедрого надання 
їм кредитів під держгарантії, ра
хунки за якими будуть виставлені 
значно пізніше (див. стор. 28). 

КУПУВАТиМУТь 
ЗА НАшІ ж ГРОшІ
Китайська економічна експансія 
має дві складові: торговельну та 
кредитно-інвестиційну. З одного 
боку, вони доповнюють одна 
одну, з іншого – друга сигналізує 
про посилення та цементування 
впливу Піднебесної в тому чи ін
шому регіоні або країні. Перший 
етап позначений швидким зрос
танням позитивного торговель
ного сальдо КНР із потенційною 
жертвою, у процесі якого відбу
вається накопичення, фактично 
за її ж рахунок, необхідного капі
талу для подальшого кредитно-
фінан  со  вого підпорядкування. 
Останнє, своєю чергою, нео
дмінно супроводжується додат
ковим стимулюванням попиту 
на китайські товари та послуги. 
Відтак коло замикається, а ре
альні активи країни, що зазнає 
експансії, поволі переходять під 
контроль Піднебесної. Причому, 
як доводить світовий досвід, ло
гіка її інтервенції у підсумку веде 
до колонізації території не лише 
в економічному, а й у демогра
фічному сенсі шляхом завезення 
обслуговуючого персоналу на 
новозбудовані об’єкти (див. 
стор. 28). Потенційні жертви, 
діставши тимчасову можливість 
споживати більше, ніж виро
бляти, поволі перетворювати
муться на таку собі освоєну 

Збільшення частки китайських товарів в імпорті до України 
порівняно з іншими основними торговельними партнерами, % 

За даними Держстату

Китай         ЄС-27         РФ

2001                                           2008                                           2010                              І півріччя 2012-го

1,2                                   
6,5                                    7,7                                   8,2

30,1                                 
33,8

                                 31,4                                 30,5

36,9                                 

22,7

                                 36,5                                
33,3
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землю, багату на потрібні КНР 
ресурси або інші цінні власти
вості. 

Україна досі швидко прохо
дила перший етап такого підко
рення і нині впритул наблизилася 
до другого. Зміна структури дво
сторонньої торгівлі останнім ча
сом свідчила про перетворення 
нашої країни на сировинний до
даток та ринок збуту для китай
ської економіки. Понад 76% ві
тчизняного експорту до Китаю 
вже тепер становить руда, тоді як 
47,6% імпорту з Піднебесної – 
продукція машинобудування та 
електротехніки, а решта – хіміч
ної, легкої та металургійної про
мисловості. Причому стрімко по
гіршується і торговельний баланс. 
Якщо 2000-го український екс
порт до КНР ($0,63 млрд) майже 
вп’ятеро перевищував тамтешній 
до України, то 2011-го співвідно
шення змінилося дзеркально: ки
тайський зріс більш ніж у 45 разів 
(до $6,27 млрд) і майже втричі пе
ревищив обсяг вітчизняного в 
Китай ($2,18 млрд). Загалом за 
2005–2011 роки китайці продали 
нам товарів на $26,8 млрд, а ку
пили лише на $7,2 млрд, заро
бивши в такий спосіб в Україні 
$19,6 млрд. Якщо такі тенденції 
збережуться, то вже до 2015-го ця 
цифра зросте щонайменше на 
$25–30 млрд – до $45–50 млрд за 
увесь означений період.

ПРІОРиТЕТи
В Україні Пекін вочевидь ціка
витиме можливість встанов
лення контролю над банків
ською системою, отримання ген
підрядів на реалізацію інфра
структурних проек тів задля на
рощування експорту власних 
конструкційних матеріалів, об
ладнання та буді вельно-монтаж-
них послуг, а також збільшення 
постачання до Китаю промисло
вої сировини і продовольства. 
Проблема полягає в тому, що 
КНР не готова інвестувати в кра
їну, тобто вкладати ПІІ на влас
ний страх і ризик, як це робить 
приватний бізнес в умовах рин
кової економіки. Китайський 
державний капіталізм прагне 
обмежитися кредитами під дер
жавні гарантії, але напрями ви
користання позичених коштів 
прагне визначати на свій розсуд 
і в інтересах насамперед власної 
економіки, внаслідок чого вони 
мають швидко покинути «країну 
призначення» у вигляді оплати 

додаткових обсягів імпорту з 
Піднебесної. 

Ще в листопаді 2011 року 
Сергій Арбузов заявив, що НБУ 
очікує найближчим часом екс
пансії китайського капіталу в 
український банківський сектор 
на тлі зниження активності «до
чок» західних груп, що мають 
проблеми з ліквідністю через 
боргову кризу в єврозоні. Для 
держави з валютними резервами 
понад 15 українських ВВП цей 
напрям експансії є, можливо, 
найпростішим. Що стосується 

транспортної інфраструктури, то 
окрім «Повітряного експресу» 
йдеться про інші об’єкти, насам
перед у Києві та області. Зо
крема, тунельний перехід під 
Дніпром, велику кільцеву дорогу 
тощо. Відповідну рамкову угоду 
підписано ще 18 квітня минулого 
року. У галузі енергетики реалі
зується проект на суму $85 млн 
між ВАТ «Лисичанськвугілля» та 
науково-технологічною компа
нією «Тяньді» про модернізацію 
Шахти імені Мельникова. У хі
мічній промисловості пілотним 
проектом стала модернізація під
приємства з виробництва калій
них добрив у м. Калуші Івано-
Франківської області корпора
цією Wuhan Engineering Co., Ltd. 

Співпраця китайських автомобі
лебудівних компаній з україн
ськими зводиться переважно до 
великовузового складання в на
шій країні їхніх моделей.

Інтерес КНР до нашого сіль
ського господарства зумовлений 
її зацікавленістю в стабільних і 
довгострокових поставках харчо
вих продуктів на власний ринок. 
Так, імпорт Китаєм сільськогос
подарської продукції впродовж 
першого десятиріччя ХХІ сто
ліття зростав у середньому на 
22,3% на рік і 2010-го сягнув 
$72,55 млрд. Експерти аналітич
ної компанії Da Vinci AG зазнача
ють, що найперспективнішою 
тактикою для інвесторів із Підне
бесної буде придбання україн
ських агрохолдингів. Йдеться про 
лідерів ринку, оскільки китайців 
не цікавитимуть компанії з бан
ком землі менше ніж 200 тис. га. 
На думку фахівців, негативна си
туація, що склалася навколо се
реднього бізнесу в АПК, і відхід із 
ринку невеликих віт  чизняних ін
весторів сприятимуть швидкому 
формуванню необхідного за роз
мірами банку землі «під ключ». 
Обов’язковою умовою буде пере
бування у складі засновників або 
прихід як нових власників компа
нії, що купується, близьких до 
влади людей, які гарантують ста
більність роботи холдингів. 

Причому в Україні навіть 
може з’явитися новий вид біз
несу, що полягатиме в скупову
ванні невеликих агрофірм і фор
муванні значного банку землі для 
подальшого перепродажу китай
ським інвесторам. Схоже, на цю 

КиТАйСьКІ ІНВЕСТиЦІї БУДУТь 
КОРиСНиМи ЛишЕ ПІСЛЯ 
АДАПТАЦІї УКРАїНСьКОї 
ПРАВОВОї  КУЛьТУРи ДО 
ЄВРОСТАНДАРТІВ 

У кабалу за власні ж гроші?
За 2005–2011 роки в Україну було продано китайських товарів на $27,8 млрд, а в Піднебесну наших – лише 
на $7,2 млрд. Баланс на користь КНР – $19,6 млрд. Якщо наявні тенденц� збережуться в найближчі роки, 
то до 2015-го ця сума зросте ще принаймні на $25–30 млрд – до $45–50 млрд. Кошти повертатимуться 
в нашу країну, але вже як кредити під державні гарант�, відповідальність за які лягатиме на наступні 
покоління українців. 

За даними Держстату
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*Різке зростання зафіксованого Держстатом 
імпорту та від’ємного для України балансу 
двосторонньої торгівлі товарами після 2004 року 
стало наслідком виведення з тіні основної частини 
імпорту по закінченні Помаранчевої революц�

Експорт, $ млрд
Імпорт, $ млрд
Баланс для України, $ млрд
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За даними Держстату, 2011 рік.

Україна як сировинна колонія та ринок 
збуту промислової продукц
 для Китаю

ЧАСТКА ІМПОРТУ УКРАЇНИ З КНР, %

ЧАСТКА ЕКСПОРТУ З УКРАЇНИ ДО КНР, %

Усього – 100%

Загалом – 100%

Руда – 76
Сільськогосподарська 
продукція – 4,5

Сільськогосподарська 
продукція – 2,8

Хімічна 
продукція – 10,3

Хімічна 
продукція – 12,7

Продукція легкої, 
деревообробної 
та паперової 
промисловості – 1,7

Вироби 
з каменю, 
гiпсу, цементу, 
кераміки, 
скла – 5,2

Продукція легкої, 
деревообробної 
та паперової 
промисловості – 20,1

Метало-
продукція – 2,1

Метало-
продукція – 8,7

Продукція 
машино-
будування – 3,2

Інше

Інше

Продукція 
машино-
будування – 47,6

роль прагне претендувати новий 
вітчизняний мільярдер Олег Бах
матюк зі своїм агрохолдингом 
UkrLandFarming, під контролем 
якого перебувають близько 0,5 
млн га сільськогосподарських 
угідь, 18 м’ясо  комбінатів, по 6 на
сіннєвих та цукрових заводів, 4 
елеватори, 10–15% українського 
виробництва цукру та яловичини. 
Крім того, йому належить «Аван
гард», найбільший виробник 
яєць та яєчної продукції в Україні. 
За інформацією китайського ви
дання Рeople’s Daily, Бахматюк у 
квітні поточного року підписав 
меморандум із компанією САМС 
Engineering (підрозділ найбіль
шої машинобудівної корпорації 
Піднебесної SINOMACH) про на
міри інвестувати в аграрні про
екти UkrLandFarming на суму до 
$4 млрд. Документ містив плани 
щодо будівництва елеваторних 
потужностей, модернізації цукро
вих заводів, створення протеїно
вих кластерів (виробництво сви
нини і птиці), а також спільного 
виробництва зі складання сіль

ськогосподарської техніки на по
тужностях ПРАТ «Агромаш ІФ» і 
подальшої реалізації їх на ринку 
України. Попередню згоду на 
кредитування такої співпраці тоді 
ж надав китайський Ексімбанк. 
Останні рішення Верховної Ради 
можуть бути спрямовані, зо
крема, й на створення сприятли
вих умов для реалізації зазначе
них угод.

ЗАПОБІГТи ЗАГРОЗАМ
У відомій китайській приказці го
вориться: «Коли не змінимо на
прямку руху, то ризикуємо потра
пити туди, куди йдемо». Чергова 
спроба режиму Януковича шля
хом переорієнтації на Піднебесну 
знайти «взаємовигідну співп
рацю та рівноправне партнер
ство» без неприємних політичних 
вимог загрожує консервацією й 
поглибленням за Україною ста
тусу сировинної колонії Китаю та 
ринку збуту китайських товарів, а 
також, не виключено, місця посе
лення тамтешніх мігрантів. Усе 
це, ймовірно, супроводжувати
меться посиленням кредитно-
фінансової залежності Києва від 
Пекіна. Підписавши 6 серпня за
кон, що відкриває шлях для на
дання держгарантій лише за 
двома «інвестиційними» проек
тами КНР на суму $6,7 млрд, пре
зидент відкрив «скриньку Пан
дори», адже в українських реа
ліях гарантований борг часто стає 
прямим державним. 

Також непокоїть і той факт, 
що експансія китайського капі
талу, як свідчить практика інших 
країн, зокрема Африки та держав 
пострадянського простору (див. 
стор. 28), часто сприяє консер
вації там наявних традиційних 
корупційних механізмів (оскі-
ль ки, на відміну від західного ін
вестора, нормально почувається з 
ними). Це позбавляє їх стимулів 
до прогресу в запровадженні про
зорих і правових умов ведення 
бізнесу, а відтак і цивілізаційної 
перспективи, прирікаючи на со -
ціально-економічну деградацію. 
Китайські інвестиції (але прямі, а 
не портфельні) можуть бути ко
рисними Україні лише в разі 
попе  ред  ньої адаптації вітчизня
ної правової та бізнес-культури до 
європейських стандартів, а також 
за умови запровадження чітких 
меж та умов їх залучення, що від
повідатимуть пріоритетам розви
тку насамперед нашої держави, а 
не будь-якої іншої. 



Автор: Олександр Леонов

Сіючи драконові зуби 
Специфіка китайської економічної експансії у світі змушує дедалі 
обережніше ставитися до фінансових спокус від Піднебесної

О
станнім часом Китай вів 
активну економічну екс
пансію в різних частинах 
світу, яка дає певне уяв

лення про те, що може чекати на 
Україну. Прямі іноземні інвести
ції Піднебесної скеровані пере
важно в азійські країни, натомість 
у віддалених слаборозвинених та 
політично нестабільних державах 
Пекін віддає перевагу не прямим 
інвестиціям, а кредитам під уря
дові гарантії. Своєрідною дослід
ною лабораторією, де була апро
бована китайська стратегія, стала 
багата на природні ресурси Аф
рика.

Якщо в 1980-х його річний то
варообіг Китаю з африканськими 
країнами становив близько $10 
млрд, то до 2010-го він зріс до 
$166 млрд, і найближчим часом 
КНР планує подвоїти цей показ
ник. Значна частина насамперед 
сировинних, африканських това
рів вже понад п’ять років експор
тується до КНР безмитно. Для 
того щоб стимулювати компанії 
Піднебесної на континенті, було 
розроблено спеціальну програ  му: 
китайський бізнес за підтримки 
держави кредитували на пільго
вих умовах, а інвестиційні ризики 
покривав спеціально створений 
China-Africa Develop  ment Fund.

Потужним чинником, що по
легшував економічну експансію 
Піднебесної і водночас став у по
дальшому її козирною картою й у 
інших регіонах планети, була го
товність працювати з режимами, 
які часто перебували в ізоляції від 
країн Заходу внаслідок своєї авто
ритарної внутрішньої політики 
(Судан, Зімбабве, Лівія, Гвінея 
тощо). В обмін на право безпере
шкодної експлуатації їхніх при
родних багатств Пекін не лише 
дотримувався толерантної пози
ції щодо внутрішньої політики у 
відповідних країнах, а й готовий 
був забезпечити дах на міжнарод
ній арені. Зокрема, підданий 
санкціям за геноцид проти тем

ношкірого християнського насе
лення суданський режим пере
творився на ключового поста
чальника наф  ти для Піднебесної, 
а зімбабвійського диктатора Ро
берта Мугабе китайці захистили 
2008-го, скориставшись своїм 
правом вето в Раді Безпеки ООН. 

Іншою особливістю китай
ської економічної експансії стало 
нав’язування країнам Африки 
специфічних умов «інвесту
вання». Всі капіталовкладення, 
які виходили за межі зорієнтова
них на подальший експорт до 
КНР сировинних товарів, примі
ром будівництво об’єктів інфра
структури, житла, заводів та 
енергетичних об’єктів, здійсню
валися не на умовах прямих ін
вестицій (ПІІ), а шляхом на
дання кредитів на вкрай невигід
них для відповідних країн умо
вах. По-перше, кредитні угоди 
передбачали повернення левової 
частки наданих коштів до Китаю 
через норму про закупівлю у них 
необхідного обладнання та 
будівельно-монтажних послуг. 
По-друге, займатися будівни
цтвом, а часто і працювати на 
вже зведених об’єктах мали ки
тайські працівники. Їхня чисель
ність в Африці, лише за офіцій
ними китайськими даними, вже 
перевищує 550 тис. осіб. Це спри
чиняє невдоволення громадян і 
низки політичних сил, що дедалі 
зростає. У 2006 році Нігерія ану

лювала надану китайцям на
фтову ліцензію вартістю $2 млрд, 
у Гвінеї було розірвано угоду про 
втілення масштабного проекту в 
алюмінієвій промисловості зі 
зведення ГЕС, алюмінієвого за
воду та розробки родовища бок
ситів. Проте китайські компанії, 
які масово вдаються до враху
вання особистого інтересу місце
вих чиновників, часто добива
ються перегляду невигідних для 
себе рішень, а їхня присутність 
на африканському ринку і далі 
швидко зростає. 

Китай розгортає експансію й 
у Латинській Америці. Першим 
кроком стало нарощування обся
гів торговельної співпраці. Як і в 
Африці, китайське просування 
тут також супроводжувалося мі
граційними потоками насе
лення.  У результаті чого китай
ські громади уже стали прикмет
ною ознакою не лише великих 
портових, а й невеличких провін
ційних міст і селищ. І попри те 
що Китай категорично заперечує 
провадження цілеспрямованої 
політики їхнього переселення, 
надає емігрантам фінансову до
помогу для створення власного 
малого бізнесу. Водночас для по
силення своєї присутності та мі
німізації політичних ризиків на 
випадок протистояння зі США 
Пекін висунув ідею будівництва 
залізниці, що сполучає порт Кар
тахена на атлантичному узбе

Динаміка та структура експорту Китаю

За даними відкритих джерел

1980 1990 2000 2010

Сировина, %Загальний обсяг, $ млрд 

18,1 62,1 249,2 1577,8

50,3

49,7

Промислова продукція, %

Зокрема, продукція машинобудування 
та електроніка, %

25,6

74,4

10,2

89,8

5,2
94,87,7

17,9

42,3
59,2
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режжі з Тихим океаном, – сухо
путної альтернативи Панам
ському каналові.

ЗМІНА РОЛЕй
Модель китайського проник
нення на пострадянські терени 
враховувала здобутий в Африці 
досвід і водночас дістала нові 
риси. У такий спосіб відбувається 
китайська експансія в Централь
ній Азії, яка, з одного боку, воло
діє великими сировинними та 
енергетичними ресурсами, а з ін
шого – перебуває під владою 
жорстких авторитарних режимів, 
які не лише час від часу стають 
об’єктами санкцій з боку демо
кратичного світу (наприклад, 
Узбекистан після придушення ви
ступів в Андижані), а й часто ма
ють непрості відносини й із Ро
сією. Усе це сприяє посиленню 
економічної присутності Китаю в 
регіоні. Під державні гарантії міс
цевих урядів та на основі пріори
тетного залучення китайських 
підрядчиків ведеться активне бу
дівництво інфраструктурних та 
промислових об’єктів, зокрема 
трансказахської автомагістралі 
протяжністю близько 3 тис. км. 
Раніше були зведені нафтопро
води з Казахстану в Китай, газогін 
із Туркменистану. У Казахстані 
китайським компаніям в оренду 
передали значні площі сільсько
господарських земель. 

У структурі російського екс
порту до КНР близько 80% ста
новлять енергоносії та сировина. 
За інформацією московських 
ЗМІ, китайські компанії уже за
раз контролюють сотні тисяч га 
орних земель у РФ. Останнім ча
сом у зв’язку із пошуком альтер
нативних американським борго
вим зобов’язанням об’єктів інвес
тування китайських золотовалют
них резервів зріс інтерес до бан
ківської системи РФ та кредиту
вання інших галузей шляхом 
створення спеціалізованих інвес
тиційних фондів. Зокрема, в жов
тні 2011 року Китайська інвести
ційна корпорація (CIC) і Росій
ський фонд прямих інвестицій 
(РФПІ) оголосили про створення 
Російсько-китайсь  ко  го інвести
ційного фонду з цільовим капіта
лом  $3–4 млрд. Пекін нарощує 
свою присутність і в інших по
страдянських країнах. Із Біло
руссю навесні 2012-го він досяг
нув домовленості про надання 
$16 млрд для втілення проектів у 
енергетиці, житловому будівни

цтві, зведенні індустріального 
парку. Молдові також запропоно
вано $1 млрд кредитів під дер
жавні гарантії й за умови реаліза
ції профінансованих у такий спо
сіб проектів китайськими компа
ніями.

ВиКЛиК СВІТОВОМУ 
ЕКОНОМІчНОМУ ЛАДУ
У розвинених державах китай
ська економічна експансія має 
подвійну мету. З одного боку, 
йдеться про полегшення збуту 
власних товарів за рахунок поста

чання напівфабрикатів та комп
лектуючих із підприємств у Китаї 
компаніям, придбаним або збудо
ваним у країнах чи регіонах, що є 
основним ринком збуту кінцевої 
продукції. Приміром, восени 2010 
року китайська компанія Haier, 
один із найбільших у світі вироб
ників побутової техніки, запус
тила свій завод із виробництва хо
лодильників в Італії. Мета – 
збільшити до 2015-го свою частку 
на ринку ЄС із 1% до 5%. З іншого 
боку, придбання високотехноло
гічних підприємств є інструмен
том доступу до технологій вироб
ництва і знаних брендів, які від
так можуть бути впроваджені у 
Піднебесній. У 2008-му китай
ська компанія Goldwind, вироб
ник вітрових турбін, купила ні
мецьку конструкторську фірму 
Vensys. У березні 2010-го китай
ська Geely придбала за $1,2 млрд 
шведського автовиробника Vol  vo. 
А на початку 2012 року стало ві
домо про наміри китайської ком
панії Zhejiang Youngman реаніму

вати збанкрутілого шведського 
автовиробника Saab, для чого до
ведеться інвестувати близько $0,7 
млрд. Складовими економічної 
експансії КНР у Європі також є 
реалізація будівельних та інфра
структурних проектів у кредит із 
залученням власних підрядчиків 
і конструкційних матеріалів, що 
розширює можливості для китай
ського експорту.

Громадськість у більшості 
розвинених країн загалом нега
тивно сприймає перспективу ки
тайської економічної експансії. 
Натомість на урядовому рівні до 
останнього часу підходи були 
різними: якщо в Європі до неї 
ставилися загалом толерантно, 
то у США, Канаді й Австралії апе
тити компаній з Піднебесної 
часто гамували. У 2005 році ки
тайській нафтовій компанії 
CNOOC не вдалося придбати 
американську Unocal, у 2009-му 
китайська Chinalco не змогла ку
пити австралійську гірничу 
фірму Rio Tinto. Причина нега
тивного ставлення до експансії 
КНР у цих країнах полягає в по
боюванні, що контрольовані ки
тайською державою підприєм
ства можуть становити загрозу 
як економічній, так і політичній 
безпеці відповідних країн. Остан
нім часом почали змінювати своє 
ставлення до перспектив китай
ської економічної експансії й у 
Європі. Зокрема, влітку того року 
від уже погоджених інфраструк
турних проектів із китайськими 
компаніями відмовилися в 
Польщі, а на рівні ЄС ініційовано 
створення аналогічної американ
ському Комітету з іноземних ін
вестицій організації. Остання 
буде покликана обмежити до
ступ до стратегічних галузей іно
земних компаній, на думку 
низки оглядачів, насамперед ки
тайських і російських. 

За даними відкритих джерел

Географія китайського експорту в 2010 році
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КиТАйСьКІ КОМПАНІї 
ВДАЮТьСЯ ДО ВРАХУВАННЯ 
ОСОБиСТОГО ІНТЕРЕСУ 
МІСЦЕВиХ чиНОВНиКІВ
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Європейський двигун стомився
Єврозона входить у новий виток рецесії, а німецька економіка 
сповільнюється

П
ісля доволі вдалого 
трав  ня й червня рівень 
продажу в гамбурзького 
під  приємця Штефена 

Кно  опа зменшився на 30%. Йо
 го невеличка компанія Wascut 
спеціалізується на охолоджу
вальних рідинах і мастилах 
для великогабаритного устат -
куван  ня, зокрема й такого, яке 
використовується в автомобі
лебудуванні. «Я про ситуацію 
в економіці знаю не з дру  гих 
вуст», – каже Кнооп. Йому ці
каво, чи цей спад є наслідком 
довших літніх відпусток, а чи 
за ним стоїть щось серйозніше. 
Це саме питання ставлять собі 
й ті, в кого досвід аналізу еко
номічного ландшафту багат
ший.

На Німеччину покладають 
надії, як на локомотив, який со
птиме і котитиметься далі, на
віть якщо чималу частину євро
зони накриє рецесія (див. 
«Навіть локомотив втрачає 
швидкість»). Вважають, до
поки зростає економіка най
більшої країни Європи, вона 
здатна мало-помалу витягнути 
з трясовини й інших. Опубліко
вані 14 серпня дані це підтвер
джують: порівняно з І кварта

лом ВВП Німеччини збіль
шився, однак лише на 0,3%. 
Утім, це краще, ніж у Франції, 
де не відбувається жодного 
зростання взагалі, в Іспанії (мі
нус 0,4%) та Італії (мінус 0,7%). 
Проте за такої слабкості чи 
зможе Німеччина і далі тяг
нути за собою сусідів?

До кінця 2011 року здава
лося, що зростання німецької 
економіки набирає темпів. Тоді 
ж почали з’являтися тривожні 
сигнали. Індекс бізнес-клімату 
IFО (мюнхенського Інституту 
економічних досліджень), який 
почав знижуватися в серпні 
2011-го, продовжував більш-
менш стабільно опускатися. У 
липні бізнес-прогнози впали до 
найнижчої з середини 2009 
року позначки. Індекс мене
джерів із закупівель Markit/
BME, який є показником стану 
виробництва, торік також по
чав падати, сягнувши в липні 
найнижчого з червня 2009-го 
рівня. Це падіння відобрази
лося у зниженні на 1,7% кіль
кості нових контрактів, укладе
них німецькими компаніями в 
червні, порівняно з травнем 
(включно зі зниженням на 2,1% 
внутрішніх замовлень і на 
4,0% – замовлень із єврозони). 
«І ми ще не бачимо тих замов
лень, які взагалі було скасо
вано», – наголошує Томас Гюне, 
економіст Федерації промис
ловців Німеччини.

Принаймні німецький екс
порт продовжує процвітати. 
Більшість країн із великою 
часткою експорту в структурі 
економіки можуть похвали
тися хорошими результатами 
за І півріччя (як і багато під
приємств у споживчій сфері, 
які зазвичай би переживали 
спад ділової активності). Ні
мецькі компанії знайшли пер
спективні ринки для нього в 
Азії, Центральній Європі й 
Америці, які більш ніж ком
пенсують зниження попиту в 

країнах єврозони. Посприяло 
й послаблення євро. Німеч
чина має таке величезне ак
тивне сальдо торгового ба
лансу – майже €100 млрд ($123 
млрд) за І півріччя, що їй на
віть перепало на горіхи від 
ОЕСР, цього клубу багатих 
країн, і Європейської комісії. 
«Профіцит платіжного ба
лансу – це не підстава для 
втручання Європи», – заявив 
представник уряду. Чимало 
економістів не погоджуються з 
цим, як, зокрема, і Конфедера
ція профспілок Німеччини, що 
закликає збільшувати інвести
ції для стимулювання вну
трішнього попиту.

ПОСТІйНІ КЛІЄНТи
Зрештою, споживання наразі 
цілком стабільне. У червні 
цього року роздрібний про
даж зріс на 2,9%, порівняно з 
червнем 2011-го. У країні здо
ровий ринок праці, попри зна
чні звільнення в мережах за
кладів роздрібної торгівлі, 
банках і підприємствах енер
гетичного сектору. Згідно з 
деякими ос  танніми профспіл
ковими домовленостями, за
робітні плати підвищилися 
аж на 4,5%. Ринок нерухомості 
жвавий, особливо у великих 
містах. За оцінкою Інституту 
ринкових досліджень GfK, 
споживчі настрої свідчать про 
те, що громадяни почува
ються матеріально забезпече
ними і виявляють бажання 
купувати, але водночас бо
яться, що німецьку економіку 
затягне вир кризи єврозони. 
Асоціація роздрібної торгівлі 
(HDE) прогнозує зростання 
роздрібного продажу лише на 
1,5% на цей рік попри те, що за 
І півріччя цифра була майже 
вдвічі більшою, і пояснює це 
«ризиками», пов’я  за  ними з 
підвищенням цін на електрое
нергію та пальне і можливими 
наслідками кризи євро.

2010                             2011                               2012

Навіть локомотив втрачає швидкість
ВВП, зміни порівняно з попереднім роком, %
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слуговування не дуже вміють 
витиснути все можливе зі спо
живача. Показовим є сумний 
стан справ чотирьох компаній 
роздрібної торгівлі, які не змо
гли пристосуватися до ери ін
тернету: мережі аптек Schlecker, 

компанії поштово-розсильної 
торгівлі Neckermann, мережі 
магазинів взуття Görtz і мережі 
універмагів Karstadt.

Німеччині важко домог
тися зростання за несприят
ливих умов, каже економіст 
Deutsche Bank Штефан Шнай
дер. Востаннє їй це вдалося 
під час об’єднання у 1990-х, 
коли пільгове оподаткування 
сприяло збільшенню інвести
цій у Східну Німеччину. Мож
ливо, такі стимули допомо
жуть заохотити німецькі вкла
дення й аутсорсинг в перифе
рійні країни єврозони. Як-   
що ні, то паротяг, найімовір
ніше, зупиниться. 

ЕКОНОМІСТІВ  
ПОНАД УСЕ НЕПОКОїТь 
СПАД КАПІТАЛьНиХ 
ІНВЕСТиЦІй
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Європейський двигун стомився
Єврозона входить у новий виток рецесії, а німецька економіка 
сповільнюється

Економістів понад усе не
покоїть спад капітальних ін
вестицій. Якщо компанії не хо
чуть інвестувати в нові активи, 
то з надіями на оздоровлення 
економіки своїми силами 
можна розпрощатися. Зни
ження інвестицій, особливо 
капітальних затрат, про яке 
повідомляється в оцінці ВВП, – 
сигнал тривоги. Так уважає 
президент Федерального союзу 
середнього бізнесу Маріо Ого
вен. Утім, великі німецькі ав
товиробники анітрохи не зля
калися. BMW розширює свої 
потужності в Китаї, Північній 
Америці та Британії. Daimler 
відкрила завод із виробництва 
вантажних автомобілів у Індії 
в червні, а Volkswagen планує 
інвестувати понад €60 млрд за 
кордоном до 2016 року.

Попри рекордні продажі у 
світі загалом, ці компанії не 
можуть не відчувати того, що 
відбувається з попитом на ав
томобілі в Європі, який за І пів
річчя цього року впав на 6%. 
Наприклад, BMW продала на 
0,5% менше авто в Європі (і на 
1,5% менше в Німеччині) у ІІ 
кварталі цього року, ніж за 
аналогічний період 2011-го. 
Daimler продала на 11% менше 
автомобілів Mercedes у Захід
ній Європі в липні цього року, 
порівняно з липнем 2011-го. І 
це мова йде про благополучних 
автовиробників. Opel/Vauxhall, 
збитковий європейський під
розділ GM, у І півріччі втратив 
14% продажу. У довготривалій 
перспективі в’ялий попит на 
авто в Європі загрожує сер
йозно підірвати німецьку авто
мобілебудівну промисловість 
та її мережу постачальників. 
Хоч би яким привабливим зда
вався весь світ, та 40% усього 
німецького експорту наразі 
припадає на ЄС.

Сподівання на те, що ні
мецький споживач прийде на 
допомогу і якось зменшить за
лежність Німеччини від екс
порту, безпідставні. Німецька 
роздрібна торгівля і сфера об
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Естонія: чим важлива  
повторно здобута  
незалежність

20 
серпня 1991 року Естонія знову ви
борола свободу. За лічені хвилини 
до півночі тієї доби місцева Верхов-
 на рада заявила про суверенітет 

держави, а вже кілька днів потому її одна за од
ною почали визнавати країни світу. Спосіб 

проголошення незалежності й те, що було 
написано в декларації парламенту, вплива
ють на суспільство донині.
Сьогодні велике питання полягає в тому, 
чому вищий законодавчий орган зволікав 
із цим актом, адже путч у Москві почавсь 
уже 19 серпня 1991 року. Може, тому що 
станом на 19-те в Таллінні діяли два цен
три влади – Верховна рада та Естонський 

конгрес, і обоє претендували на легітим
ність. Останній було створено для коорди

нації заснування інституту громадянства. Від 
нього кожен естонець міг отримати картку, яка 
потверджувала б, що він сам або його батьки, дід 
чи баба проживали в країні до 17 червня 1940 
року, коли туди ввійшла Червона армія.
Тож перш ніж задекла
рувати незалежність, ці 
владні осередки мали 
досягнути згоди між 
собою. Конгресмени 
переймалися тим, що 
Вер  хов  на рада проголо
сить незалежність Ес
тонії заново – з чистої 
сторінки, не згадуючи 
про правонаступництво республіки. Однак 
ситуацію в Естонії годі було порівняти із 
двовладдям у революційній Росії 1917 року, 
де між собою гризлися Тимчасовий уряд і Пе
троградський військово-рево  люційний комітет. 
В Естонії багато представників Верховної ради 
належали й до Конгресу, тож обійшлося без кро
вопролиття.
Загалом перемовини провели швидко (слід 
пам’ятати, що остаточні результати московського 
путчу були невідомі, а в Таллінні стояло повно ра
дянських танків) і врешті-решт до декларації про 
незалежність включили положення і про право
наступництво, і про відновлення дипломатичних 
зв’язків.
Слово «відновлення» вибрали не випадково. 
Воно зробило визнання незалежності Естонії ди
пломатично зручнішим для багатьох країн – най
яскравішим прикладом серед них була Фінлян
дія. Традиційно від часів холодної війни й до са
мого кінця вона намагалася підтримувати дружні 
взаємини з Радянським Союзом, однак через путч 

змушена була вибирати чиюсь сторону. Відтак 
прямолінійне визнання незалежності Естонії на
певне викликало б негативнішу реакцію Москви, 
ніж просто продовження колишніх дипломатич
них відносин.
Статус правонаступниці також означав, що Есто
нія могла претендувати на повернення майна, яке 
належало їй до 17 червня 1940 року, в іноземних 
державах (насамперед будівель посольств і зо
лота). Їй не довелося ще раз подавати заявки на 
вступ до численних міжнародних організацій (як 
МОК), оскільки її членство там просто поновили. 
Загалом статус правонаступності приніс Таллінну 
багато переваг у зовнішній політиці.
Однак у плані інтеграції він передбачав про
блеми. Якби Естонія проголосила себе незалеж
ною новою державою, вона мала б надати своє 
громадянство усім мешканцям, а не лише тим, що 
мали в ній коріння до 17 червня 1940 року. Ста
ном на 1991-й близько третини населення роз
мовляло російською і, як засвідчили подальші 
події, вони не дістали естонського паспорта, 

оскільки попередні два 
покоління їхніх родичів 
не проживали на тери
торії країни до 17 черв
 ня 1940 року. Більшість 
із них приїхала до Есто
нії в радянські часи. 
Єдиним винятком були, 
мабуть, старовіри, які 
оселилися на її землі ще 

наприкінці XVII століття.
Поняття правонаступництва, крім того, дало 
змогу висунути претензії щодо окупації Есто

нії Радянським Союзом. Відтак імміграція з ін
ших частин СРСР порушувала положення Женев
ської конвенції про заборону завезення до країни 
цивільних громадян під час її окупації. Тож біль
шість російськомовного населення виявилася не
легалами.
Ця проблема актуальна в державі й сьогодні, 
хоча чимало хто зі згаданої меншини вже дістав 
громадянство. Москва досі звинувачує Таллінн у 
примусовій асиміляції російськомовного насе
лення до естонців та його дискримінації. Таку 
ціну країна платить за збереження статусу право
наступниці.
Торік Естонія відсвяткувала 20-ту річницю від
новлення незалежності. Дехто підраховує, коли ж 
її післявоєнна державність перевищить за трива
лістю 22-річну довоєнну (1918–1940). Це буде у 
2014-му. На той момент національному суверені
тетові загалом виповниться 45. 

ПОНЯТТЯ 
ПРАВОНАСТУПНиЦТВА ДАЛО 
ЗМОГУ ВиСУНУТи ПРЕТЕНЗІї 

щОДО ОКУПАЦІї ЕСТОНІї 
РАДЯНСьКиМ СОЮЗОМ

Автор:  
Ерккі 

Баховскі, 
Естонія
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Невидима українськість
Попри нав’язування стереотипу про суцільну російськомовність 
Південного Сходу країни, більшість населення тут становлять 
україномовні 

П
івденний Схід України не 
є однорідним: переважно 
російськомовні великі 
міс  та оточені здебільшого 

україномовними містечками й 
селами. Міста, які русифікували 
тутешніх українців, певно, від 
часу свого заснування, роблять 
це і далі. Водночас українська 
стихія села хоч і увібрала у свою 
мову елементи російської лек
сики, проте зберігає українську 
самосвідомість. Тиждень дослі
джував особливості формування 
ідентичності на Південному 
Сході країни, де крізь відлущену 
фарбу радянського минулого 
проступають козацькі хрести.

щО ОБ’ЄДНУЄ? 
На центральній площі україно
мовної Томаківки, що на Дніпро
петровщині, на честь прийняття 
мовного законопроекту відбувся 
концерт, на який, утім, ледь зі
брали сто осіб. У місцевій украї
номовній районці з цього приво-
 ду вийшла передовиця з абсурд
ним заголовком «Мова об’єд  нує 
нас». На центральній площі тут 
сусідять новий пам’ятник Шев
ченкові зі старим, наново пофар
бованим, Лєнінові, є вулиці і 
Хмельницького, і Чекістів.

«Якщо ти живеш в Україні, 
повинен знати українську мову – 
це не обговорюється», – переко
нує продавчиня томаківського 
ринку Віра. Тут уже котрий тиж
день не вщухають дебати. «Якщо 
ти став чиновником – поки не 
вивчиш української мови, не по
винен бути ним. У Томаківці всі 
на тому, щоб була українська 
мова – ніяких двох мов», – долу
чається Василь. «Ми вчимо ан
глійську, німецьку, а української 
соромимося – отак виходить? – 
не вгаває Віра. – У нас школа 
українська, але наші діти 
вчаться, потім їдуть до Дніпро
петровська, а там усе російською. 
Це не правильно, повинно бути 
на українській. По телевізору ка
жуть одне, а насправді тут і в 

Дніпропетровській, і Запорізькій 
області люди підтримують укра
їнську мову. Там кажуть: Схід 
хоче по-російськи. Ні, Схід не 
хоче такого. Може, хтось десь і 
хоче, але не всі».

ТРУДНОщІ  
ПРиСТОСУВАННЯ
«У нас розмовляють по-тарасів -
ськи, – каже лікарка Наталя Гу
сейнова, яка походить із Вище
тарасівки Томаківського райо-
 ну, – «а́кають». Поселення за
снували переселенці з Орлов
ської губернії – місцевий помі
щик Стрюков приймав на свої 
землі каторжан. Зараз вищета
расівці вже говорять україн
ською, хоч їхня мова і вирізня
ється особливою вимовою.

«Школа, звісно, була украї
номовна, – пригадує Наталя. – 
Вступила до інституту – там усе 
російською. І мені було так 
важко порівняно з моїми одно
групниками, які закінчували 
російськомовні заклади. Через 
це я почувалася дещо пригніче
ною, другосортною, поки втя
глася». Ситуація з мовою вищої 
освіти у Дніпропетровську від 
часу навчання Гусейнової в 

1990-х практично не змінилася. 
За поодинокими винятками – 
викладання здебільшого і досі 
ведеться російською. «Я приїж
джаю до Дніпропетровська і го
ворю по-тарасівськи, – каже 
Наталя. – Може, переросла це. 
Раніше намагалася підлашту
ватися: якщо людина зверта
лася російською, намагалася 
відповісти цією мовою. А тепер 
просто говорю рідною мовою, 
як я балакаю зі своєю мамою. 
Чому ми так під них підлашто
вуємося? У Росії ж ніхто не вво
дить українську? Люди домага
лися незалежності – життя, 
здоров’я втратили. А тут тобі 
на». 

МЕБЛІ ЗАМІСТь КНижОК
У Миколаєві нещодавно з’я  ви  ли-
 ся білборди, на яких ідеть  ся про 
те, що 780 тис. жителів області 
говорять російською, тобто при
близна кількість місь  кого насе
лення Миколаївщини. То відвер-
 та маніпуляція. Про це свідчать 
дані перепису 2001 року. Загалом 
в області мешкає близько 1,3 млн 
осіб, з яких українців – 81,9%. 
При цьому 69,2% її населення на
звали рідною українську.

Автор: 
Інна 

Завгородня
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ПРОВОКАЦІЯ 
РОЗКОЛУ.  
Процес надан-
ня російській 
мові статусу 
регіональної  
в Миколаєві 
супроводжу-
вався бійка-
ми між при-
хильниками та 
противниками 
цього рішення, 
а також сутич-
ками з право -
охоронцями

«Українська – це тут наша 
мова, – розповідає Людмила Зе
лінська із села Покровка Очаків
ського району Миколаївської об
ласті, яка має туристичний біз
нес на березі Чорного моря. – Бу
ває проскакує російське слово. У 
селах корінні мешканці говорять 
переважно українською. А в міс
тах, таких як Миколаїв, – в осно
вному російською». Розчарува

тися в сьогоднішньому «курсі» 
України Людмилу змусили реа
лії, які спостерігає навколо: «По
забирали ліси в Криму, з автома
тами стоять, не пускають людей. 
І це нормаль  но? Це не нор
мально. Тут понахапували зем-
 лі – сюди приїжджали високі 
шишки і гребли собі. З цим уря
дом не бачу перспективи. Я пра
цювала на виборах – не запла
тили. Як я, так і більшість людей 
на Півдні не задоволені тим, 
кого ми вибирали. І тими, хто 
був раніше, теж. Хороших лю
дей, які для народу хочуть щось 
зробити, не допустять – вбива
ють, знищують».

У Генічеському районі Хер
сонщини живе чимала меншина 
кримських татар. Проте на крим
ськотатарську як регіональну їм 
розраховувати не варто, нато
мість їх використовують для ло
біювання «общєпанятного». «Я 
спілкувався з представниками 
штабу регіоналів у Генічеську, – 
розповідає херсонський журна
ліст Дементій Білий. – Він казав: 
«Ми провели разъяснительную 
работу». Я відповідаю: «Це доб-
 ре, тепер у вас буде кримськота
тарська регіональна». Після па

узи біло-синій перепитав: «К че -
му? Они же прекрасно по-русски 
разговаривают».

Вчителька Людмила Коно
валова все життя викладала 
українську в Педагогічному ко
леджі у Бериславі, що на Хер
сонщині. Жінка скаржиться на 
відсутність культурної політики 
держави – це перетворило рай
центр на глуху провінцію. «У 

нас був книжковий магазин, те
пер у його приміщенні меблі. 
Звичайно, бібліотеки мають 
бути модні й сучасні, а в них – 
сучасна книжка», – переконана 
Людмила. Згадує вона і про
граму, яку раніше пропонував 
місцевий Будинок культури. 
«Зараз у БК єдине, що прово
диться, – це ярмарки-роз  про -
дажі взуття раз на місяць», – за
уважує чоловік Людмили Геор
гій Коновалов. 

ПАЗЛи ІДЕНТичНОСТІ
Комуністичні назви топонімів 
уже практично нічого не означа
ють для місцевого люду. А на пе
рейменування, навіть за наяв
ності ініціатив, не погоджується 
влада. «Міста Півдня, щоб повер
нути собі власне, нерадянізоване 
обличчя та колорит, притаман
ний їм у XIX столітті, коли було 
дуже багато середземноморських 
впливів – грецьких, французь
ких, мусять відновити деякі істо
ричні назви. Топоніми мають ві
дображати також українську іс
торію цього краю і боротьбу за 
незалежність. У Херсоні готель 
«Фрегат» звернувся до міськради 
з пропозицією до десятиліття не

залежності назвати сквер, розмі
щений неподалік, на честь неза
лежності. Тоді міськрада вирі
шила, що, аби не дратувати сус
пільну думку, краще лишити 
так, як є, тобто ніяк», – пригадує 
історик із Херсонщини Роман 
Кабачій. А якщо обласний центр 
взагалі не пристав на переймену
вання, то й райцентрам це зро
бити дуже важко.

Міськрада Цюрупинська по
переднього скликання праг
нула перейменувати місто на 
Олешки. Фракція комуністів за
пропонувала винести це пи
тання на референдум – люди 
проголосували проти. «Але 
треба лікувати суспільство, а не 
запитувати в нього, чи хочуть 
вони, щоб їхнє 900-річне місто 
називалося іменем людини, яка 
організувала голод 1921-го в 
Україні, – Олександра Цюру-
 пи», – вважає Роман Кабачій. 
Наступна міськрада ухвалила 
рішення про перейменування, 
проте його не затвердив парла
мент. Хоча стара назва Олешшя 
лишилася в місцевій свідомості: 
виробляються вина Олешшя, 
проводиться спортивний фес
тиваль «Олешківські забави», 
навіть районка має назву «Ві
сник Олешшя». Так само побу
тує старе найменування села 
Гладківка в Голопристанському 
районі – Келигеї, хоча під час 
поділу села на два друга час
тина вирішила назватися без
ликим Таврійськом (в області 
вже є місто з такою назвою). 

Спільна ідентичність могла 
би бути побудована на спільній 
історії, проте для цього потрібно 
вийти за межі радянщини. 
Проте для деяких мешканців 
цього регіону, а особливо для 
влади, минуле – не якесь старо
давнє, а радянське. «Хоча за 20 
років те минуле було розхитане і 
з’явився козацький порох. Це ні
куди не зникало, але нині набуло 
сили. Історичні міфи увійшли у 
свідомість, і влада не може їх не 
підтримувати, тому що це мі
фічні засади, на яких усе трима
ється», – вважає Дементій Білий. 

Тут – сприятливий ґрунт для 
патріотичного виховання, поши
рення не шароварної, а модерної 
української культури, глибшого 
усвідомлення власної історії та 
прищеплення українства саме 
через самоусвідомлення та за до
помогою складників місцевої 
південно-східної ідентичності. 
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У 
книжці про національ
ний рух у Фінляндії укра
їнський видатний націо
лог Ольгерд Бочковський 

звернув ува  гу, що фінський рух 
за свою окремішність у другій 
половині ХVІІІ століття розпо
чав поляк за походженням, про
фесор шведського університету 
Генрік Портан, який вважається 
засновником фінської етногра
фії, мовознавства, літературоз
навства та історіографії. Низка 
тамтешніх будителів 1840–
1860-х років мали шведське по
ходження або були цілком шве
дизовані. Вони навіть і пріз
вища відповідні мали: Снель
ман, Стенвал, Інґельст  ром, Ар
відсон тощо. Були понімечені 
чехи й німці поміж діячів чесь
кого відродження, австрійці в 
хорватському національному 
русі тощо. 

Отже, немає нічого дивного в 
тому, що й українцями за полі
тичним вибором у ХІХ – на по
чатку ХХ століття ставали пред
ставники інших «державних» і 
«недержавних» націй. І не лише 
робили вибір на користь україн
ської ідентичності, а й брали ак
тивну участь у національному 

русі. Грузинський князь Микола 
Церетелі, нащадок поселенців 
грузинів Гетьманщини, став од
ним із перших збирачів україн
ського фольклору на Наддні
прянщині. Поляк Зоріан Долен-
га-Ходаковський велику етно
графічну збирацьку роботу про
вадив на Правобережній Укра
їні. Їх поряд із Михайлом Макси
мовичем називають батьками 
української фольклористики.

ТВОРЦІ 
НАЦІОНАЛьНОї ІДЕї 
Колоніальний стан пригніченої 
культури часто-густо більше впа
дав у вічі людині з іншого націо
нального середовища, ніж 
україн цеві-автохтону. Особливо 
коли цей «иноплеменник» нале
жав до імперської титульної на
ції. Коли жандарми запитували 
Костомарова, чому той, росія
нин, вирішив раптом стати на 
захист «малоросів», він поясню
вав тим, що гостро відчув не
справедливість загибелі визна
чного пласту цивілізації, усвідо
мив можливість відходу в не
буття цілої народної культури і 
намагався спинити той процес 
агонії. Не випадково україн

ський месіанський клич прозву
чав із вуст природного росіянина 
(хоча мати й була українкою), 
сина поміщика з-під теперіш
нього російського Воронежа Ми
коли Костомарова. Він став авто
ром знаменитого маніфесту 
кирило-мефо  діївців «Книга бут-
 тя українсь  кого народу». Хоча 
Пантелеймон Куліш завжди вва
жав його неукраїнцем, казав, що 
в ньому немає відчуття україн
ського суспільства. 

Політичне українство в наці
ональній думці розвивав також 
чистокровний поляк Володимир 
Антонович. І теж не випадково. 
Мотивація стати українцем у 
нього була майже аналогічною 
до Костомарова: гріх залиша
тися «плантатором» серед вічно 
визискуваного селянства; щоб 
бути сином цієї землі, треба 
стати таким самим українцем, як 
і пригноблений селянин. Саме 
Антонович винайшов дві теоре
тичні засади, на яких будувався 
весь новочасний український 
рух. Він мобілізував змішану 
українсько-російську та польсь-
ко-російську інтелігенцію під 
спільний український прапор, 
чим започаткував сепарацію на
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Зробивши складний вибір 
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національних меншин помітно 
динамізували український 
національний рух у ХІХ – 

на початку ХХ століття 
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УКРАїНСьКА РЕВОЛЮЦІЯ 
1917–1921 РОКІВ ВиКЛиКАЛА 
ІНТЕРЕС ПРЕДСТАВНиКІВ 
НАЦІОНАЛьНиХ МЕНшиН  
ДО УКРАїНСьКОГО РУХУ

ціональної еліти від російської. 
Проголосив ідею культурної се
парації всього українського від 
російського. На зміну парадигми 
одного народу «від Камчатки до 
Карпат» прийшла принципово 
інша – «українсь  кий народ від 
Сяну до Дону». 

Належність до панівної нації 
давала певні козирі тим, хто ви
рішував стати політичним укра
їнцем. До української спра  ви 
вони переносили досвід своїх 
«історичних» націй і намагалися 
його прищепити на нашому 
ґрунті. Так, В’ячеслав Липин
ський, ще один поляк за похо
дженням, сформулював для на
ших співвітчизників ідею повно
структурної нації. Не нації 
селян-паріїв, а нації повноцін
них народів Європи, які мають і 
своє панство, і свою буржуазію. 
Нехай їх ще не було фактично на 
межі ХІХ–ХХ століть, та вони 
повинні були постати через усві
домлення цього факту в той час 
ще ментально російським чи 
польським панством на наших 
землях. Замість ідеології проти
стояння багатого пана проти бід
ного селянина і навпаки витво
рилася теорія органічного сус

пільства зі спільним громад
ським інтересом. Липинському 
як вихованцеві польської куль
тури було куди зрозумілішим 
гасло самостійності, він не мав 
генетичного запобігання перед 
російською культурою з її гаслом 
єдиної «русской» культури та 
«триединим русским народом». 
Тому й став засновником само
стійницької ідеології та держав
ницької школи в українській іс
торіографії. 

ІНТЕРНАЦІОНАЛьНА 
«ГРОМАДА»
Коли національний рух серед під
корених народів імперій набирав 
обертів, під його вплив потра
пляли представники інших етно
сів та особи, що політично нале
жали до титульних націй. Як це 
відбулося в середовищі євреїв у 
Центрально-Схід  ній Європі, дуже 
влучно на початку ХХ століття 
описав Володимир (Зєєв) Жабо
тинський (про роль остан-
нього в налагодженні україн
 сь коєв  рейської спів  праці на 
початку ХХ століт тя див. 
Тиждень, № 14/2012). Євреї 
чутливо реагували на появу «ма
лих націоналізмів» і швидко за
ймали провідні позиції в середо
вищі поляків, чехів, угорців та 
інших підневільних народів 
Австро-Угорсь кої імперії. Укра
їнський рух не міг і близько по
рівнятися (за своїм розмахом, 
чисельністю та динамікою) з 
процесами відродження своїх за
хідних сусідів, та вже в київській 
«Громаді» у 1860-х роках одним 
зі спонсорів українців був єврей
ський банкір Всеволод Рубінш
тейн (його долучив до українства 

Михайло Драгоманов). Вільгельм 
Беренштам – гімназіальний учи
тель, за спогадами Євгена Чика
ленка, був одним із «найакуратні
ших відвідувачів» засідань «Гро
мади» й найідейнішим україн
цем, який за свої переконання був 
висланий до Петербурга. 

На початку ХХ століття 
частка євреїв в українському русі 
помітно зросла. У вітчизняних 
соціал-демократичних гуртках 

були такі видатні єврейські за 
походженням представники, як 
провідний публіцист газети 
«Рада» Максим Гехтер та один із 
перших дослідників Революцій
ної української партії  (РУП), іс
торик Йосип Гермайзе. Чільні 
діячі серед соціалістів-федера -
лістів в урядах Директорії УНР – 
Соломон Гольдельман та Ар
нольд Марголін. У їхніх україн
ських переконаннях годі сумні
ватися. Особливо це стосується 
Йосипа Гермайзе, який у 1920-х 
був правою рукою Михайла Гру
шевського в історичній секції 
Всеукраїнської Академії Наук, 
потрапив серед інших 45 жертв 
більшовицького режиму на го
резвісний процес СВУ, на якому 
1930-го були засуджені вершки 
української інтелектуальної 
еліти.

Власне, київська «Громада» 
була доволі інтернаціональною 
за своїм складом. Олександр 
Русов, один із засновників віт -
чизняної статистики, був росія
нином за походженням. За 
українські переконання не раз 
втрачав посаду вчителя в гім
назіях, його арештовували і ви
силали за межі України. Його 
вважали одним із організаторів 
масових селянських страйків 
на Полтавщині 1902 року. На 
земській праці він виховав 
низку діячів РУПу. Натхненник 
першої самостійницької органі
зації Союзу визволення Укра
їни Андрій Жук вважав Русова 
своїм учителем. Дружина Со
фія Русова була з осілих шведів 
Чернігівщини. Лідер тамтеш
ньої «Громади» Ілля Шраг, 
один із найпослідовніших бор
ців за впровадження україн
ської мови у шкільництво та су
дочинство на Лівобережжі, по
ходив з етнічних німців. На ра
дикально окремішніх позиціях 
стояли в київській «Громаді» 
поляки за походженням Воло
димир Антонович, Тадей Риль
ський, Осип Юркевич, Костян
тин Михальчук, Борис Познан
ський. Саме в їхньому середо
вищі й зародився рух за здо
буття української культурної 
окремішності від Росії.

Вплив польськоетнічних 
українців був доволі потужним 
також в українському соціаліс
тичному русі. Вони здебільшого 
мали шляхетське походження і 
не сповідували крайніх погля
дів на приватну власність, дик
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татуру пролетаріату та інші ра
дикальні теоретичні постулати 
РСДРП (б). Їхня революційна 
кар’єра починалася в польських 
партіях, зокрема ППС Юзефа 
Пілсудського. Один із засновни
ків РУП – польський хар -
ків’янин Боніфатій Камінський. 
У керівництві УСДРП були по
дільські поляки за походжен
ням Олександр Скоропис-Йол -
туховський та Маріян Меленев
ський. Обидва стали в Першій 
світовій війні членами президії 
Союзу визволення України, по
ширювали ідеї її самостійності, 
вважали себе речниками укра
їнців з-під Російської імперії пе
ред країнами Четверного союзу. 
Так само подільський поляк 
Богдан Ярошевський став засно
вником Української соціаліс
тичної партії, що висувала гасло 
національної самостійності, був 
одним із провідних вітчизняних 
публіцистів, редагував соціаліс
тичні газети. Водночас ради
кальне крило УСДРП очолював 
поляк за походженням із Київ
щини Лев Юркевич, син Осипа 
Юркевича – визначного меце
ната нашої культури. Ортодок
сальну позицію в партії займав і 
Микола Порш із Лубенщини, 
який мав німецьке коріння.

Українська революція 1917–
1921 років викликала потужний 
спалах інтересу представників 
національних меншин до укра
їнської справи. У цей час росія
нин Ніколай Фітільов став засно
вником української романтичної 
соціалістичної літератури під 
псевдонімом Микола Хвильо

вий. Популярний автор пригод
ницьких романів 1920-х, також із 
когорти діячів «розстріляного 
відродження», Майк Йогансен 
мав латисько-норвезьке коріння. 
Освальд Бурґгард – Юрій Клен – 
був найпроникливішим поетом-
лі  риком, що увійшов до гуртка 
неокласиків. Німець Теодор (Фе
дір) Ернст став одним із фунда
торів українського мистецтвоз
навства, видатним шевченкоз
навцем, дослідником ма  лярської 
спадщини Кобзаря, істориком 
архітектури й образотворчого 
мистецтва, захисником архітек -
турно-мистецької спадщини 
України. За це він і постраждав, 
будучи арештованим і засланим 
до Сибіру, де й загинув. 

СКЛАДНий ВиБІР
В особистому житті розрив із 
батьківським національним 
оточенням для цих людей мав 
тривалі часто негативні й кон
фліктні наслідки. Володимир 
Антонович, наприклад, болісно 
дистанціювався від шляхет
ського середовища. В універси
теті він спочатку належав до 
польської студентської гміни, й 
заснування ним української гро
мади було сприйнято колиш
німи польськими друзями за 
зраду стану й народу. Антоно
вича викликали на суд шляхет
ської честі в присутності єзуїт
ських священників. Ворогом 
польськості він став, відмовив
шись брати участь у повстанні 
1863–1864 років. Батьки його не 
підтримали. Мати була като
личкою і фанатичною поль

ською патріоткою. Натомість 
обидві дружини мали російське 
культурне виховання. З дітей 
Антоновича лише один син 
Дмитро брав участь в україн
ському русі, був засновником 
РУП й адептом ідей україн
ського консерватизму. 

Подібну до сім’ї Антоновичів 
планиду мав і В’ячеслав Липин
ський. Рідні не оцінили його 
українського вибору – всі зали
шилися поляками: і батьки, і брат 
Станіслав. Та рішення Липин
ського поважали. Однак поль
ськість дружини стала на заваді 
щасливому сімейству. Натомість 
його ідеї були близькими брату 
матері Адаму Рокицькому – ді
дичу з Уманщини, учаснику кон
сервативного руху, одному з твор
ців українсько-шляхетської про
топартії (1908–1909).  

Родини Рильських та Юрке
вичів виховували своїх дітей в 
українському дусі. Максим Риль
ський став класиком номер один 
української радянської літера
тури. Прожив  ши в «золоченій 
клітці» комуністичного режиму, 
до кінця життя залишався пере
конаним національним демо
кратом старого за гар туван  ня. 
Другий син Богдан був товари
шем Липинського в часи вида
вання останнім у Києві Przeglad 
Krajowy (1909).

Єдиною альтернативою етно
центричності виступала концеп
ція політичної нації, яка вклю
чала в себе вихідців із різних ет
нічних середовищ, але ментально 
єдиних у своєму національно-
політичному вибо  рі. Саме це по
няття в українській суспільній 
думці сформулював Липинський, 
який чітко окреслив його в теорії 
територіального патріотизму 
(див. Тиждень, № 22/2012). 
Він наголошував на українській 
культурній матриці політичного 
українця, закликав не просто по
важати його основний інстру
мент – мову, а й свідомо любити 
та плекати її. Дуже мало можна 
було знайти таких природних 
українців, які так блискуче воло
діли б українською, як Липин
ський – справжній майстер 
слова, неперевершений публі
цист. Неукраїнці за походженням 
часто-густо ставали свідомішими 
українцями, ніж представники 
етнічного населення. А деякі з 
них перетворювалися на справ
жній «локомотив» українсь кої 
національної історії. 

ІНТЕЛІГЕНТИ-
ПАТРІОТИ. 
Київська  
«Громада» 
була доволі ін-
тернаціональ-
ною за своїм 
складом  
(1873 рік) 

38|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 34 (251) 24 – 30.08.2012

СпАДоК|наЦіональний рух 



М. КИЇВ
вул. Лисенка, 3 тел.: (044) 235-88-54, вул. Спаська, 5 тел.: (044) 351-13-38, 

пр-т Повітрофлотський, 33/2 тел.: (044) 275-67-42 
М. ЛЬВІВ

пр-т Свободи, 7 тел.: (032) 235-73-68
М. ХАРКІВ 

вул. Сумська, 3 тел.: (057) 731-59-49
М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 

вул. Незалежності, 31 тел.: (0342) 72-29-04
М. ВІННИЦЯ 

вул. Соборна, 89 тел.: (0432) 52-93-41
М. ТЕРНОПІЛЬ 

вул. Валова, 7-9 тел.: (0352) 25-44-59
М. ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ 

вул. Ковельська, 6 тел.: (03342) 2-19-57

www.book-ye.com.ua 

І Н Т Е Р Н Е Т - М А Г А З И Н
WWW.BOOK-YE.COM.UA/SHOP

К Н И Г А Р Н Я



Л
іто – найкращий час, 
щоб читати детективи. 
Чому? А тому що рівень 
комфорту, який ми з 

вами намагаємося собі забезпе
чити на цю пору, завжди трохи 
вищий, ніж упродовж року: від
пустка, можливо, морське узбе
режжя, мандри, пікніки чи 
просто гамак у холодку і 
склянка теж прохолодного ли
монаду. Є час читати та ідиліч
ний настрій, у якому якраз і 
може вибухнути детективний 
сюжет. Адже детектив, як і три

лер, занурює читача в атмос
феру страху та непевності, коли 
жах та смерть чигають просто 
за дверима: у сусідній кімнаті 
готелю, на тому самому ку
рорті, на вечірці, де всі були ра
зом. Зненацька трапляється 
щось, що розриває звичний 
стан речей: убивство, можли
вість нового убивства. Трилер 
до кінця залишає нас у цій ат
мосфері жаху. Детектив усе за
гладжує, викриває, роз’яснює. 
Наприкінці приходить хтось, 
хто дізнався про все: чому б не 
кумедний товстун Еркюль Пу
аро чи спокійна старенька міс 
Марпл? І злочинців викрито, 

жах відступає, а ми можемо 
далі пити свій коктейль у зруч
ному шезлонгу. Детектив – 
таки ідеальний продукт для 
літнього споживання.

Доведено, що читач детекти
вів навпереміну ототожнює себе 
і з особою, що веде розсліду
вання, і зі злочинцем. У пер
шому випадку його інтерес суто 
інтелектуальний: хто вбивця? 
Твір буде слабким, якщо ми ді
знаємося про це задовго до за
вершення роману й, навпаки, 
якщо так і не дізнаємося до фі
налу, коли нам про все розка
жуть. Водночас психоаналітики 
наполягають, що читачі емо

Бібліотека і тіло
Детектив як інтелектуальна вправа 
Тиждень про-
довжує серію 
матеріалів, у 
яких пропонує 
глибші тлума-
чення значу-
щих для світо-
вої культури 
творів. У № 27 
йшлося про ві-
дому антиуто-
пію Рея Бред-
бері «451º за 
Фаренгейтом» 
і її вплив на лі-
тературу, полі-
тичну критику 
та кінемато-
граф. Нині ж 
читайте про 
детективні ро-
мани Аґати 
Крісті – після 
ознайомлення 
з біографією 
письменниці її 
літературні за-
гадки розплу-
тати значно 
легше.

Автор:  
Ростислав Семків
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ційно переживають злочини, 
яких не скоювали, пересліду
вання, котре їм не загрожує, й, 
нарешті, будуть щасливі уник
нути покарання, бо ж їхня співу
часть у недозволеному була 
лише уявною. Тобто детектив 
пропонує власний варіант ка
тарсису: читач випускає назовні 
демонів свого несвідомого, а 
симпатична бабуся з кумедним 
ридикюлем виловлює їх і карає; 
він кається у злочинних бажан
нях і неушкодженим поверта
ється в шезлонг. На відміну від 
інтелектуальної шаради творів 
цього жанру, яку можна розга
дати або не розгадати лише 
один раз, психічне співпережи
вання колізії діятиме щоразу, 
тільки-но ми візьмемо до рук 
навіть уже знайомий текст. Як 
бонус додається ще одна втіха: 
часто детектив (особливо кла
сичний) побудований на проти
стоянні яскравого приватного 
розслідувача та недолугого по
ліцейського, якого гріх назвати 
професіоналом, – ліберальному 
читачеві приємна така баналь
ність представника влади. На 
відміну від давнього радян
ського та сучасного російського 
кінематографа класичні детек
тиви не знають образів героїч
них капітанів ГИБДД, майорів 
карного розшуку чи тим більше 
прокурорів. Класика взагалі по-
консервативному скептичніша 
до людей у кабінетах. 

Утім, на першому місці за
вжди залишатиметься психоло
гічний чинник. Читати детек
тиви набагато страшніше, ніж 
дивитися їхні екранізації. Уява 
працюватиме на повну! Власне, 
твори Аґати Крісті якраз і є най
кращим її тренінгом: їх 80, 
тобто кількісно більше за напи
сане іншими майстрами жан-   
ру: Едґаром По, Артуром Конан 
Дойлем, Ґілбертом Честерто
ном, і вони, ризикну стверджу
вати, майстерніші від 200 істо
рій Жоржа Сіменона, протеже 
якого, комісара Меґре, перема
гає в детективному двобої ви
творений Аґатою Крісті суперін
телектуальний денді Еркюль 
Пуаро. Романів про Пуаро 33, а 
про міс Марпл – 12, якщо не ра
хувати дрібніших оповідань, у 
яких з’являються ці двоє, а та
кож низки творів, де вони  
не з’являються взагалі. Аґата 
Крісті першою запропонувала 
не лише образ жінки-детек тива, 

а й гетеросексуальної пари слід
чих: якби не її Томмі і Таппенс, 
то не було б агентів Фокса Мал
дера та Дани Скаллі. Утім, міс 
Марпл – постать особлива. 
Якщо читати Аґату Крісті, то по
чинати варто саме з романів із її 
присутністю.

У 1916 році 26-річна Аґата, 
на той час уже Крісті (після 
одруження дівоче прізвище 
Міллер вона більше не викорис
товувала), працює фарма  цев -

том-добровольцем в одному з 
британських госпіталів і вигля
дає з фронту чоловіка – військо
вого льотчика. Рутина і чекання 
нудять, а звичний ландшафт до

вкола розбавляють хіба що 
бельгійські емігранти, які схова
лися від війни в мирній британ
ській глибинці. Дивні справи 
має розслідувати дивний чоло
вік. Так народжується Еркюль 
Пуаро – геніальний детектив і 
невротик, зациклений на зо
внішньому вигляді своїх вусів та 
внутрішньому стані «сірих клі
точок» власного мозку. Найві
доміший з-поміж літературних 
бельгійців від часів Тіля Уленш
піґеля. Навіщо він такий див
ний? Чому розслідувати не 
може нормальний маскулін со
лідного статусу: інтелектуал, лі
кар, священик, як у Конан До
йла або Честертона? Проста від
повідь: жінка Аґата Крісті не 
може ототожнювати себе з та
кими персонажами. Їй потрібен 
хтось зовсім інший, як Марії Ві
лінській була потрібна чоловіча 
постава Марка Вовчка. Пуаро, 
як і більшість чепурунів-денді, 
«жіночний», як і сама Крісті, усе 
життя вирощує троянди й отри
мує за них призи на різноманіт
них виставках. Він – точка роз
риву із консерватизмом старої 
Англії з її вікторіанською мо
раллю й недовірою до розумо
вих можливостей представниць 
прекрасної статі. Мине лише 10 
років – і Крісті зважиться на пе
реворот: на авансцені одного з її 
оповідань з’явиться міс Марпл – 
перша жінка-детектив зі світо
вим ім’ям, найінтелектуальніша 
в художній літературі.

Дотепер українською пере
кладено вже кілька романів се
рії: «Тіло в бібліотеці», «Перст 
провидіння», «Гра дзеркал», 
«Забуте вбивство», «Неме
зида» – усі варті уваги. Якщо ж 
вам пощастило прочитати їх ще 
в ранньому підлітковому віці, 
маєте унікальну нагоду, коли 
робитимете це вдруге, замість 
сюжету звернути увагу на 
соціально-побутову деталіза
цію: у час повсюдної присут
ності мереж такою милою нос
тальгією звучить оте «…теле
фонувати пізніше аніж о пів на 
десяту вечора вважалося озна
кою поганого тону». Власне, все 
«Тіло в бібліотеці», крім смер
тельної інтриги (Аґата Крісті, 
до речі, рідко коли обходиться 
одним убивством) розгортає 
перед нами дискусію, що ж 
воно таке, отой «поганий тон». 
А паралельно маємо конфлікт 
поколінь – ця проблема при

ЕКОНОМНА МАНДРІВНиЦЯ 
Спокій міс Марпл і самовпев-
нений оптимізм Пуаро доволі 
різко контрастують зі значною 
кількістю розчарувань та труд-
нощів, що випали на долю їх-
ньої авторки. Звісно, біогра-
фія Крісті все одно одна з най-
щасливіших, а все ж… Сім’я не 
бідувала, мала достаток, але 
1900-го, коли малій Аґаті було 
лише 10 років, помирає 
батько, залишивши більше 
боргів, аніж статків. У 1914-му 
вона одружується, а в 1926-му 

чоловік її покине заради своєї партнерки по гольфу. 
Тоді ж помирає мати авторки, яка для неї дуже багато 
значила. 1942-го, коли йде війна і все непевне, в Крісті 
конфісковують будинок для потреб армії – його повер-
нуть аж через чотири роки. Здається, головним словом 
її життя була економія, що, вочевидь, типово для 
всього покоління, молодість якого припала на роки 
Першої світової. Лише з кінця 1940-х, коли романістці 
вже 50, доля залишає її в спокої.
Утім, можна було б ці перші дві третини її життя перепо-
вісти й по-іншому. Написаний у 1916-му заголовковий 
роман про Еркюля Пуаро «Таємнича подія у Стайлсі» 
одразу гарантує успіх, а «Убивство Роджера Акройда» 
за 10 років – шалений успіх. У 1919-му народжується 
донька Розалінда. Аґата багато подорожує зі своєю 
матір’ю, а пізніше і з першим, і з другим чоловіками: 
фактично авторка побувала майже в усіх куточках Бри-
танської імперії. Від 1934-го, коли з’являються одразу 
п’ять її романів, успіх уже незаперечний; далі вона про-
понує читачам не менше ніж два романи на рік. У 1942-
му повертається до образу міс Марпл і пише «Тіло в бі-
бліотеці». У 1956-му королева присвоює їй титул Коман-
дора, а в 1971-му – титул Дами Британської імперії. У 
1976-му її життєвий шлях завершиться – вона на три мі-
сяці переживе Еркюля Пуаро, який помирає в «Останній 
справі Пуаро», надрукованій того самого року. 

чиТАч ДЕТЕКТиВІВ 
НАВПЕРЕМІНУ ОТОТОжНЮЄ 
СЕБЕ І З ОСОБОЮ,  
щО ВЕДЕ РОЗСЛІДУВАННЯ,  
І ЗІ ЗЛОчиНЦЕМ
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АґАТА КРІСТІ В КІНО 
«Міс Марпл»: екранізація каналу BBc

Від 1984 по 1992 рік британський 
канал відзняв кіноверсії всіх 12 ро-
манів Аґати Крісті, в яких слідство 
веде міс Марпл. Завдяки геніаль-
ній грі головної акторки серіалу 
Джоан Гіксон створений нею образ 
має кумулятивний ефект: раз по-
бачивши її на екрані, інакше уяв-
ляти головну героїню вже немож-

ливо. Звідси наш висновок про питому невдачу інших екранізацій, зокрема й 
британської 2004–2010 років (тут образ міс Марпл візуально ближчий до ілю-
страцій Ґілберта Вілкінсона в перших виданнях Крісті). Версія ВВС наголошено 
історична: максимально відтворено британський побут повоєнних 1940–1950-
х, а міс Марпл має саме такий вигляд, як ми бачимо собі старшу леді, у пове-
дінці якої найкращі вікторіанські риси. Творці екранізації змінили лише одне: 
замість повністю чорного одягу, в якому героїня від початку фігурує у творах 
Крісті, маємо сіро-білу гаму. Чорним залишився тільки капелюшок. Телеверсії 
надзвичайно якісні й хоча не містять окремих епізодів чи діалогів, проте макси-
мально близькі до тексту і можуть похвалитися надзвичайно вправною, навіть 
ефектною роботою оператора. Не менш вдало зіграно роль постійного супер-
ника міс Марпл у розслідуваннях – інспектора Слека (Девід Горовіц).

«Пуаро»: екранізація ВВС
Цей серіал почали знімати піз-
ніше, 1989-го, й продовжують до-
тепер – уже заплановано релізи 
2013 року. Роль знаменитого де-
тектива і далі блискуче виконує Де-
від Суше. Його зовнішність, ма-
нери, особливо дріботлива хода, 
також стали еталонними марке-
рами образу. У випадку гри Джоан 
Гіксон та Девіда Суше й справді є 
підстави говорити про доскона-
лість і вичерпність розкриття їхніх 

персонажів – краще неможливо! Утім, зразковими можемо вважати лише 
перших вісім сезонів телеверсії, у яких до 2001-го продовжували зніматися ще 
два актори та акторка, що формують «кортеж» знаменитого детектива: Г’ю 
Фрейзер (капітан Артур Гастінґс), Філіп Джексон (головний інспектор Джепп) 
та Полін Моран (міс Лємон). Аж до екранізації «Зла під сонцем» вони грали 
типову ще від Конан Дойла свиту приватного детектива: простакуватого мо-
лодшого друга та компаньйона, який, коли треба, застосує фізичну силу, туго-
думного полісмена, версії якого завжди неправильні, тож йому доводиться ка-
пітулювати перед генієм Пуаро, і, врешті, вікторіанську жінку, котра впорядко-
вує світ романтичного генія і… завідує його картотекою. 

«Десятеро н…» 
Тепер і цей роман, і всі його екра-
нізації називають «А потім не за-
лишилось нікого». Це, звісно, пра-
вильно: лише уявіть собі, що хтось 
написав книжку, де фігурують «10 
маленьких хохленят», і ми підтри-
маємо зміну назви. Але говоримо 
про цей текст, бо то чи не єдина 
більш-менш широковідома екрані-
зація творів Аґати Крісті в СРСР 
(1987). Було ще три: «Таємниця 
чорних дроздів» (1983), «Загадка 

Ендхауза» (1989) та «Мишоловка» (1990), проте факт: на відміну від екрані-
зацій багатьох оповідань Конан Дойла, твори Крісті в Союзі майже оминули 
увагою. Найбільш знаний, про який тут згадуємо, – роман без розслідування, 
не детектив, а трилер. Фінал «А потім не залишилось нікого» розімкнутий і 
страшний; ні Пуаро, ні міс Марпл не з’являються, щоби вирішити загадку й за-
спокоїти нас. Може, так позначився песимізм останніх років існування СРСР? 
Чи геніальним маргіналам Крісті просто бракувало імперського пафосу, який 
струмує зі сторінок творів справного служаки Конан Дойла? Тим більше що до 
побожних вікторіанських леді в чорному радянська культура ставилася скеп-
тично: вони радше заслуговували на пародію a-la стара Шапокляк. Щоправда, 
цікавий збіг: у 1974 році, коли вже готовий вийти друком останній роман про 
міс Марпл, на «Союзмультфільмі» придумують образ підступної бабки з риди-
кюлем, яка любить «пхати носа у чужі справи».  

сутня теж фактично в усіх її де
тективних творах.

Та найцікавіше перечиту
вати романи Крісті після озна
йомлення з її біографією. Для 
цього можна зазирнути в напи
сану нею «Автобіографію» або 
книжку Річарда Гека «Герцо
гиня смерті: неофіційна біогра
фія Аґати Крісті». Адже її де
тективні історії так резонують 
із поворотами особистого 
життя! У 1916-му вона чекає 
свого нареченого, військового 
льотчика, як героїня її «Бу
динку на околиці». У 1921-му 
молода пара подорожує світом, 
як персонажі «Смерті на Нілі» 
та «Родоського трикутника», а 
в 1922-му купує великий буди
нок у малому містечку, як у 
«Персті провидіння» та «Забу
тому вбивстві». Врешті, зі своїм 
другим чоловіком, археологом, 
Крісті вже в 1930-х мандрує на 
Близький Схід – так з’явля -
ються «Убивство в Месопота

мії» й низка інших творів. Фо
бії та травми самої авторки ста
ють очевидними, коли проана
лізуємо, кого вона робить у 
своїх романах жертвами, а кого 
убивцями. Але тут про це годі, 
адже в детективі головна річ – 
інтрига.

Біографи Аґати Крісті, маю 
враження, намагаються наго
лосити нам на її щасті в обох 
шлюбах: спершу як вірної 
жінки, що чекає свого героя, 
потім як надійної асистентки в 
розкопках і пошуках чоловіка-
професора. Натомість зда
ється, що література цікавила 
її набагато більше: художній 
світ, що повсякчас перемагав 
світ реальний. Напевне, саме 
тому вона так часто усамітню
валася в готелі на морському 
узбережжі, де їй потрібна була 
лише друкарська машинка. 
Там тривіальні біографічні епі
зоди ставали непересічними й 
таємничими сюжетами: у бі
бліотеці з’являлося мертве 
тіло невідомої, а інтелекту
альні вправи авторки оберта
лися інтелектуальною приго
дою для її читачів.

НАйЦІКАВІшЕ ПЕРЕчиТУВАТи 
РОМАНи КРІСТІ  
ПІСЛЯ ОЗНАйОМЛЕННЯ  
З її БІОГРАФІЄЮ
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Європейська мова сучасного чуття

А
нтоні Мірó – унікальний представник арту. 
Він постає перед нами великим каталон
ським художником, здатним заново ука
зати на ментальні, естетичні й духовні 

мости Європи. Насправді політичні та культурні 
кордони на континенті не збігаються – і, власне, 
так було завжди. Тут постійно існувало напру
ження, тертя між політичною ворожістю й зача
руванням іншою культурою. Або, скажімо, між со
ціальною катастрофою та мистецьким розквітом.
Саме це – повторне відкриття загадкової єдності 
Європи – проступає у війні та взаємній ненависті 
між Англією й Іспанією XVI–XVII століть. Адже, 
попри все, поети й драматурги Туманного Альбі
ону в єлизаветинську добу помітно захоплюва
лись іспанською літературою. Як відомо, Лопе де 
Веґа мало не загинув під час розгрому Непере
можної армади біля берегів острівного королів
ства, проте був там культурним героєм. Драма
турга могли вбити в бою, але не схилятися перед 
його безсмертними п’єсами було годі.
Захоплення Вільяма Шекспіра Міґелем Серванте
сом, особливо його «Дон Кіхотом» в англійському 
перекладі Томаса Шелтона, який надихнув страт
фордського генія написати разом із Джоном Флет
чером комедію «Карденіо» (що, на жаль, не збере
глася), перейшло вузькі межі політичного сприй
мання Іспанії як непримиренного, заклятого во
рога англійців.
Чи не те саме відбувалось у ХІХ столітті між Німеч
чиною і Францією, коли Фіхте й Геґель, озлоб  лені 
наполеонівськими війнами взагалі й битвою під 
Єною зокрема, все ж таки могли щороку 14 липня 
підіймати келихи з шампанським за Французьку 
революцію, захоплюючись культурою сусідньої 
країни та духом Просвіт
ництва? Подібне можна 
сказати й про Росію та її 
колишні губернії або 
держави-сателіти, які за
вжди єднала та сама ам
бівалентність почуттів, 
де переплелися любов і 
ненависть.
Художня мова Антоні 
Міро сягає далеко поза передбачувані форми 
зображення світу, з якими ми щоразу стикає
мося в мистецтві сьогодення. Водночас ши
рота історичної уяви митця безмежна. Я відчув це 
сам, коли мав честь включити дещо з його уні
кальних творів до українського видання своєї 
книжки «Влада та уява. Студії з питань політики 
та літератури» (ілюстрації люб’язно надали Ан
тоні Міро та Олександр Буценко, в перекладі 
якого її й випустили).
Моя книжка пропонує філософське переосмис
лення класичних політичних та літературних сю
жетів і тем – і те саме робить Антоні Міро. Його 
часто показують художником із широким спек
тром засобів вираження: від фігуративного екс
пресіонізму до поп-арту й реалізму. Каталон
ський майстер виступає чутливим, хоч і дещо іро

нічним, «перевинахідником» і переосмислюва
чем деяких центральних тем та образів класич
ного мистецтва й раннього модерну.
Наприклад, якщо я взявся за нелегке завдання по-
новому витлумачити шедевр Дієґо Веласкеса 
«Здача Бреди», простеживши в ньому конфлікт 
між жорстокістю й варварством релігійних війн 
початку сучасної доби та лицарським кодексом, 
то це саме робив і Міро. І впорався він із цим 
елегантно, зухвало й красиво, ніби кажучи: у 
нашому марнославному, егоїстичному світі не 
буває нічого зужитого й застарілого. Людство 
й надалі намагається наслідувати найвизна
чніші постаті та героїв кількастолітньої дав
нини, навіть цього не усвідомлюючи.
Ми все ще тягнемося до героїв Нової доби, 
як-от Дон Хуан (Дон Жуан), услід за Зиґмун
том Бауманом, котрий вбачає в ньому одного з 
перших героїв сучасності й провісника безпе
рервних змін та інновацій. Або ж Дон Кіхот. Чи 
іспанський полководець із генуезьким корін
ням Амброзіо Спінола – той, що не поспішає 
прийняти ключа від брами міста Бредá з рук пе
реможеного нідерландського генерала Юстіна ван 
Нассау і цим ніби каже: перемога у війні – ефе
мерна; а довгий, пильний погляд і диво розуміння 
між двома супротивниками залишаться в пам’яті 
надовго.
Ми намагаємося примирити своє моральне й полі
тичне чуття з минулим – і не здатні визнати, що 
наші рефлексії, можливо, куди менш сучасні за ті, 
які приписуємо нібито відсталим далеким епохам. 
Своїх героїв ми шукаємо серед друзів або наставни
ків, попередників або наступників, древніх або но
вочасних. Вони нам потрібні. Ця Близька Людина 

приходить до нас у пе
редчутті нашої власної 
зміни із плином часу або 
з якихось закинутих, за
бутих клаптиків нашої 
біографії, особистої чи 
родинної історії.
Друг Антоні Міро, леген
дарний танцівник, хоре
ограф і політичний діяч 

Антоніо Ґадес, може, і став для нього такою 
близькою людиною. Тому проект «Ґадес» уміс
тив у собі багатющу естетичну та ментальну те

риторію вірності, відданості й приязні, що їх він по
чував до нині вже покійного митця і свого прия
теля, в якому поєднувалися нонконформізм, про
тест, політичні пристрасті й величезний художній 
дар.
І останнє за чергою, але не за вагою. Розпочатий 
Міро проект, схоже, перетворився на загальноєвро
пейський. Саме завдяки зусиллям цього худож
ника, а також мого друга Олександра Буценка – ві
домої в українській культурі людини, перекладача 
й поета – «Ґадес» дістався Києва й Вільнюса. Це по
чинання дає нам змогу причаститися доробком Ан
тоні Міро, життям і духом Антоніо Ґадеса та сучас
ним морально-естетичним чуттям Європи. 

У НАшОМУ 
МАРНОСЛАВНОМУ, 
ЕГОїСТичНОМУ СВІТІ  

НЕ БУВАЄ НІчОГО ЗУжиТОГО 
й ЗАСТАРІЛОГО

Автор:  
Леонідас 
Донскіс
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«Джаз Коктебель»

Сад Будинку Волошина
(смт Коктебель, вул. Набе-
режна)
Уже 10-й рік поспіль один із най-
популярніших міжнародних джа-
зових фестивалів тішить своїх гос-
тей якісною музикою. Відомі джаз-
мени – бенди й виконавці – приїж-
джають до Криму, щоб подарувати 
публіці імпровізації, експеримен-
ти й перформанси. У списку цього-
річних учасників: Вероніка Кожу-
харова, Pur:Pur, Zorge, 
Bjorn Berge, Pulcinella, 
Mike Del Ferro, The 
Cinematic Orchestra, Катя 
Chilly, «Ляпис Трубец-
кой» із прем’єрою про-
грами «Рабкор», а також 
лауреат премії Grammy 
Маґнус Ліндґрен і його 
Batucada Jazz. 

art Jazz cooperation

Луцький замок, Рівненський 
музично-драматичний театр
(Луцьк, вул. Кафедральна, 1; 
Рівне, Театральна площа, 1)
Джазове літо закінчується разом 
із масштабною мистецькою поді-
єю, спеціальними гостями якої ста-
нуть співачка Ніно Катамадзе (на 
фото) та гурт Insight (Грузія). Такий 
подарунок шанувальникам джа-
зу зробили організатори спеціаль-
но до п’ятиріччя фестивалю. За-

просили також україн-
ський Dislocados, Polar 
Expedition Jazz Quartet 
(Україна – Польща – Нор-
вегія – Швеція), Beata 
Hlavenková trio з Чехії та 
інші джаз-колективи. Про-
грама насичена також 
майстер-класами, вистав-
ками та фотоконкурсами.

Анонси 30 серпня – 2 вересня 31 серпня – 2 вересня28–30 серпня
«Woodstock Україна»

Аеродром
(м. Калинівка, Вінницька обл.)
Цей благодійний музичний фес-
тиваль відбудеться в Україні впер-
ше. Його мета – об’єднати людей 
навколо спільної ідеї: допомог-
ти тим, хто найбільше цього по-
требує. Заради «Любові, Дружби 
і Музики» (так звучить девіз дій-
ства) на сцену вийдуть 36 колек-
тивів з України, Польщі та Есто-
нії, поміж яких хедлайнери захо-

ду Mad Heads XL (на 
фото), Kozak System 
та «Скрябін». Ведучим 
свята буде Андрій Кузь-
менко. Якщо звернути-
ся до історії фесту, то 
ера Woodstock розпо-
чалася ще 1969 року у 
США, на фермі в сіль-
ській місцевості Бетел.

«Нестримні-2» з тієї серії 
бойовиків, які викликають 
стійке враження дежа вю

де навіть назва була анекдотичною, хід Слая оці
нив би навіть Великий Комбінатор, не кажучи вже 
про Голлівуд і його прихильників. Та очікувати 
сміху з повторення жарту – це вияв чистого ма
разму. Звісно, ловиш себе на усмішці від фраз, які 
є грою в алюзії, коли Лундґрена називають Фран
кенштейном, апелюючи до його ролі мертвого пі
хотинця в «Універсальному солдаті», а Шварце
неґґера – Термінатором. Однак така тупа прямолі
нійність здатна лише принизити будь-якого кіне
матографічного ерудита (Норріса у стрічці звати 
Букер, а це так далеко від його класичного Во
кера). Фільм розрахований на неофіта? Можливо. 
Причому на такого, який є зеленішим за зелену 

П
ісля фінальних титрів сиквела «Нестрим
них» чітко відчуваєш усю тугу за втраче
ним щастям, яке пережив би у всій своїй 
повноті, якби відмовився від перегляду 

фільму. Та, гадаю, шкодуватиме більше автор про
екту Слай, який задля намагання повторити і на
віть збільшити неочікуваний успіх першої час
тини непродумано залучив для продовження 
$100 млн, а щоб їх повернути і навіть заробити, 
потрібно $300 млн тільки американських збо
рів, – перший вікенд цей шанс забрав. Сталлоне 
сильно підвів вік – із математикою в 66 років вже 
можуть бути проблеми, чого він не врахував. На
томість асоціював зростання прибутку зі збіль
шенням бюджету і кількістю кінематографічних 
пенсіонерів в одному окремо взятому місці: до 
строкатої компанії з Дольфом Лундґреном, Ар
нольдом Шварценеґґером, Брюсом Віллісом і со
бою стареньким він додав Чака Норріса та Жана-
Клода Ван Дамма. Після перших «Нестримних», 

Тупий 
і тупіший від 
тупого

«Нестримні-2»/
«The  
Expendables 2».
У кінотеатрах 
України
з 16 серпня

КІНО
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6–9 вересня
Тиждень актуального 
мистецтва

Територія міста
(Львів)
Один із найбільших українських 
проектів сучасного арту пропа-
гує мистецтво таким, яким воно є 
сьогодні. На вулицях і площах від-
буватимуться перформанси, ви-
ставки фото/живопису, інсталя-
ції, буде показано вистави, ор-
ганізовано кінопокази, лекції та 
майстер-класи. На ТАМ можна 

буде побачити кілька десятків 
авторських та кураторських 
проектів, у яких задіяні мит-
ці з України, Польщі, Литви, 
Великої Британії, Ірландії, Із-
раїлю, Венесуели, Канади та 
США (зокрема Олекса Фурді-
як, Данііл Ґалкін, Сергій Пет-
люк, Ярослав Першко, Яцек 
Яґельський, Олесь Демко).

6–9 вересня31 серпня – 9 вересня
Live in blue bay

Територія пансіонату  
«Голуба затока» (смт Кокте-
бель, вул. Лєніна, 120)
У межах кількаденного фести-
валю джазової музики на сце-
ну вийде понад 120 музикантів. 
Свою майстерність любителям 
експериментів продемонстру-
ють фламенко-ф’южн-джаз-бенд 
Kejaleo (на фото) з Іспанії, Fil 
Straughan & Continent (Лон-
дон), швейцарський джаз-гурт 
The Clients, колектив Spaghetti 
Swing з Італії, білоруси Chiefs 

Band та україн-
ський сальса-бенд 
Dislocados. Кожен 
концерт закінчува-
тиметься джем-
сейшном від за-
прошених на дій-
ство музикантів.

Meridian czernowitz 

чернівецький національний 
університет імені Юрія Федь-
ковича, Художній музей, кіно-
театр «чернівці»
(чернівці, вул. Коцюбинсько-
го, 2; Центральна площа, 10; 
вул. Університетська, 10)
Цьогорічне міжнародне свято по-
езії пройде під гаслом «Один 
фестиваль – три міста: Кам’янець-
Подільський, Хотин, Чернівці». 
Основною локацією залишатимуть-
ся останні, а на береги Смотри-
ча й Дністра учасники фесту завіта-
ють із читаннями та 
перформансами. 
У програмі будуть і 
такі новинки, як по-
езія в мультипліка-
ції, електро- (з елек-
тронною музикою) 
та відеопоезія. 

cD

Minore. «Mothman Dreams»
Minore – новий сольний проект дніпропет  ров -
ця Ігоря Ялівця, відомого за авангардно-екс  пе -
риментальними гуртами Gamardah Fungus та 
Submatukana. Стиль дебютника, що вийшов як 
онлайн-реліз, вдало поєднує брістольський трип-
хоп та chillout. За словами музиканта, в нього давно 
зріла ідея спробувати свої сили в подібній стилісти
ці, і ця перша спроба йому вдалася – платівка зву
чить солідно й різноманітно. Їй притаманні специ
фічна атмосфера та непересічні, прозорі та нерідко 
гіпнотичні аранжування.  

Short Hair Ideals. «Immersion» 
Цей проект був створений молодим композитором 
Вовкою Вовкобоєм 2009 року в місті Лубни. Пра
цює він у форматі one-man-band, хоча відкритий 
до співпраці з однодумцями, яких, що традиційно 
для провінції, не так легко знайти. Попри це, му
зика Short Hair Ideals є на сьогодні в певному сенсі 
мейнстримом, адже поєднує замріяний електрон-
ний пост-рок та ніжний ембіент (з виразним пере
важанням останнього). З усього видно, що автор не 
прагнув стильової новизни, лише хотів передати 
власні, багато в чому інтимні, настрої. 

Majesty of Revival. «Through Reality»
Альбом ужгородського гурту є яскравим, швидкіс
ним симфонічним progressive-power metal з вірту
озними гітарними соло, неокласичними клавішни
ми пасажами та складною структурою композицій. 
Попри дуже непогану техніку і високий рівень му
зикантів, тембр вокаліста не надто вражає, хоча й 
не псує загальної картини. Власне, маємо один із 
найцікавіших дебютів на українській метал-сцені 
за останні кілька років, хоча в перспективах широ
кої популярності колективу є значні сумніви.

траву. Всі жарти у «Нестримних-2» рівня навіть не 
першокурсників, а підлітків на перерві в школі. 
Чи Джет Лі з пательнями замість мечів, чи порів
няння розміру ego Джейсона Стетема з динозав
ром є яскравими та оригінальними?   
Стрілянина в дусі «Командо», кров рікою, як в остан
ньому «Рембо», нехитрий сюжет на кшталт фільмів 
класу «Б», бійки, ефекти, Ван Дамм… Усе це було і 
загуло. А якщо замінити згнилі зуби штучними імп
лантами, вставити новий ніс, ребра і застрахувати 
все те, молодість не повернеш. Особливо коли з нею 
за компанію від тебе пішов і розум.

Ярослав ПідгораГвяздовський

віДгуки/анонси|НАвігАТоР



Галицькі дзиґарі
Тиждень вирушив на Львівщину в пошуках часу 
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Н
ині дізнатися час дуже 
легко – на кожному мо
більному телефоні та 
комп’ютері передбачено 

функцію годинника. Раніше ж 
хронометри розвивалися двома 
паралельними шляхами: кім
натні – твори високого мисте
цтва – були привілеєм найба
гатших, а для простолюдинів, 

щоб ті вчасно могли відвіду
вати богослужіння, споруджу
валися величезні баштові. 
Утім, останні так само були ви
творами мистецтва – у серед
ньовіччі інакше не вміли.

БАшТОВІ ГОДиННиКи
Якщо поглянути на піддашшя 
багатьох старих львівських бу
динків, можна побачити харак

терні круглі отвори, які свідчать, 
що свого часу там містилися го
динники. Наявні в галицьких 
містах хрономет    ри – лише ма
ленька частинка того, що було 
колись. На щастя, найцінніші 
зразки годинникарської май
стерності збереглися до наших 
днів. Найвідомішим серед них, 
безумовно, є годинник Львів

ської ратуші (фото 2) – 2012-го в 
нього своєрідний ювілей – 160 
років. Попри такий поважний 
вік, він досі працює на механіч
ному приводі: годинникар що
дня піднімається на вежу, щоб 
завести його механізм. А не так 
давно він отримав живе доповне
ння – щодня о 12-й годині тру
бач із вікон ратуші виконує ме
лодію міста (фото 1). 

Неподалік останньої на вежі 
Бернардинського костелу ще 
один баштовий дзиґар, що, за 
легендою, має право відбивати 
години на кілька секунд раніше, 
ніж на Львівській ратуші, – та
кою є нагорода бернардинам за 
те, що його ченці першими пові
домили про напад на місто 
Лева. Так це чи ні, невідомо, 
адже годинник часто ламається. 
Ще один старовинний механізм 
встановлено на дзвіниці церкви 
Святого Духа на вулиці Копер
ника (фото 4). Сам храм не збе
рігся – його було знищено під 
час нацистського авіанальоту в 
червні 1941 року. Піднімаючись 
на вежу, можна оглянути добре 
відреставрований механізм. 
Сам же годинник працює за ра
хунок електронного приводу, 
який старанно захований від ту
ристів. Як і львівський квітко
вий годинник, який встанов
лено на початку вулиці Личаків
ської і який з’явився на цьому 
місці в 50-ті роки минулого сто
ліття, однак до наших часів ори
гінальний механізм не зберігся.

Старовинний механічний 
привід донедавна був і в годин
ника Самбірської ратуші. На 
жаль, він не витримав морозів 
зими 2011–2012 років і зупи
нився. Кілька разів зупинявся і 
механізм на міській ратуші в 
Яворові (фото 3). Утім, зараз він 
цілком справний і навіть вико
нує опівдні гімн містечка.

ХРАНиТЕЛІ СТАРиХ 
ХРОНОМЕТРІВ
Є у Львові ще одне місце, де 
можна побачити, якщо бути точ
ним, одразу 101 старовинний го

Автор: 
Олександр 

Сирцов
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динник (фото 5, 6, 7), – Музей ет
нографії та художнього про
мислу. Загалом їх близько 400, і 
це найбільша в Україні колекція. 
Як пояснив завідувач відділу 
експозицій музею Андрій Ко
лонтай, деякі експонати вони не 
наважуються виставляти на 
огляд з міркувань безпеки – 
надто дорого ті коштують. У се
редньовіччі кімнатні годинники 
були по кишені хіба що членам 
королівської сім’ї. Коли Марко 
Поло привозив із Китаю перші 
партії порцеляни, вона була на 
вагу золота. Годинники тоді ці
нувалися дорожче, при тому що 
їхня маса сягала 60–70 кг, пояс
нює фахівець. У середньовічних 
палацах одночасно користува
лися сонячними та механічними 
хронометрами. Перші буди ета
лоном, однак у похмуру погоду 
чи вночі доводилося послугову
ватися механічними, які тоді не 
вирізнялися особливою точ
ністю. Щоб керувати цим госпо
дарством, у маєтку тримали ма
тематика чи астронома, який і 
стежив за часом.

У музеї хронометри оціню
ють не так за механічними 
властивостями, як за мистець
кими, адже над кожним із них 
працювали відразу кілька май
стрів, поміж яких були і сто
ляри, і ювеліри. Особливою 
гордістю зібрання є годинник, 
виготовлений за часів Людо
віка ХІV у меблевій майстерні 
придворного художника Андре 
Шарля Буля. У нього такий 
яскравий стиль, що серед мис
тецтвознавців його виділяють 
як окремий – меблі в стилі 
Буль. На годиннику, інкрусто
ваному черепашачими панци
рами, зображені атрибути ко
ролівської влади: профіль са
мого короля-сонця і три лілії. 
На корпусі міститься скульп -
тура Афіни Паллади, колись у її 
руці був меч. 

У середньовіччі не шкоду
вали коштовних матеріалів під 
час виготовлення хронометрів. 
Тривалий час годинникове скло 
робили з гірського кришталю. 
Законодавцем тодішніх мод у 
цій справі була Франція – 60–
65% зібрання музею становлять 
експонати саме з цієї країни. 

Щодо українських майстрів, то 
в колекції є лише кілька годин
ників, виготовлених у Львові та 
Тернополі. Час пунктуальних 
швейцарців настав пізніше. У 
музеї можна побачити кишень
ковий годинник фірми Докса. 
Працює вона і досі, її вироби на
віть зберегли свій дизайн, 
звісно, виготовляють їх в обме
женій кількості. А вже в ХІХ 
столітті запанував улюблений 
Наполеоновий ампір, який по
значився і на годинниках. «Ам
пір і сецесія і досі є найзатребу
ванішими мистецькими сти
лями, зокрема в антикварних 
магазинах», – розповідає Ан
дрій Колонтай.

Як твори мистецтва кім
натні хронометри розвивалися 
до кінця XIX – початку XX сто
ліття, коли на зміну поштуч
ному і вартісному ремеслу при
йшла конвеєрна продукція. 
Тоді й з’явилися знамениті лу
бочні годинники із зозуль
ками – дешеві, доступні, однак 
сумнівної мистецької вартості. 
Паралельно з ними почали за
непадати і баштові дзиґарі – по
треба в них відпала, адже тепер 
кожен робітник міг користува
тися наручним годинником.

ХОБІ ГОДиННиКАРСТВО
Олексій Бурнаєв не є фаховим 
годинникарем – він кандидат 
фізико-математичних наук, ви
кладач Національного аграр
ного університету в Дублянах, 
що неподалік Львова. Годин
ники, причому не будь-які, а 
саме баштові, – його хобі. В 
Україні занадто мало дзиґарів, 
щоб вони перетворювалися на 
постійний спосіб заробітку. Як 
сам жартує, «всіх своїх клієн
тів, а це міські голови та парохи 
церков, в обличчя знаю». Захо
пився згаданою справою ви
падково. 10 років тому Олексія 
попросили відремонтувати го
динник, що на фасаді універси
тету. Він іде досі, однак отри
мав електронний привід. А 
далі: «Це як мафія, можна за
йти, але неможливо вийти».

Зараз на рахунку Бурнаєва 
півсотні годинників – від За
карпаття до Полтавщини. Знан-
 ня доводилося здобувати само
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ГОДиННиКОВий МАРшРУТ

Львівський музей етнографії володіє найбільшою в Україні колекцією годинників ХVI–ХХ сто-
літь. В експозиції представлена 101 одиниця, ще майже 300 є в запасниках музею.

Львівська ратуша. На ній міститься один із небагатьох вежових годинників, механізм якого 
досі працює. Створений він 1852 року. І його, і дзвони можна оглянути під час підйому на ра-
тушу. Годинниковий дзвін оздоблений цитатою з Євангелія від Матвія 24:42: «Пильнуйте, бо 
не знаєте часу».

Дзвіниця Святого Духа у Львові. У дзвіниці міститься Музей «Русалки Дністрової» – першого за-
хідноукраїнського альманаху. Оглядаючи його експозицію, можна побачити відреставрований 
годинниковий механізм. Щоправда, його стрілки працюють від електронного приводу. 

Пожежна вежа-дзвіниця у Яворові. Будинок є пам’яткою архітектури ХІХ століття. Годиннико-
вий механізм із 1842 року не працює, у 2002-му встановлено електронно-механічний привід, 
нові циферблати. Тепер годинник відбиває у дзвони чверті та години, а опівдні – гімн міста Яво-
рова.

Самбірська ратуша. Перший годинник на ній з’явився на початку ХVІ століття, однак нині на 
його місці стоїть механізм 1885 року. Він цікавий тим, що має одразу чотири циферблати. Що-
правда, унаслідок морозів 2011–2012 років зупинився.
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тужки, був на стажуванні у 
Франції. «Я добре знаю фран
цузьку мову, тому орієнтувався 
на франкомовні країни. Що
правда, розпочати співпрацю з 
їхніми фірмами дуже складно – 
вони зверхньо дивляться на го
динникаря зі Східної Європи. 
Можливо, вбачають у мені кон
курента. У них там гостра зма
гальність між фірмами, які об
слуговують баштові годинни-
 ки». Утім, одну спільність між 
двома країнами він таки відшу
кав – і в Україні, і у Франції на 
горищах страшенний безлад. 
Ще йому запам’ятався годинник 
у Страсбурзі – одне з його колі
щат, виготовлене в середньо
віччі, робить один оборот за… 
56 тис. років, вимірюючи оберт 
якихось космічних півсфер.

Із баштовими дзиґарями 
часто переплітаються людські 
долі. Підтвердженням цього є іс
торія, пов’язана з годинником 
Золочівського костелу. Під час 
війни його парох переховував 
пораненого червоноармійця. 
Опісля той став великим началь
ником, однак про свого рятів
ника не забув: коли в області ма
сово закривали римо-католицькі 
костели, у Золочеві служба не 
припинялася ні на день. Свяще
ник правив ще 40 років і щодня 
піднімався на дзвіницю, аби за
вести годинниковий механізм. 
Врешті по смерті старого пароха 
настоятелем став новий, однак 
той мав проблеми зі здоров’ям – 
через хворобу серця не міг що
дня підніматися на дзвіницю, 
тож якось попросив зробити це 
монахиню. Та, вочевидь, не зо

всім правильно зрозуміла ін
струкції священика, перекру
тила корбу, в результаті гиря обі
рвала трос і годинник зупи
нився. Згодом Олексій Бурнаєв 
установив там автоматику, тож 
нині поруч зі старим механізмом 
захований сучасний, який, влас-
 не, і рухає хронометр.

До речі, годинникар помі
тив, що міські голови, які пого
джувалися відремонтувати го
динник, зазвичай вигравали на
ступні вибори або ж діставали 
підвищення на посаді. Утім, 
справа, напевно, не в дзиґарі. 
Просто люди бачать, що такий 
голова дбає про місто, кожній 
дрібниці приділяє увагу, зо
крема й хронометру. Врешті, не
справний годинник на ратуші 
стає якимось нехорошим симво
лом для міста, де начебто зупи
нився час і нічого доброго не 
відбувається. 
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:)
Почав віта-

тися з незна-
йомими сусі-
дами. І зна-
єте – вони 

радо відпові-
дають! Ніби 
кожен тільки 
й чекає, щоб 

до нього 
звернулися! 

Дмитро 
Губенко

Андрій 
Дуда

Олена 
Максименко

Валентина 
Бутенко

НАРОДжЕНІ 
В БАНДЕРшТАДТІ
Над загадкою запеклих пат  рі  отів-
галичан мучиться не одне поко
ління українофобів. А розгадати 
її насправді легко. В Івано-
Франківську став свідком бійки 
трьох молодиків. «Хлопці, та жи 
перестаньте, ви ж українці», – со
вістила задирак бабця з палич
кою. Наступного дня на вихідні 
опинився в Тернополі. Біля теа
тру на лавочці хлопці й дівчата 
років 15–16 весело курили, пили 
слабоалкогольні напої, тобто бу -
ли дітьми «нечесних правил». 
Аж тут хтось згадав, що «сьогодні 
в Олі день народжен  ня». Через 
мить усі дружно для іменинниці 
співали в мобілку… «Многая 
літа». Якщо для припинення су
тички аргументом є «ви ж укра
їнці», а навіть «важ  кі» підлітки 
знають «Многая лі  та», манкур
том стати неможливо.  

РАДІСТь СПІЛКУВАННЯ
Українці не спілкуються зі сво
їми сусідами по багатоповерхів
ках – це майже аксіома. Я теж 
раніше мовчки підходив до 
ліфта й чекав на нього поруч із 
такими самими мовчазними 
людьми. Але віднедавна вирі
шив змінити цю звичку й почав 
вітатися з незнайомими сусі
дами. І знаєте – вони радо від
повідають! Ніби кожен тільки й 
чекає, щоб до нього звернулися! 
І вже, виходячи з кабінки на 
своєму поверсі, дехто без під
казки несподівано говорить: 
«Гарного вам вечора!» І дістає у 
відповідь аналогічне поба
жання. Думаю, цю втрату кому
нікативних навичок спричи
нили часи пізнього СРСР і осо
бливо дикого капіталізму, коли 
панував принцип Homo homini 
lupus est. Треба наново вчитися 
вітатися й усміхатися.  

СПІЛьНиМи ЗУСиЛЛЯМи
Пізнього вечора посеред дороги 
став тролейбус. Водієві ніяк не 
вдавалось його полагодити, тож 
він відчинив двері, аби паса
жири вийшли. «Штовхнути 
трохи – і поїхали б!» – безна
дійно зітхнув він. Далі сталося 
неймовірне: люд замість розі
йтися по наступних транспорт
них засобах став дружно пхати 
машину: хто спереду, хто – вче
пившись у дверну пройму. Тру
дилися старенькі бабуні та під
літки. Інші добровольці вихо
дили на дорогу й знаками про
сили водіїв зустрічних авто 
об’їхати місце події. «Раз-два-
три – дружно!» – лунали ви
гуки. Штовхаючи разом з усіма, 
я думала: який же катаклізм 
має спіткати машину державну, 
аби наші громадяни так само 
спільно взялися витягати кра
їну з болота? 

Богдан 
Буткевич

КОМПРОМІС ЗАРАДи 
жиТТЯ
Очевидною є тенденція вико
ристання спортсменів та їхніх 
досягнень політиками задля 
власного піару. Проте деякі 
люди спорту в умовах, коли 
він став іграшкою в руках олі
гархів, вимушені йти на комп
роміс із багатіями задля мож
ливості продовжувати кар’єру, 
наприклад, готуватися до зма
гань у них в особистих басей
нах. Таким можна закинути 
моральну неперебірливість. 
Утім, якщо суспільство не 
може забезпечити своїх най
кращих представників, зо
крема спортсменів, елемен
тарними речами, як-то місця 
для тренування, гідні зар -
плати й житло, воно не має 
права їх звинувачувати. 

«ЗАХІД»НА КОМЕРЦІЯ
Син дуже любить подорожу
вати Західною Україною і досі 
відгукувався про свої мандри 
лише позитивно. Аж ось повер
нувся з рок-фестивалю «За
хід», на який, що традиційно 
для нетривіального дійства, 
упала тінь комерціалізації. 
Цьогоріч прихильникам року 
пропонували шашлик із несві
жого м’яса й розбавлене до 
стану підфарбованої води 
пиво, що, м’яко кажучи, збу
рило хвилю невдоволення в 
гостей. Метикуваті бізнесмени 
навіть примудрилися винайти 
«справжні козацькі хотдоги»! 
Їх секрет, як виявилось, – у си
рій моркві та капусті, але від
відувачі поцінували страву бо
дай тому, що продавці не по
скупились на продукти. 

ГЛОБУС УКРАїНи
Він мав вигляд справжнього 
скандинава, той здоровань із 
довгим білим волоссям і боро
дою. Але виявився каліфорній
цем. У ресторанчику посеред 
Флоренції побачив, як я читаю 
англійською біографію гене
рала Ґранта, і, бувши вже на
підпитку, вирішив познайоми
тись. Мовляв, він фанат історії 
громадянської війни в США. «А 
ти, френд, не земляк?» – «Ні, – 
відповів я, – з України. Знаєш? 
Це в Східній Європі...» – «Та 
знаю! – урвав він. – Ми ж 
майже навпроти одне одного 
на глобусі – Україна й Каліфор
нія, то як же я можу не зна  - 
ти?» – «Зрозуміло», – сказав я.  
Наступного разу не пояснюва
тиму іноземцям, де моя країна. 
Нехай вивчають глобус.  

Олександр 
Михельсон

НАш ТИЖДЕНЬ| 
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