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Чому замість того, щоб долати ізоляцію 
з боку ЄС, влада підтверджує відмову 
від європейського та переорієнтацію на 
азійський шлях інтеграції
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Чому за 20 років Крим так 
і не позбувся закостенілої 
радянської сутності

Глухий кут
Як справа засновника сайта 
Wikileaks Джуліана Ассанжа стала 
дипломатичним ребусом для 
Британії та Еквадору

Планетарний мегаполіс
Блер Рубл про конгломерати, 
зміни в пострадянських 
містах і виклики глобальної 
урбанізації
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Як партія влади здобула 
безпрецедентні можливості виграти 
вибори ще до їх початку
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Слідами «Катріни»
Н

а Луїзіану й Міссісіпі цього 
тижня поширився ураган пер-
шої категорії «Айзек», при-
нісши із собою зливи та штор-

мовий вітер. Президент США Барак 
Обама ввів у цих штатах надзвичай-
ний стан. Близько 80% тамтешніх жи-
телів евакуйовано.
Нова стихія повторює траєкторію по-
тужної «Катріни», яка промчала там-
таки 2005 року. Хоча «Айзек» посту-
пається їй за своєю силою, влада за-
кликає жителів населених пунктів, що 
опинилися на шляху циклону, не ви-
пробовувати долю й залишити бу-
динки. Епіцентр урагану, як повідом -
ляють, утвориться неподалік Нового 
Орлеану, який сім років тому зато-
пило на 80%. Цього разу теж не обі-
йшлося без наслідків: близько пів-
мільйона осель та виробництва стоять 
знеструмлені, території поблизу річки 
Міссісіпі залито водою. «Айзек» уніс 
корективи й до політики США: через 
негоду республіканці мусили на день 
відкласти з’їзд із висуванням канди-
дата у президенти: Флориду, де відбу-
валася подія, теж зачепило лихо.

Фото: АР

фото тижня|НА чАСі

№ 35 (252) 31.08 – 6.09.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|5



6|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 35 (252) 31.08 – 6.09.2012

Автор: 
Олександр 

Крамар

Тиждень 
в історії

У Ріо-де-Жанейро 
підписано Міжаме -
риканський договір про 
оборону Західної півкулі 
(«пакт Ріо»)

Об’єднані сили армії УНР 
та УГА на чолі з Миколою 
Юнаківим і Віктором 
Курмановичем звільнили 
Київ від більшовиків

Кримські татари 
Менґлі І Ґерая за 
намо  вою мос  ко в-
ського царя Івана ІІІ 
розграбували Київ

31 серпня 1919 1 вересня 1482 2 вересня 1947

М
іжнародна ізоляція, в якій режим Януко
вича опинився внаслідок своєї антидемо
кратичної внутрішньої політики, робить 
Україну беззахисною перед зовнішнім 

тиском. Свідченням цього стала чергова безрезуль
татна зустріч Януковича з Путіним, що відбулася 
25 серпня. Віктор Федорович злітав до російського 
президента в Сочі з метою «змінити формат газо
вих відносин», але знову-таки успіхів не здобув. По
при всі реверанси в бік Москви, як, приміром, вияв 
інтересу до спільного просування продукції на зо
внішніх ринках та зближення з російськоцентрич
ними інтеграційними структурами на кшталт 
ЄЕП. Проігнорувавши попередні односторонні по
ступки Януковича, зокрема, здачу українських ін
тересів у Керченській протоці, ратифікацію Верхо
вною Радою вигідної насамперед Росії Угоди про 

зону вільної торгівлі в межах СНД (чого, до речі, 
саме з цієї причини досі не зробила жодна держава 
Співдружності, крім Білорусі) та продавлювання 
закону Колесніченка-Ківалова про русифікацію 
України, на чергову їх порцію Кремль відповів по
дальшим тиском, метою якого, вочевидь, є оста
точне доведення Банкової до повної та безумовної 
капітуляції, розпочати яку має вступ до Митного 
союзу та здача ГТС за білоруським сценарієм. На
приклад, 27 серпня міністр економіки Петро Поро
шенко від імені України підписав Меморандум про 
співпрацю з питань торгівлі з Євразійською еконо
мічною комісією, яка є постійним регуляторним 
органом Митного союзу Росії, Білорусі та Казах
стану. Мета – активізація економічних відносин із 
цими країнами. Але вже 29 серпня заступник на
чальника Головного управління федеральних мит
них доходів і тарифного регулювання Федеральної 
митної служби Росії Рустам Хакімов заявив, що з  
1 вересня із вироблених в Україні авто сплачувати
меться «утилізаційний збір», що буде фактично 
додатковим, за своєю суттю забороненим, ввізним 
митом, розмір якого може сягнути 30%. Це рі
шення лише підтвердило, що Москва в жодному 
разі не розглядатиме нинішню українську владу як 
рівноправного партнера і лише користуватиметься 
з її слабкості і недолугості. 
Замість того щоб робити висновки та шукати шляхи 
подолання ізоляції з боку ЄС, президент і прем'єр 
своїми заявами підтверджують відмову від європей
ського та переорієнтацію на азійський шлях інтегра
ції, вочевидь, продовжуючи наївно сподіватися на 
успіх подібного шантажу з погляду тиску на ЄС. На
приклад, під час зустрічі з Путіним у Сочі Янукович 
виступив із ініціативою набуття Україною статусу 
спостерігача в Шанхайській організації співпраці 
(ШОС), провідні позиції в якій належать Китаю та 
Росії, «щоб мати можливість брати участь у тих інте
граційних процесах, які відбуваються в організації». 
Водночас у День Незалежності Віктор Федорович 
пригрозив ЄС, що йому не потрібна євроінтеграція, 
якщо вона супроводжуватиметься «втручанням у 

Потужний вибух на НПЗ 
у Венесуелі. Загинули 
понад 40 осіб, пожежу 
гасили кілька діб

В Італії набув чинності 
закон про «сині карти» 
для трудових мігрантів – 
документи, які спрощують 
прийом іноземців на роботу

Норвезького 
терориста Андерса 
Брейвіка засудили до 
21 року ув’язнення

23 серпня 24 серпня 25 серпня

Неадекватність

НА чАСі|тЕнДЕнЦіЇ тижня
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У Кременці 
народився Юліуш 
Словацький, 
визначний польський 
поет-романтик

У Женеві підписано 
Всесвітню конвенцію 
про авторське право

Україна вступила 
до Міжнародного 
валютного фонду 
та Світового банку

3 вересня 1992 4 вересня 1809 5 вересня 1972 6 вересня 1952 

Бойовики організації 
«Чорний вересень» під 
час Олімпіади в Мюнхені 
захопили в заручники 
спортсменів Ізраїлю
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Король Саудівської 
Аравії Абдалла 
офіційно передав 
владу принцові 
Салману

У Тегерані розпочав-
ся саміт Руху непри-
єднання

КС підтвердив 
можливість обмеження 
депутатської 
недоторканності

26 серпня 27 серпня 28 серпня
Розпочався 69-й 
Венеційський 
кінофестиваль, журі 
очолив американець 
Майкл Манн

29 серпня

Без права на справедливість
Українська Феміда остаточно підтвердила вирок екс-прем’єрові 
Юлії Тимошенко. 29 серпня Вищий спеціалізований суд з питань 
кримінального та цивільного судочинства відхилив касацію на 
вирок у газовій справі, за яким її торік засудили до семи років 
ув’язнення.
За словами захисника опозиціонерки Сергія Власенка, це свід
чить про намагання «якомога довше тримати за ґратами» його 
підопічну. Він нагадав, що досі розгляд справи затягували як 
в апеляції, так і в касаційній інстанції. На думку адвоката, це 
пов’язано з небажанням влади відкрити захисникам Тимошенко 
дорогу до Європейського суду з прав людини, куди вони можуть 
звернутися лише після проходження всіх вітчизняних інстанцій. 
Тепер, однак, таке звернення адвокатура екс-прем’єра обіцяє по
дати найближчим часом. Щоправда, як прогнозують експерти, 
розгляд справи у Євросуді може тривати від одного до двох років. 
Водночас у Страсбурзі вже розглядають скаргу на незаконний 
арешт Тимошенко Печерським судом торік 6 серпня. За дани
ми європейської преси, у цьому випадку рішення може з’явитися 
вже незабаром, але після парламентських виборів в Україні  
(28 жовтня)...
Цікавий факт. Голова Вищого спеціалізованого суду Леонід Фе
сенко ось-ось має посісти більш значуще крісло: Вища кваліфі
каційна комісія суддів напередодні завершення розгляду каса
ції Тимошенко висунула його кандидатом на голову Верховного 
Суду України. Фесенко відомий також тим, що 2010 року всупе
реч закону три місяці поєднував посаду очільника Вищого спец
суду та мандат народного 
депутата від Партії регіо
нів. Оглядачі вже припус
кають, що після призна
чення лояльного до влади 
голови Верховного Суду 
йому можуть повернути 
повноваження, відібра
ні у 2010 році на користь 
створеного тоді Вищо
го спецсуду (в такий спо
сіб намагалися позбавити 
впливу тодішнього очіль
ника ВСУ Василя Онопен
ка, який довго не виявляв 
прихильності до Януко
вича і К°). Нинішній го
лова Верховного Суду Пе
тро Пилипчук на початку 
жовтня досягне пенсійно
го віку.

внутрішні справи», тобто критикою авторитаризму, 
політичних репресій і згортання свободи слова в 
Україні. А Микола Азаров 27 серпня переклав відпо
відальність за затягування із ратифікацією Угоди 
про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС на євро
пейців, відрізавши на запитання журналістів щодо її 
перспектив: «Угоду парафовано... Запитання не до 
мене, а до ЄС, коли ЄС збирається провести проце
дуру ратифікації». 
Тож Україна продовжує розплачуватися за припи
нену Адміністрацією Януковича (а саме на нього, 
як відомо, за Конституцією покладена вся відпові
дальність за зовнішню політику) інтеграцію з ЄС і 
заблоковане підписання Угоди про асоціацію та 
зону вільної торгівлі. Попри те, що єдиним дієвим 
засобом посилення позицій України у відносинах із 
Росією залишається подолання євроізоляції та від
новлення курсу на європейську інтеграцію, Бан
кова продовжує діяти з точністю до навпаки. Про 
це свідчать і нещодавні рішення судів вищих ін
станцій у справах Юрія Луценка та Юлії Тимо
шенко (див. «Без права на справедливість»), 
які вже дістали негативну реакцію з боку Єврокомі
сії, ПАРЄ та уряду Великої Британії, зокрема, 
з’явилися вимоги єврочиновників до українського 
керманича особисто втрутитися в ситуацію та кон
статація, що їхнє подальше ув'язнення саме по собі 
поставить під сумнів результати парламентських 
виборів. А також загальний наступ на свободу 
слова (відключення ТВі від кабельних мереж у 
низці регіонів, вилучення серверів харківського 
опозиційного видання «Головне», відновлення 
темників для державних і низки приватних ЗМІ 
тощо), використання правоохоронних органів для 
тиску на керівників опозиційних виборчих штабів 
(про що, зокрема, свідчать останні випадки з ліде
рами «Батьківщини» на Харківщині та УДАРу на 
Донеччині), маніпуляції з формуванням персо
нального складу окружних виборчих комісій, які, 
складається враження, покликані забезпечити мо
нопольний контроль влади над ними, а отже, і 
створити умови для фальсифікації результатів го
лосування (див. стор. 10). Зрозуміло, що в очах 
європейців усе це не компенсує застосування пу
тінської технології «прямої відеотрансляції вибо
рів» за допомогою встановлених на дільницях 
відео камер, завезених із Росії (в Партії регіонів на
полягають, що саме вони є чи не єдиним індикато
ром чесності виборів). Зрештою, в РФ відеокамери 
не завадили їх зімітувати.
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Президентське лузерство
Віктор Янукович ризикує вповні повторити долю свого попередника: до кінця прези-
дентського терміну остаточно втратити підтримку виборців. За даними дослідження, 
проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демок-
ратичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, цілком підтримують нинішнього очільника 
держави близько 13% громадян, зовсім не підтримують 47%. А починав-бо Янукович із 
майже 40% прихильників проти 23% тих, хто категорично не схвалював його дій (тра-
вень 2010 року). Таким чином, резюмують соціологи, за півкаденції рівень довіри до 
нього знизився втричі, а кількість українців, які зовсім не поділяють його поглядів, под-
воїлася. Рейтингові утрати в нинішнього господаря Банкової приблизно такі самі, як і в 
його попередника – Віктора Ющенка, котрий, почавши із 47% цілковитої підтримки, 
(27% українців були настроєні проти нього) до середини часу свого правління мав лише 
15 її відсотків, а 49% респондентів його діяльності не схвалювали зовсім.

За даними Центру Разумкова
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% тих, хто підтримував Віктора Ющенка             % тих, хто підтримує Віктора Януковича

$1 млрд $62,174 млрд2,3 млрд грн
становить сума держгарантій, які на-
дасть Кабмін для будівництва терміналу 
скрапленого газу

єврооблігацій ще хоче випустити уряд 
цього року

на 31 липня 2012-го сягнув держборг 
України, зрісши за місяць на 3,6% 

МиКОЛА МеЛьНиЧеНКО 
насолоджується свободою 
Після того як італійський 
суд відмовив Украї-
ні в його екстради-
ції, скандальний 
екс-майор прези-
дентської охорони 
опинився у США, де, 
схоже, затримається 
надовго.

ФеЙС-КОНТРОЛь МАЙЖе СеРЙОЗНО

ВІКТОР ЯНУКОВиЧ  
живе без коліс 
Відомий своєю при-
страстю до авторалі, 
син президента за-
значив у декларації, 
що не має власного 
авто й заробив за рік 
лише 233 тис. грн  
у якості депутата.

ВСєВОЛОД ЧАПЛІН   
не соромиться розкоші
«Якщо хтось дарує Патріарху ікону, 
машину, годинник, це 
прояв любові до Патрі-
арха, що цілком при-
родно. Чому [...] ми 
повинні цього соро-
митися?» – заявив 
глава синодального 
відділу РПЦ.

ВЛАДІМІР ПУТІН 
без зайвої скромності   
Російські опозиціонери по-
рахували, що прези-
дент РФ володіє 20 
палацами, 43 літа-
ками, 15 вертольо-
тами, чотирма яхта-
ми й колекцією до-
рогих годинників.

ПеТРО ЛиТВиН
розпустив руки  
Брат спікера ВР силоміць відбирав 
листівки в активістів. За влас-
ним зізнанням, він 
намагався цим за-
побігти поширенню 
наклепу на можно-
владного родича.

РеЙТиНГ
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Президентське лузерство
Віктор Янукович ризикує вповні повторити долю свого попередника: до кінця прези-
дентського терміну остаточно втратити підтримку виборців. За даними дослідження, 
проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демок-
ратичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, цілком підтримують нинішнього очільника 
держави близько 13% громадян, зовсім не підтримують 47%. А починав-бо Янукович із 
майже 40% прихильників проти 23% тих, хто категорично не схвалював його дій (тра-
вень 2010 року). Таким чином, резюмують соціологи, за півкаденції рівень довіри до 
нього знизився втричі, а кількість українців, які зовсім не поділяють його поглядів, под-
воїлася. Рейтингові утрати в нинішнього господаря Банкової приблизно такі самі, як і в 
його попередника – Віктора Ющенка, котрий, почавши із 47% цілковитої підтримки, 
(27% українців були настроєні проти нього) до середини часу свого правління мав лише 
15 її відсотків, а 49% респондентів його діяльності не схвалювали зовсім.

За даними Центру Разумкова
46,7                   

17,1                    

9,7

                     

4,2

39,7                

17,8                     

13

% тих, хто підтримував Віктора Ющенка             % тих, хто підтримує Віктора Януковича

150 млн грн 1 млрд грн
сягає заборгованість із випалти 
зарплат в Україні станом 
на 1 серпня. Дані Держстату

було виділено з держбюджету 
на реконструкцію і підтримку 
діяльності резиденцій Януковича 
від початку року

У соцмережах є гумористичний проект «Церковь свиде
телей покращення», який висміює «досягнення» ни
нішньої влади. Інколи скидається на те, що український 
прем’єр належить до адептів цього руху, але серйозно 

сприймає його настанови. «Пакращення» по-азаровськи має 
ось який вигляд: за півтора року в Україні народжуваність пе
ревищить вимирання, бо, мовляв, уряд заохочує приводити на 
світ дітей і водночас розвиває медицину, яка має спинити ви
соку смертність. Казковий оптимізм, коли враховувати, що, 
за прогнозами демографів, які зважають на сьогоднішні тен
денції та реалії, до 2050 року населення України не переви
щуватиме 30 млн. Проблему доступного житла Микола Аза
ров вирішує в стилі Марії-Антуанетти, яка радила тим, хто не 
має хліба, їсти тістечка: нехай громадяни, неспроможні при
дбати квартиру в столиці, купують її в Миколаєві, де вона вдві
чі дешевша. Повз прем’єрську «арифметику» якось пройшов 
той факт, що київська зарплата – це теж дві тамтешні. Що ж 
до харчових продуктів, то тут в очільника правлячого кабі
нету особливий дар знаходити дешеві овочі й хліб, який, за 
його словами, за жодних обставин не дорожчатиме. Водночас 
віце-прем’єр Сергій Тігіпко заявляє, що підстави для зростан
ня цін є і доволі істотні. І кому ж, як не Миколі Азарову, зна
ти, коли настане довгоочікуване й остаточне «пакращення»:  
«…років через 10 ми побачимо зовсім іншу країну». Звісно ж, 
інша, себто ліпша, країна можлива за умови, що не перешко
джатимуть кляті «папєрєднікі».
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КОРОТКО ПРО ВиБОРЧУ СОЦІОЛОГІЮ

● За два місяці до парламентських виборів упев
нено долають прохідний бар’єр Партія регіонів, за 
яку готові проголосувати 28,1% виборців (із тих, 
хто збирається прийти на дільниці), об’єднана 
опозиція (25,6%), «УДАР Віталія Кличка» (11,5%) 
та КПУ (8,2%). Шанси потрапити в парламент 
зберігають «Україна – Вперед!» Наталії Коро
левської (4%) та «Свобода» (3,8%). Про це свід
чать дані останнього соцопитування, проведеного 
Фондом «Демократичні ініціативи» разом із со
ціологічною службою Центру Разумкова. 14% ви
борців іще не визначилися зі своїми симпатіями. 

● За словами директора соціологічної служби 
Центру Разумкова Андрія Биченка, перетікання 
електоральних симпатій відбувається фактично 
лише в межах провладного чи опозиційного табо
рів: «Наприклад, рейтинги ПР і КПУ дуже чітко 
взаємопов’язані. Ми бачимо: якщо збільшується 
показник у регіоналів, то зменшується в комуніс
тів, і навпаки. Те саме відбувається і з рейтинга
ми опозиційних сил». «Як і 2004 року, електорат 
умовно поділений на біло-блакитний та помаран
чевий», – підкреслив експерт. Тож цілком оче
видно, що, ухваливши закон про мови, регіонали 
зробили ставку винятково на свій базовий електо
рат, який почав був перетікати до комуністів.

● На цих виборах цілком може спрацювати та
кий технологічний прийом влади, як вилучення 
з бюлетенів графи «проти всіх». Станом на чер
вень 39,5% українців не знали, що вони не змо
жуть проголосувати саме таким чином, тому ба
гато з них визначатимуться вже у виборчих ка
бінках, що може зіграти на руку Партії регіонів. 
«Власне цю графу і зняли, бо проти всіх зараз 
голосували б у більшості колишні прихильники 
ПР», – констатує голова Фонду «Демократичні 
ініціативи» Ірина Бекешкіна.

● Натомість використана кураторами Наталії Ко
ролевської технологія залучення до списку її по
літсили зірок, Андрія Шевченка та Остапа Ступ
ки, навпаки, може зробити їй ведмежу послугу. 
Соціологія засвідчила, що лише для 5,1% україн
ців потрапляння знаменитостей спорту й мисте
цтва у виборчий список є позитивним чинником 
у їхньому виборі, натомість 10% громадян такі 
політичні технології лише відштовхують.

● Водночас дані соцопитувань свідчать, що 
українці так і не зробили висновків із безвідпо
відальності їхніх обранців у парламентах попе
редніх скликань. Громадяни й надалі мало ці
кавляться персональним складом виборчих 
списків політичних партій, орієнтуючись на лі
дера (чи бренд) або ж, у найкращому випад
ку, на першу п’ятірку. Зокрема, серед тих, хто 
остаточно визначився із власним вибором, 39% 
узагалі не ознайомилися зі списком партії, за 
яку проголосують, а 26% знають лише перших 
п’ятьох кандидатів із нього.

Рожеві окуляри 
Миколи Азарова

№ 35 (252) 31.08 – 6.09.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|9

тЕнДЕнЦіЇ тижня|НА чАСі



В
ідома істина фальсифіка
торів: не той виграє на 
виборах, хто набирає 
більше голосів, а той, хто 

їх рахує. А це обов’язок вибор
чих комісій. Ще восени мину
лого року, коли «опозиція» – 
«Фронт змін» і «Батьківщина», 
які дружно проголосували за 
запропонований регіоналами 
новий виборчий закон, тріум
фували і заявляли про усу
нення можливостей фальсифі
кацій, з’явилося чимало сумні
вів. Уже тоді увагу Тижня при
вернула новела цього законо
давчого акта про те, що 
суб’єктом виборчого процесу є 
партія, яка висунула не партій
ний список, а кандидатів у на
родні депутати. Один депутат 
по мажоритарному округу – і 
партія набуває певних прав, зо
крема брати участь у форму
ванні виборчих комісій. У та
кий спосіб до утворення остан
ніх було допущено велику кіль
кість технічних партій: крім 
п’яти парламентських, канди
датури від яких в обов’язковому 
порядку включаються до 
складу окружних виборчих ко
місій (усі вони подали по 225 
осіб), та кількох впливових по
запарламентських з’явилося 
майже 80 таких, які висунули 
своїх кандидатів, маючи міні
мальні шанси перемогти навіть 
на мажоритарних округах.

Завдяки цьому партія 
влади, яка, за інформацією 
джерел Тижня, контролює 
більше ніж 2/3 членів ЦВК, діс
тала можливість встановити 
монопольний контроль і над 
окружкомами, де й можуть від
бутися основні фальсифікації 
на жовт невих виборах. Тож 13 із 
18 місць у ОВК (остання цифра 
– це гранична кількість членів 
комісії) заповнюються за ре
зультатами жеребкування від 
непарламентських партій. 19 
квітня цього року ЦВК затвер
дила такий порядок жеребку

вання, який повністю супере
чить Закону про вибори народ
них депутатів України. Якщо 
законом була передбачена мо
дель жеребкування по кожній 
окружній виборчій комісії (і 
саме такою була практика на 
попередніх парламентських ви
борах), то, згідно з постановою 

від 19 квітня 2012 року, визна
чається перелік партій на всеу
країнському рівні, які візьмуть 
участь у формуванні всіх ви
борчих комісій.

Як і слід було очікувати, 25 
серпня ЦВК у такий спосіб ви
значила 19 непарламентських 
партій (серед яких, до речі, 

Автор:  
Андрій 
Скумін

Операція «Фальсифікація»
Партія влади отримала безпрецедентні можливості виграти вибори 
ще до їхнього початку, отримавши контроль над виборчими 
комісіями 
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КОМІСІї ДЛЯ «СВОїХ»
Голова Львівської облорганізації партії «Свобода» 
Ірина Сех 29 серпня оприлюднила інструкції вибор-
чого штабу Партії регіонів для контрольованих остан-
ньою членів окружних виборчих комісій. «Рецепт» 
зорієнтовано на три сценарії розвитку подій: як діяти, 
коли головою комісії є представник ПР і коли не є, а 
також на випадок, якщо на засіданні відсутній кво-
рум. Зокрема, якщо голова комісії «чужий», усі кан-
дидатури технічних працівників мають бути «зарі-
зані» під час голосування за них. Що ж до розподілу 
обов’язків членів ОВК, то запропоновано «нашим» 
відводити виконання принципових завдань, а «не 
нашим» – найскладнішу та другорядну роботу.

ВНАСЛІДОК ПРОВеДеНОГО 
РОЗПОДІЛУ МІСЦь 
ОПОЗиЦІЯ ЗМОЖе 
ДеЛеГУВАТи Не БІЛьше  
450 ІЗ 4050 МОЖЛиВиХ 
ЧЛеНІВ ОВК

лише п’ять затвердили виборчі 
списки, а решта висунули лише 
мажоритарників), більшість із 
яких широкому загалові не ві
домі, що дає підстави вважати їх 
технічними проектами влади, 
яка за рахунок них може розста
вити своїх людей у комісіях. За 
інформацією джерел Тижня, 
прихована квота Партії регіонів 
формувалася за поданнями 
(кандидатів у члени ОВК) таких 
партій, як: «Русское единство» 
(221 подання), «Русский блок» 
(223), «Русь єдина» (225), 
Народно-трудовий союз (225), 
партія «Зелена планета» (225), 
Союз анархістів України (220), 
Ліберальна партія України (219), 
«Єдиний центр» Віктора Балоги 
(43), «Єдина родина» вже при
забутого в політиці Олександра 
Ржавського (212), «Братство» 
Дмитра Корчинського (225). 
Свідченням абсурду, породже
ного Центральною виборчою 
комісією, є те, що «Єдина ро
дина» і «Братство» висунули 
лише по одному (!) кандидату в 
депутати. За даними джерел 
Тижня, окрім «Єдиного цен
тру», всі подання від вищеназ
ваних партій до окружних ви
борчих комісій (а це понад 2 тис. 
членів ОВК з 4050 можливих), 
готували юридичні служ би ПР 
та близьких до неї олігархів, 
«неформальна» оп ла та праці 
якої здійснюється з джерел тієї 
ж таки владної політичної сили. 
Як стало відомо, робота над 
формуванням пулу технічних 
партій розпочалася понад рік 
тому, для чого було використано 
як старі партійні організації, так 
і створено нові «надійні» політ
проекти.  

Партія влади має ще дві ви
ключно свої квоти в окружних 
виборчих комісіях – від фракції 
ПР та фракції Народної партії 
Литвина (литвинівці інкорпо
ровані у виборчий список ПР та 
отримали кілька погоджених з 
регіоналами мажоритарних 
округів). Отже, всього від ПР в 
окружних виборчих комісіях не 
менше 11–12 членів, а врахову
ючи різною мірою підконтр
ольних владі комуністів та по
літичну силу Королевської 
«Україна – Вперед!», на вибо
рах владу можуть представ
ляти не менш ніж 13–14 із 18 
членів у кожній ОВК.

Та невідомо, скільки про
тримаються і представники 

опозиції. Досвід переконує, 
опозиційна меншість може 
стати ще меншою внаслідок 
прямого тиску на членів ОВК. 
За новим законом, якщо член 
окружкому добровільно на
пише заяву на звільнення, то 
партія, яка його висувала, вже 
не зможе зробити заміну на ін
шого свого представника. Якщо 
не вдасться «добровільно», то 
ЦВК може своїм рішенням до
строково припинити повнова
ження неугодних членів ОВК 
від опозиції.

Водночас до окружних комі
сій не потрапило жодного пред
ставника двох реально прохід
них опозиційних політичних 
сил – партії «УДАР Віталія 
Кличка» та ВО «Свобода». Тож 
від опозиції в ОВК буде не 
більше ніж 3–4 із 18 членів, тоді 
як її рішення можуть ухвалюва
тися простою більшістю складу, 

а в день голосування, якщо не
має 2/3 її членів, то 2/3 присут
ніх членів комісії, які всі може 
контролювати влада. А це озна
чає, що Партія регіонів зможе на 
власний розсуд формувати за 
допомогою підконтрольних ОВК 
персональний склад дільнич
них виборчих комісій, скасову
вати рішення останніх або ви
знавати вибори недійсними на 
тій чи іншій виборчій дільниці, 
результат на якій буде особливо 
негативним для влади. Й офі
ційні спостерігачі цьому не зава
дять – у ПР достатньо голосів у 
кожній ОВК, щоб усунути їх із 
засідань будь-якої комісії. 



ХРОНІКА «КРиМСьКОї еПОПеї» 1990-Х РОКІВ

Битва за Крим
Досвід автономізації Криму переконує, що 
федералізація за відсутності правової держави 
неминуче спричинює деградацію регіонів, а в 
перспективі може призвести й до розколу країни

С
тратегічно важливий пів
острів, що домінує над Чор
ним морем, є дуже склад
ною в геополітичному та 

національно-історич  ному сенсі 
територією. Це місце, де зустрі
чаються європейські й азіатські 
впливи, християнство (в його 
східній і західній формах) й іс
лам, світи слов’янський, тюрк
ський та еллінсько-рим  сь  кий, де 
досі живуть ментальні залишки 
Римсько-Візантій  сь  кої, Осман
ської, Російської імперій і Крим
ського ханства, де відчутні ко
лишні впливи української кня
жої держави та гетьмансь-  
ко-козацької України. За майже 
250 років російського панування 

(хоча це не такий уже і значний 
проміжок часу за історичними 
мірками) Крим став важливою 
складовою геополітичних та іс
торичних психокомплексів ро
сіян. Про цей півострів у там
тешніх ЗМІ (попри його ма
ленькі розміри та практичну не
помітність на світовій мапі) 
можна прочитати, побачити й 
почути набагато більше, ніж, 
приміром, про Далекий Схід, 
значно важливіший для Росії ве
летенський регіон, що межує зі 
США і забезпечує РФ статус ве
ликої держави. І про «підступи» 
українців у Криму можна дізна
тися з тих-таки ЗМІ значно час
тіше, ніж про реальні сюжети 
щодо повільної, але неухильної 
китайської експансії на східних 
кордонах Росії.

ІМПеРСьКиЙ МІФ
Крим посідає особливе місце у 
колективній свідомості росіян, 
адже це потужний національ
ний міф, створений штучно і 
підтримуваний всією системою 
державної пропаганди уже по
над 200 років. Крим – це са
кральний символ імперських 
перемог, доби імператриці Катє
ріни ІІ, протистояння Заходу в 
ХІХ і ХХ століттях. Цей півост
рів був плацдармом для наступу 
Російської імперії на Цареград, 
на протоки Босфор–Дарданел-
 ли за часів монархів Алєксандра 
ІІ, Алєксандра ІІІ, Ніколая ІІ. А 

пізніше став радянським «авіа
носцем», що не потопає.

Крим перетворився на центр 
мілітарно-імперської пропаган-
 ди, воєнної слави попри те, що 
Севастополь різні армії брали 
сім разів, зробивши вісім спроб, 

Автор: 
Ігор Лосєв

20 СІЧНЯ 1991 
У Кримській області УРСР 

відбувся референдум, 
згідно з наслідками якого 
93% (із 81%) жителів регі-
ону висловилися за від-

новлення (скасованої 1945 
року) Кримської АРСР як 

суб’єкта СРСР та учасника 
Союзного договору

12 ЛЮТОГО 1991
Верховна Рада УРСР лега-
лізувала місцевий рефе-

рендум Законом «Про від-
новлення Кримської Авто-
номної Радянської Соціа-

лістичної Республіки»

4 ВеРеСНЯ 1991
Надзвичайна сесія парла-
менту автономії прийняла 
Декларацію про держав-
ний суверенітет Респуб -
ліки Крим як складової 

частини України

1 ГРУДНЯ 1991
На Всеукраїнському рефе-

рендумі 54% жителів 
Криму підтримали неза-

лежність України

23 СІЧНЯ 1992
Держдума та Міністерство 
закордонних справ РФ за-

судили передачу Криму 
від Росії до України 1954 

року

До річниці подій 1992 року, пов’язаних із проголо-
шенням незалежності Республіки Крим та планова-
ним на серпень референдумом про від’єднання від 
України, Тиждень вирішив проаналізувати перебіг 
тих процесів і підбити підсумки 20-літнього авто-
номного плавання півострова у складі нашої дер-
жави. Мінімальне втручання Києва у тамтешні 
справи й одночасне посилення в регіоні впливів 
Кремля, що розглядає його як зону своїх виключних 
інтересів та форпост морської присутності, при-
звело до утвердження й консервування радянсько-
російської моделі розвитку. Два десятиліття автоно-
мії закріпили в краї всевладдя місцевої корумпова-
ної еліти: вона блокує розвиток унікальної за сво-
їми природними й рекреаційними ресурсами тери-
торії, що значно поступається за рівнем туристич-
ного бізнесу чорноморським та балканським курор-
там. Наочна деградація регіону слугує негативним 
прикладом досвіду автономізації та федералізації 
в наших умовах.
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а в ХІХ столітті там протягом 
двох років діяла англо-фран -
цузька окупаційна адміністра
ція. Взагалі це справжній фено
мен: поразки в якийсь дивовиж
ний спосіб у свідомості людей 
обертаються в героїчні пере
моги. Мистецтво пропагандист
ського впливу...

Ще більшим успіхом такої 
пропаганди слід визнати думку 
про «споконвіку російський 
Крим», хоча ця територія по
трапила до складу імперії Ро
манових доволі недавно і від
тоді неодноразово піддавалась 
етнічним чисткам і депорта
ціям небажаного населення. 
Лише після цього росіяни в 
Криму остаточно стали етніч
ною більшістю. Важливу роль у 
цьому процесі відіграли масові 
організовані та спонтанні мі
грації росіян на терени півост
рова. У 1954 році Кримську об
ласть зі складу РРФСР виклю
чили, передавши до іншої ра
дянської республіки – УРСР. 
Цікаво, що тоді жодних протес
тів із боку російськомовного на
селення зафіксовано не було.

СУВеРеНІЗАЦІЯ АВТОНОМІЙ
З розпадом СРСР Україна одер
жала в Криму цілий комплекс 
болючих проблем. Крім тих, що 
дісталися у спадок від Росій
ської імперії, були також нові, 
що постали наприкінці існу
вання тоталітарної наддержави. 
Ґорбачов (перший і останній 
президент СРСР), намагаючись 
протистояти суверенізації рес
публік, обрав справ  ді хитрому
дрий хід: урівняти права союз
них республік із автономними. 
Це створювало чимало проблем 
Грузії з її трьома автономними 
регіонами, Азербайджану з Ка
рабахом, Узбекистану з Кара-
Калпакією, Таджикистану з Ба
дахшаном, а головне, лідеру 
РРФСР Борісу Єльцину, позаяк 
51% території радянської Росії 

належав автономним утворен
ням. Однак у найважливішій 
(після Росії) для Кремля Україні 
жодної автономії не було. Тому 
за співчутливого ставлення со
юзного керівництва кримська 
партійна номенклатура також 
почала висувати ідею віднов
лення Кримської АРСР (існу
вала протягом 1921–1945 років у 
складі РРФСР. – Ред.), звісно, в 
новому форматі, адже історична 
КАРСР створювалася з ураху
ванням кримськотатарського 
чинника, що був де-факто єди
ним виправданням автономіза
ції Криму.

Новітня КАРСР ставила за 
мету якраз цілковите ігнору
вання татарського чинника, 
оскільки з татарами, котрі по
верталися з місць депортації, 
кримські партократи взагалі не 
бажали ділитися владою. Саме 
в цьому полягала відмінність 
політично-адміністративного 
«новороба» від його довоєнного 
попередника, де кримські та
тари мали фактичну 30-відсот -
кову квоту в усіх керівних орга
нах. Але якби тодішній голова 
Верховної Ради УРСР Леонід 
Кравчук рішуче виступив проти 
таких дій, шантажуючи Москву 
різкою реакцією України, то ні
якої автономії в Криму радше за 
все не виникло б. Проте Крав
чук замість стійкості й рішу
чості демонстрував свою фір
мову «виваженість» (псевдонім 
боягузтва). Внаслідок відсут
ності позиції Києва в Криму 
було проведено референдум про 
відновлення КАРСР з передба
чуваним результатом. Кримська 
обласна рада перетворилася на 
Верховну Раду автономної рес
публіки, яку очолив досвідче
ний партійний апаратник Ми
кола Багров. Виконком обласної 
ради став Радою Міністрів 
КАРСР. Начальник обласного 
управління освіти став міні
стром, як і його колеги, керів

ники інших обласних відомств. 
Зріс їхній адміністративний 
ста  тус, посадова заробітна пла -
 та, а заразом пільги та привілеї. 
Отже, у кількох сотень чиновни
ків відбулося «поліпшення їх
нього життя вже сьогодні». 
Оскільки абсолютна більшість 
кримчан жодних поліпшень не 
відчула, то місцева верхівка ін
тенсивно пояснювала їм, що ав
тономізація врятувала їх від 
«бандерівської окупації» і «те
рору». Крим став осередком се
паратизму і політичної неста
більності на довгі роки.

«КУРОРТНІ БОСи»
Кримська «еліта» в межах пар
тійної номенклатури СРСР мала 
особливе становище. Звісно, 
об’єктивно вона не могла пре
тендувати на такий самий фор
мальний статус, як еліта Уралу й 
Ленінграда. Але були деякі фак
тичні обставини… В партійних 
колах побутувало поняття «ку
рортний секретар»: так нази
вали партійних керівників Крас
нодарського, Ставропольського 
країв і Криму. На цих курортах 
відпочивали члени політбюро 
ЦК КПРС і секретарі ЦК, великі 
начальники з Ради Міністрів та 
інші високопосадовці. Зрозу
міло, що місцеві партійні бонзи 
могли користуватися ексклю
зивною можливістю неофіцій
ного спілкування з крем  лів -
ськими «небожителями», що 
часто допомагало вирішувати 
чимало проблем. Не в останню 
чергу цей факт пояснює стрімку 
кар’єру хазяїна Ставрополля Мі
хаіла Ґорбачова, на підвідомчій 
території якого були знамениті 
курорти П’ятигорська, Єсенту
ків і Мінеральних Вод, де регу
лярно відпочивав і лікувався 
член політбюро і шеф КГБ Юрій 
Андропов.

«Курортне секретарство» бу-   
ло в КПРС чималим соціаль
ним капіталом. Кримська вер

КВІТеНь 1992
Російський прем’єр-міністр 
Алєксандр Руцкой відвідав 

півострів і закликав до  
відокремлення від України

5 ТРАВНЯ 1992
ВР Криму проголосила не-

залежність і винесла це 
питання на серпневий ре-

ферендум. Наступного 
дня затверджено Консти-

туцію Республіки Крим

13 ТРАВНЯ 1992
Парламент України прого-

лосив рішення ВР Криму 
про незалежність некон-
ституційним і дав час Сім-

ферополю анулювати 
його до 20 травня

21 ТРАВНЯ 1992
Держдума РФ схвалила ре-

золюцію, якою документ 
1954 року про передачу 
Криму оголоcили таким, 
що втратив силу закону. 

Того самого дня парламент 
автономії анулював свою 
резолюцію про незалеж-

ність і закликав Київ до но-
вого перерозподілу повно-
важень із Сімферополем

30 ЧеРВеНь 1992
ВР України ухвалила но-

вий закон, за яким півост-
рів діставав ширшу авто-

номію за умови узго-
дження Конституції Криму 
з українським законодав-

ством

ВЕРНЄМ ВСьО ВЗАД! 
Вимога скасувати 

рішення 1954 року 
про передачу 

Криму від Росії до 
України була навіяна 
постановою Москви 

у січні 1992-го     
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хівка намагалася будь-що його 
зберегти, водночас у власних 
егоїстичних інтересах відчай
душно маневруючи між Мо
сквою і Києвом, відроджуючи 
давню народну мудрість про 
покірне теля, з тією лише від
мінністю, що в цьому випадку 
теля було напрочуд нахабним.

Проте до певної межі. На 
пов  номасштабний конфлікт із 
Києвом кримська номенклатура 
ніколи не насмілювалася, розу
міючи, що чекає на її нерухоме 
майно на ПБК – Південному бе
резі Криму – в разі збройних су
тичок між Україною та Росією в 
цьому регіоні. Це, власне, і стри
мувало від абхазького, придні
стровського і південно-осетин -
ського варіантів. Та й Москва 
прагнула реалізувати свої ін
тереси іншими засобами. А 
кримський сепаратизм відріз
няється від сепаратистських ру
хів на просторах колишнього 
СРСР своєю штучністю, він пов -
ністю залежить від російської 
підтримки і підживлення. Що
йно Москва перестає його сти
мулювати, він починає занепа
дати і перетворюватися на щось 
геть маргінальне.

Багров і його оточення боя
лися конкуренції в боротьбі за 
владу з кримськими татарами й 
українськими адміністратив
ними кланами Дніпропетров
ська, Донецька, Харкова, Льво-
 ва, намагаючись постійно вико
ристовувати козир «особливих 
відносин» із Москвою. Так, є 
певні ностальгічні емоції крим
ської переважно етнічно росій
ської номенклатури, звичка ди
витися на Москву як центр сві
тової цивілізації, але, об’єк-   
тивно зважуючи всі за і проти, 
вона доходить висновку, що її і 
«тут непогано годують». 

САМОСТІЙНиЙ КРиМ 
У СКЛАДІ УКРАїНи 
У цьому сенсі значно небезпеч
нішою є так звана контреліта 
Криму, що була цілеспрямовано 
вихована Москвою за останні 20 

років. Вона постала в процесі по
стійної конфронтації з Украї
ною, до 1991-го всі ці люди прак
тично були ніким, а за допомо
гою Кремля стали кимось. До 
них належить і Юрій Мєшков, 
перший і останній президент 
Криму, колишній чемпіон при
кордонних військ КГБ СРСР зі 
стрільби з автомата Калашні
кова, і Сергій Цеков, і ще кілька 
десятків діячів, які до здобуття 
Україною незалежності поваж
них посад не обіймали. Саме 
вони під прикриттям Москви 
організували політичний тиск із 
метою схвалення авантюрного 
акта про «незалежність Криму» 
Верховною Радою АРК 5 травня 
1992 року в Сімферополі. До того 
ж було схвалено рішення про 
Всекримський референдум на 
підтримку цього акта. Потім, 
зрозумівши, що загралися, самі 
ту постанову скасували.

Незабаром епіцентром бо
ротьби за Севастополь і Крим 
став Чорноморський флот із 
його аж до 1997 року офіційно 

невизначеним статусом. У цій 
боротьбі дії керівництва РФ, 
командування ЧФ, ВР Криму і 
Севастопольської міської ради 
справляли враження узгодже
них і майже синхронних. Цьо-
 му дуже сприяла кримська 
Конституція зразка 1992 року, 
що проголошувала півострів 
«самостійним державним 
утворенням у складі України». 
Формулювання, звісно, пара
доксальне, але його дуже 
полюб  ляли комуністи (згада
ємо Троць  кого: «ані миру, ані 
вій  ни, армію розпустити»). 
Справ  ді, самостійна держава 
ніяк не може перебувати у 
складі України, а якщо й у 
складі, то не може бути само
стійною. Проте у Сімферополі 
це тлумачили так: формально 
в Україні, фактично ні. Це було 
дуже зручно – руйнувати мо
лоду Українську державу, бу
дучи на папері її частиною.

Обмежений кримський до
свід федералізації України за
свідчив усю небезпечність 
цього шляху, вже майже неке
рований із центру Крим кілька 
років балансував на межі гро
мадянської війни. Одразу ж ви
никло кілька парамілітарних 
формувань з екстремістськими 
гаслами, загострилися всі ла
тентні міжетнічні та міжкон
фесійні конфлікти, на півост
рові буяли кримінальні «раз
борки» із застосуванням авто
матичної зброї. Саме тоді по
стали кримінальні угрупо
вання «Сейлем» і «Башмаки», а 
Християнсько-ліберальна пар
тія, заснована севастополь
ським кримінальним авторите
том Євгенієм Поданьовим, була 
фізично майже винищена кон
курентами з бандитського се
редовища, через що її жартома 
називали «партією розстріля
них». Зрозуміло, що бізнесме
нів, які б поспішали зі своїми 
інвестиціями у такий регіон, 
було обмаль. Ця сама Консти
туція відкрила шлях до влади 
Юрію Мєшкову.

ХРОНІКА «КРиМСьКОї еПОПеї» 1990-Х РОКІВ

ЛиПеНь 1992
Сімферополь оголосив мо-

раторій на референдум

ВеРеСеНь 1992
Крим переглянув свою 

Конституцію, узгодивши її 
з вимогами Києва

СІЧеНь 1993
У Севастополі розпочалися 
підтримувані Кремлем де-

монстрації за відокрем-
лення півострова від Укра-
їни на чолі з лідером Рес-

публіканської партії Криму 
Юрієм Мєшковим

23 ЧеРВНЯ 1993
Леонід Кравчук видав пре-
зидентський декрет, згідно 
з яким Крим було проголо-

шено вільною економіч-
ною зоною

9 ЛиПНЯ 1993
Держдума РФ прийняла 

резолюцію, що визначала 
Севастополь як частину Ро-

сії та головну базу її єди-
ного Чорноморського 

флоту

ПЕРШИЙ І 
ОСТАННІЙ. 
Президент 
Криму у 
1994-1995 
роках Юрій 
Мєшков став 
креатурою 
Кремля за 
аналогом 
лідерів 
Придністров'я, 
Абхазії та 
Південної 
Осетії 
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Власне, він почав швидко 
перетворювати Крим на аналог 
Придністров’я, Абхазії, Півден
ної Осетії, заходився форму
вати кримські спецслужби, 
збройні загони, намагався під
порядкувати собі місцеві струк
тури СБУ й МВС. Враховуючи 
постійний контакт Мєшкова зі 
штабом Чорноморського флоту 
і безпосередньо з Москвою (чи
мало москвичів було в його 
уряді, потім цю тактику ши
роко застосували за часів Пу
тіна в Південній Осетії). Крим у 
будь-який момент міг вийти 
з-під контролю Києва.

Цікаво, чи знає про це Яну
кович, висуванець якого на по
саді голови Ради Міністрів 
кримської автономії генерал 
Могильов створив робочу групу 
з підготовки нової схеми «роз
ширення повноважень» АРК? 
Цю схему народний депутат, 
правник Юрій Ключковський 
вже назвав «законом про вихід 
Криму зі складу України». 
Важко боротися проти сепара
тизму там, де він провокується і 
заохочується в центрі держави... 
Тиждень раніше писав про за
грозу такого розвитку подій у 
Криму і пояснював, навіщо це 
потрібно Партії регіонів (див. 
Тиждень, №4/2012). Тоді, 
1996 року, Києву (варто віддати 

належне тодішньому прем’єру 
Євгену Марчуку) вдалося зупи
нити небезпечну авантюру мєш
ковщини. З величезними зусил
лями, припустившися купи по
милок, Україна наприкінці ХХ 
століття битву за Крим таки ви
грала. Нині, якщо Янукович не 
зупинить Могильова, ситуація 
може швидко стати некерова
ною і критичною для України. 
Починається нав’язане чинною 
владою нове протистояння на 
Півдні. Натомість держава, зва
жаючи на специфіку чинної 
влади, є набагато слабшою, тому 
й ситуація значно гірша.

Україна не зміцнює своїх по
зицій у Криму. Зате з росій
ського боку зусилля постійно 
набирають обертів, насамперед 
у сфері пропаганди, інформа
ційної війни, куль  турно-ідеоло -
гічного наступу тощо... І ро

биться все це в контексті пози
ції, яку сформулював ще 1992 
року депутат РФ Євґєній Пудов
кін. Він тоді запропонував спі
керу Вєрховного Совєта Росії 
Руслану Хасбулатову висунути 
жорсткі територіальні претензії 
Україні. Хасбулатов переля
кався: «Це ж війна з Україною?». 
Утім, Пудовкін його заспокоїв: 
«А може, навпаки? Буде пози
ція – буде компроміс?». Власне, 
завдяки позиції для Росії й було 
досягнуто вигідного компро
місу, а для України через відсут
ність позиції, чимало перегово
рів завершилося чимось дуже 
подібним до поразки.

ВТРАЧеНиЙ ФЛОТ
Українське керівництво від са
мого початку боротьби за Крим 
недооцінювало важливість Чор
номорського флоту, який став 
важелем Кремля у протисто
янні з Україною. Як згадує вете
ран Військово-морських сил 
України Мирослав Мамчак: «На 
час проголошення незалеж
ності України в 1991 році Чорно
морський флот був досить по
тужною військовою організа
цією та силою. Він нараховував 
майже 100 тис. чоловік особо
вого складу, на флотських під
приємствах і установах працю
вало близько 60 тисяч робітни
ків і службовців. Інфраструк
тура флоту охоплювала терито
рії Болгарії, України, Молдови, 
Росії, Грузії і Азербайджану. В 
постійній готовності перебу
вала Середземноморська еска
дра. В чорноморських портах від 
Ізмаїла до Батумі базувалися 
833 бойові кораблі, судна і ка
тери... І вся ця сила з її люд
ськими ресурсами розверталася 
проти Української державності 
з намаганням позбавити Укра
їну виходу до моря».

Протягом осені 1991 року 
офіційний Київ не втручався в 
ситуацію на флоті. Справою 
створення українського флоту в 
Криму опікувалися у цей час ви
ключно Спілка офіцерів Укра

ХРОНІКА «КРиМСьКОї еПОПеї» 1990-Х РОКІВ

17 ВеРеСНЯ 1993
Парламент автономії ухва-
лив закон про вибори пре-
зидента Республіки Крим, 
на посаду якого 30 січня 
1994 року було обрано 

Юрія Мєшкова

20 ТРАВНЯ 1994
ВР Криму відновила Кон-
ституцію півострова в ре-
дакції від 6 травня 1992 

року

6 ЧеРВНЯ 1994
Представники парламен-
тів у Києві та Сімферополі 

погодили між собою прин-
цип переваги законів 
України над законами 

Криму та збереження те-
риторіальної цілісності 

держави

БеРеЗеНь 1995
Рішенням Верховної Ради 
та президента України ска-
совано Конституцію Респу-
бліки Крим від 1992 року, 
ліквідовано посаду прези-

дента

21 ЖОВТНЯ 1998
На другій сесії ВР Криму 
прийнято нову Конститу-
цію, що була узгоджена з 
нормативно-правовими 

актами України

еПОПеЯ МєшКОВщиНи 
ПеРеКОНЛиВО ДОВеЛА, 
щО БУДь-ЯКІ 
СеПАРАТиСТСьКІ ПРОеКТи 
ПеРеСІЧНОМУ КРиМЧАНиНУ 
НІЯКиХ ЖиТТєВиХ ПеРеВАГ 
Не НАДАЮТь

ПАРЛАМЕНТ-
СьКИЙ ОДОБ-
РЯМС. 
Верховна Рада 
АРК була голо-
вним центром 
ухвалення оді-
озних  сепара-
тистських рі-
шень у 1990-х 
роках
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їни і товариство «Просвіта». Ко
мандування Чорноморського 
флоту заходилося виявляти на 
кораблях проукраїнських акти
вістів і виганяти їх зі складу 
флоту. І це зрозуміло, оскільки 
наприкінці 1991 року близько 
95% офіцерів штабу ЧФ були го
тові присягнути Україні. Це ви
знав у своїх мемуарах «Записки 
командувача» адмірал Ігорь Ка
сатонов, призначений Москвою 
замість Міхаіла Хронопуло 
(див. Тиждень, №13/2012). 

От коли треба було діяти 
швидко, енергійно і рішуче! Але 
не було в Києві тих, хто був би 
здатен на такі дії... Навпаки, 30 
грудня 1991 року в Мінську деле
гація України визнала Чорно
морський флот стратегічним 
(яким він ніколи ані в Російській 
імперії, ані в СРСР не визнавався 
з огляду на закритість басейну 
Чорного моря протоками Бос -
фор-Дарданелли), що означало 
продовження над ним контролю 
з боку Москви. Київські чинов
ники так і не збагнули, що бо
ротьба за Чорноморський флот 
насправді є боротьбою за Крим і 
Севастополь, а боротьба за Крим 
і Севастополь визначає долю 
України як повноцінно суверен
ної держави. Обмежене мис
лення повною мірою втілилося в 
позиції на переговорах із Росією 
тодішнього шефа української 

дипломатії Анатолія Зленка. 
Якщо російська сторона вбачала 
в ЧФ надзвичайно важливий 
війсь  ково-політичний інстру
мент захисту своїх національних 
інтересів, то Зленко і його комі
сія такого значення ВМС для 
держави не надавали. Мовляв, 
нам флоту не треба, нам би лише 
якусь флотішку.

КРиМСьКиЙ БАНТУСТАН
Всі ці роки в Криму не припи
нялася пропагандистська ві
йна. Опоненти України розроб -
ляли дві головні теми: жахли
вість життя півострова у складі 
України і велике щастя росій
ського чи незалежного статусу 
Криму. Дивно, але й сьогодні 
від кіл, наближених до робочої 
групи Анатолія Могильова, 
можна почути, що всі проблеми 
соціально-економічної сфери 
Криму пов’язані з недостат
ністю автономних повноважень 
цієї території. За Юрія Мєш
кова Крим був де-факто само
стійним утворенням, а ситуа
ція в економіці та соціальному 
забезпеченні була значно гір
шою, ніж зараз. Саме цим і по
яснюється, чому широкий 
кримський загал так спокійно 
поставився до усунення від 
влади Юрія Мєшкова, адже 
жити кримчанам в його час 
стало дуже важко, хоча сам кер
манич гасав світами, доїхав аж 
до Тайваню, обіцяючи земля
кам золоту зливу іноземних ін
вестицій. Але божевільних ри
зикувати своїми капіталами не 
знайшлося...

Оточення Могильова запев
няє, що новий статус кримської 
автономії не спровокує сепара

тизму, але це подібне до запев
нянь Ківалова – Колесніченка, 
що їхній мовний закон не за
шкодить українській мові...

Між тим епопея мєшков
щини переконливо довела і на
очно продемонструвала, що 
будь-які сепаратистські про
екти пересічному кримчанину 

ніяких життєвих переваг не на
дають. Всі спроби зробити 
Крим чи то кримінальним па
ханатом, чи то бюрократично-
номенклатурним заповідником 
із щонайбільшим дистанцію
ванням від контролю центру 
жодних проблем не вирішу
вали, а створювали нові, набли
жаючи півострів до збройного 
протистояння, внутрішньої во
рожнечі і провокуючи міждер
жавний конфлікт між Украї
ною та Росією. А головні про
блеми Криму принципово не 
відрізняються від проблем ре
шти українських регіонів: не -
ефективність управління, то
тальна корупція, криміналіза
ція економіки, відсутність діє
вих механізмів громадянського 
суспільства тощо. Досвід Криму 
переконує, що так звана феде
ралізація України здатна лише 
розколоти державу на два де
сятки таких собі феодальних 
бантустанів, де насолоджувати
меться життям купка представ
ників місцевої номенклатури та 
кримінального світу (часто це 
одні й ті самі особи) за рахунок 
абсолютної безперспективності 
для більшості населення, що 
ґрунтуватиметься на хижаць -
ко-компрадорському викорис
танні (а точніше, пограбуванні) 
ресурсів територій із цілкови
тою неможливістю позитив
ного розвитку.

Відповідно з цих бантуста
нів висмоктуватимуть при
родні, рекреаційні та трудові 
ресурси більш згуртовані су
сідні держави, а ціла Україна 
стане полем для безперешкод
ної реалізації іноземних еконо
мічних і політичних амбіцій та 
інтересів з одночасною дегра
дацією виробничих сил Укра
їни та її населення. Місцеві 
«еліти» знахабніють до край
ньої межі феодальної сваволі, і 
феномен екс-нардепа Лозин
ського, який убив селянина, що 
перетнув кордон його приват
ного лісу, видаватиметься ди
тячою забавкою порівняно з 
тим, що ми побачимо у напівсу
веренних бантустанах України 
з їхньою диктатурою регіо
нальних «крутих». Федераліза
ція й автономізація за відсут
ності справжньої демократії і 
правової держави неминуче ве
дуть до дегенерації регіонів, 
розпаду країни і втрати земель 
на користь сусідніх держав. 

ДОСВІД КРиМУ ПеРеКОНУє, 
щО ТАК ЗВАНА 
ФеДеРАЛІЗАЦІЯ УКРАїНи 
ЗДАТНА Лише РОЗКОЛОТи 
ДеРЖАВУ НА ДВА ДеСЯТКи 
ФеОДАЛьНиХ БАНТУСТАНІВ

ВСЄХ 
ПОСТРОІМ! 
Призначення 
Анатолія 
Могильова на 
посаду голови 
Ради Міністрів 
АРК стало 
тріумфом 
«донецьких» 
над місцевими 
елітами Криму 
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АВТОНОМНА ДеГеНеРАЦІЯ
Упродовж 20 років Крим так і не позбувся закостенілої радянської сутності й продовжує деградувати в соціальному та економічному плані 

П
ісля 1991 року одним із 
найперспективніших ре
гіонів новоутвореної Ук -
раїни був Крим. Розгалу

жена система курортів, високо
технологічне сільське господар
ство, потужний військо  -
  во-промисловий комплекс – усе 
це могло дати могутній поштовх 
для його поступального розви
тку. Натомість упродовж двох 
десятиліть автономна респу
бліка невпинно деградує в еко
номічному, а особливо у 
соціально-політичному плані. 
Сьогодні півострів є заповідни
ком не просто антиукраїнських 
сил, а й рудиметарно-радян -
ського (російського) менталь
ного коду, який дотепер визна
чає мислення та спосіб життя 
більшості тамтешнього насе -

лен  ня, стримуючи економічний 
та політичний розвиток краю.

СТАБІЛьНиЙ «БєСПРєДєЛ»
Стосовно єдиної неунітарної 
складової частини нашої дер
жави є стереотип: мовляв, усі 
кримчани сплять і бачать себе у 
складі Росії, водночас зооло
гічно ненавидячи будь-що укра
їнське. Не можна сказати, ніби в 
ньому немає жодного раціо
нального зерна, та, як виявив 
Тиждень, найбільшою пробле
мою місцевого населення є аж 
ніяк не проросійськість чи ан
тиукраїнськість, а радянськість, 
яка нікуди не зникла за два 
деся тиліття автономного пла
вання. Вона проявляється в 
сен сі соціально-психологічних 
установок, що неминуче тяг

Автор: 
Богдан 

Буткевич 
Київ–

Сімферополь– 
Севастополь–

Ялта–
Феодосія

нуть за собою і відповідні спо
соби господарювання, і управ
лінські відносини, і світосприй
мання загалом.

Щойно похитнулася кому
ністична влада наприкінці 
1980-х, Кримський півострів із 
головою занурився у вир безза
коння. «В мене було таке вра
ження, що вся молодь тоді 
пішла в банди, – пригадує Олек
сій Дриганов, екс-оперативний 
працівник тамтешньої міліції. – 
Цього не порівняти з іншими 
областями, хіба з Донбасом, де 
тоді, на початку 1990-х, також 
був шалений сплеск злочин
ності. У нас цілі райони перетво
рилися на подобу Гарлема. Таке 
враження, що все відразу впало: 
система правоохоронних орга
нів, забезпечення, економіка. 
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Більшість людей були повністю 
дезорієнтовані, тоді як молодше 
покоління визнавало лише кри
мінальні способи вирішення 
питань. І наші курорти тут 
тільки погіршили ситуацію – 
почався відстріл усіх старих ке
рівників, які не погоджувалися 
віддавати «хлібні місця» під 
контроль різноманітних ОЗУ 
(організованих злочинних угру
пувань. – Ред.). А ще й чинник 
кримських татар із їхніми само
чинними захопленнями, які ма
сово поверталися й хотіли 
землі, котрої їм, звичайно, ніхто 
не квапився повертати. До того 
ж Крим став базою перевалки 
нелегальної зброї, яку крали в 
астрономічних масштабах зі 
складів колишньої Радянської 
армії та перепродували в «га
рячі точки» – Абхазію, Осетію, 
Чечню, Придністров’я. Плюс 
іще й невизначений статус Чор
номорського флоту відкривав 
багато шляхів до цейхгаузів. Че
рез усе це на руках у бандитів на 
півострові осіло дуже багато 
зброї. І не тільки пістолетів, а й 
гранатометів, автоматів, куле
метів тощо, і все це використо
вували в «розборках». Крим 
став нагадувати лінію фронту, 
між бандитськими угрупован
нями точилися цілі битви про
сто на вулицях міст, із десят
ками жертв, а ми, міліція, ні
чого не могли вдіяти. Бо дуже 
багато людей пішло з органів 
просто в банди, а ті, хто зали
шився, не знали чітко, ні кому 
ми підпорядковуємося – Сімфе
рополю, Києву чи Москві, – ні 
що робити, коли в кожного дру
гого злочинця як не РПГ (руч
ний гранатомет. – Ред.), то «Ка
лашніков» на руках, а в тебе та
бельний ПМ (пістолет Мака
рова. – Ред.) і відсутність до
зволу стріляти без поперед
ження. Я тоді багато колег утра
тив. Уже не кажу про те, що же
брацьку зарплату ми отриму
вали раз на п’ять-шість міся
ців».

Чимало дослідників тих по
дій стверджують, що крим
ський «бєспрєдєл» 1990-х сяг
нув таких катастрофічних 
масштабів якраз завдяки відір -
ваності основної маси тамтеш
ніх жителів (переселенців за 
своїм походженням) від свого 
коріння. У 1990-ті півострів 
пройшов крізь період настільки 
руйнівної соціально-політичної 

нестабільності, що більшість 
населення досі панічно боїться 
будь-якої непевності. У цьому 
теж проглядає радянське руди
ментарне мислення – коли в 
умовах СРСР людина, маючи 
жахливий досвід воєн, голодо
морів, сваволі репресивного 
апарату, мислила за принци
пом «тільки б не було війни». 
Пригадаймо, що саме Крим був 
найуспішнішим прикладом ви
ведення «гомо совєтікуса», – і 
дістанемо відповідь на те, чому 
гасла Партії регіонів на кшталт 
«Руїну подолано, стабільність 
досягнуто» тут знаходять та
кий масовий відгук.

Бажання стабільності – для 
більшості кримчан якщо не 
нав’язлива ідея, то принаймні 
один із панівних суспільних 
трендів. «У 1990-ті у моєму ра
йоні майже кожен день стрі
ляли, бо там була «штаб-квар -
тира» сумновідомих «башмаків» 
(одне з найбільших кримських 
ОЗУ 1990-х. – Ред.), – пригадує 
Анна Плюта із Сімферополя. – 
Дуже добре пам’я  таю також ко
мендантську годину, бронетран
спортери на вулицях і те, як 
справді страшно було виходити 
за двері квартири ввечері. 
Пам’ятаю і «віяльні» відклю
чення електрики та водопоста
чання наприкінці 1990-х, коли 
по кілька днів ми сиділи без 
світла та краплини води. Тому 
зараз для своїх дітей хочу од
ного: щоб не стріляли й було що 
їсти і щоб усе це я могла плану
вати бодай місяці на два уперед. 
Решта – вторинне. Я маленька 
людина, і нічого все одно не 
зміню, тому голосувати краще за 
перевірених – тих, хто вже у вла-
 ді. Краще не висовуватимуся».

ПІД ДАХОМ КОРУПЦІї
Розгром кримської організова
ної злочинності наприкінці 
1990-х, санкціонований із Ки
єва, виявився до великої міри 
позірним. Адже фізично вини
щили чи посадили до в’язниці 
лише цілковитих «відмороз
ків», які геть не визнавали жод
них авторитетів, наприклад, 
тих самих «башмаків». Решта 
прекрасно вписалися в систему, 
знайшовши собі владне при
криття: достатньо пригадати 
історію з депутатом від Партії 
регіонів Олександром Мельни
ком, якого пов’язують із най
більшим кримським ОЗУ «Сей

лем». Він був випущений на 
волю після арешту в 2006 році, 
за словами екс-глави МВС Юрія 
Луценка, на особисте прохання 
тодішнього прем’єра Віктора 
Януковича. 

Цей навколокримінальний 
архетип мислення за принци
пами, з одного боку, «рєшать ва
проси», а з другого – «не висову
ватися», переможно відтворю
ється в автономії і дотепер. 
Згідно із соціологічними опиту
ваннями, саме кримчани, осо
бливо віком за 35 років, виявля
ють найменше в Україні ба
жання брати участь у захисті 
своїх прав чи в будь-яких акціях 
протесту. Загальновідома про
блема самочинних захоплень 
землі – це чудовий приклад для 
ілюстрації системи фактично 
узаконеної тут корупції.

«Звичайно, у 1990-ті було 
дуже багато таких фактів, – роз
повідає один із членів Меджлісу 
кримськотатарського народу, що 
побажав залишитися анонім
ним. – Наші люди приїздили, 
ділянок їм не давали, тому вони 
змушені були захоплювати їх. 
Але останнім часом така прак
тика перетворилася на певний 

бізнес, коли з боку татар цим за
ймається певне коло осіб для на
ступного перепродажу землі, й 
не обов’язково своїм однопле
мінникам. І навіть більший від
соток захоплень, за статисти
кою, вчиняють люди слов’ян -
ського походження за потуран    - 
ня місцевої влади, яка пре
красно знаходить спільну мову 
із зацікавленими татарами, а 
особливо з великим російським 
бізнесом, у цих питаннях».

За статистикою, до 40% 
кримчан трудиться безпосеред
ньо в рекреаційній галузі, а ще 
близько 20% – у суміжних. «Ми 
всі працюємо на курорт, – зазна
чає житель Ялти Олексій Сур
ков, колишній науковий праців

НАВКОЛОКРиМІНАЛьНиЙ 
АРХеТиП МиСЛеННЯ ЗА 
ПРиНЦиПАМи, З ОДНОГО 
БОКУ, «РєшАТь ВАПРОСи», 
А З ДРУГОГО – 
«Не ВиСОВУВАТиСЯ», 
ПеРеМОЖНО 
ВІДТВОРЮєТьСЯ В АРК
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ник. – І конфлікти нам тут ні до 
чого. Саме тому вигідніше все 
«порєшать», ніж реально вирі
шити проблеми. Важливо, щоб 
була красива картинка, щоб 
люди приїздили сюди щороку 
витрачати відпускні гроші».

КОЧОВиЙ СиНДРОМ
Одначе таке декларативне ба
жання забезпечити недотор
канність курортного бізнесу аж 
ніяк не корелює з доконаним 
фактом його стагнації в Криму. 
Тобто свої 3,5-4 млн відпочи
вальників за рік півострів поки 
що отримує, але очевидної ди
наміки зростання не спостеріга
ється, плюс важливо зазначити, 
що абсолютна більшість із цих 
людей є громадянами або Укра
їни, або пострадянських дер
жав. Через відсутність страте
гічного розвитку туристичної 
інфраструктури іноземці до 
Криму не їдуть і не поїдуть. Це 
насамперед пов’язано зі став
ленням місцевого населення до 
власної землі, яка, здається, рід
ною для нього так і не стала.

Типовий приклад. Екскурсії в 
Криму, де справді історичних та 
природних пам’яток не бракує, є 
одним із хороших способів підза

робити влітку, тому в екскурсо
води лізуть усі, кому не лінь. Гід 
монотонно бубонить завчений 
набір фраз із путівника, водно
час, будь-які питання, що сяга
ють поза текст книжечки в його 
кишені, заганяють екскурсовода 
в безвихідь, адже він, за рідкіс
ним винятком, просто заробляє 
гроші, не маючи жодного сто
сунку до предмета, ландшафту чи 
будинку, про який розповідає.

«95% місцевих жителів не 
люблять землю, на якій живуть, а 
просто користуються нею, – 
стверджує мандрівник Сергій Ва
сюта з Феодосії. – Вони не цікав
ляться її історією, їм начхати на 
природу, важливо хіба що зру
бати грошей у курортний сезон. 
Зараз і по-швидкому. Що буде за
втра, їм байдуже. В мене таке 
вражен  ня, що в душі багатьох 
кримчан живе якийсь химерний 

ПОРІВНЯННЯ

За оцінками експертів Всесвітньої організації 
туризму, цього року потік міжнародних по-
дорожувальників зросте ще на 4%. Якщо 
таке станеться, то вперше в історії їх налічу-
ватиметься на планеті понад 1 млрд. Скільки 
ж осіб із цієї кількості відвідають Крим?
Згідно з даними Міністерства курортів і ту-
ризму АРК, за перше півріччя 2012-го подат-
кові надходження від підприємств рекреа-
ційної галузі зросли на 21%, порівняно з ана-
логічним періодом попереднього року, – до 
136,8 млн грн. Але це лише мінімальна час-
тина тих доходів, які півострів міг би заро-
бити, за правильного менеджменту й підви-
щення якості туристичного сервісу. Напри-
клад, Болгарію за січень – червень 2012 року 
відвідало 2,4 млн туристів, а отриманий від 

цього прибуток становив там €594,5 млн. 
Сьогодні АРК програє сусіднім Туреччині та 
Болгарії, а віднедавна ще й Грузії, яка за 
останні чотири роки почала стрімко розбу-
довувати свою туристич но-рекреаційну інф-
раструктуру.
На конференції Всесвітньої організації ту-
ризму ООН грузинський президент Міхеїл 
Саакашвілі у травні 2012-го визначив саме 
цю галузь як пріоритетну й важливу для без-
пеки його країни. За планами Тбілісі, при-
чорноморське містечко Анаклія в краї Саме-
грело – Земо-Сванеті вже перетворюється на 
один із найбільших туристичних і курортних 
центрів Чорноморського регіо ну з міжнарод-
ним аеропортом, низкою сучасних готелів та 
міською інфраструктурою. Загальна вартість 
проекту становила $6 млрд. Значна частка 
суми припадає на закордонні інвестиції в 
Грузію. 2012 року також заплановано відно-

вити за міжнародними стандартами грузин-
ський бальнеологічний курорт Сулорі у Ван-
ському районі. За словами експертів, 1 млн 
туристів створює 15 тис. нових робочих 
місць, а за 2011-й країну відвідали близько 4 
млн мандрівників. Передбачено, що їхня 
кількість 2013 року сягне 5 млн.
Туреччина, до якої торік завітало 31,5 млн 
відпочивальників, дістала від туристичного 
бізнесу прибуток у $23 млрд. Анкара впев-
нена, що в майбутньому не лише узбережжя 
Середземного моря та Стамбул, а й ще 
кілька найпопулярніших осередків рекреації 
можуть стати джерелом прибутку для кра-
їни. У стратегії розвитку місцевого туризму 
до 2030 року район Караденізу, тобто Чор-
ного моря, визначений пріоритетним. Воно 
й не дивно – територія має унікальне поєд-
нання морських пляжів та гір, що не поступа-
ються Альпам, а також історичні пам’ятки. 

Автор:  
Ганна Трегуб

Загублений півострів
Програючи своїм чорноморським сусідам, Крим може ще більше 
втратити в умовах зростання обсягів міжнародного туризму

КРИМСьКІ 
РЕАЛІї. 
Типовий 
пейзаж на ПБК
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У КРиМСьКиХ РеАЛІЯХ 
ПРОРОСІЙСьКІСТь – 
Це шВиДше ТУГА ЗА 
СОВКОМ, АНІЖ БАЖАННЯ 
ПОТРАПиТи ДО СКЛАДУ 
СУЧАСНОї РФ

ПОРІВНЯННЯ

Уже нині закордонні інвестиції у приватний 
сектор цієї країни зростають на $5 млрд що-
року. Інвестори чітко знають, що Туреччина є 
популярним місцем відпочинку для гостей з 
усього світу і що їхні тамтешні вкладення га-
рантовано забезпечать прибуток.
На цьому тлі для українців та їхніх найближ-
чих сусідів на півночі й сході Крим нині по-
стає як альтернатива згаданим місцям 
лише з однієї причини: бо туди дешевше 
дістатись і не треба морочитися зі здобут-
тям віз. Проте вже ні для кого не секрет, що 
за рівнем сервісу й комфорту відпочинку 
півострів досі перебуває на рівні пізнього 
совка. За інформацією Міністерства курор-
тів і туризму АРК, там щороку фіксують 
збільшення туристичного потоку на 7–10%. 
Але паралельно з цим у цілої низки санато-
ріїв відбувається спад або відсутність зрос-
тання кількості відпочивальників. Це свід-
чить про неефективність управлінського 
менеджменту й невміння надавати якісні 
та сучасні туристичні послуги.
Фахівці констатують гнітючу живучість 
сов ка в Криму. За 20 років незалежності ре-
креаційний комплекс АРК так і не зміг осво-
їти міжнародних стандартів сервісу (швед-
ський стіл, «усе включено», анімаційні про-
грами, систему експрес-при би ран ня житло-
вих приміщень) тощо. Багато санаторіїв і 

пансіонатів – це облізлі пам’ятки більшо-
вицької епохи з таким самим архаїчним об-
слуговуванням, які можуть привабити хіба 
що радянологів чи любителів стилю СРСР. 
Якісніший сервіс демонструють приватні 
міні-готелі й заклади харчування, але й 
вони далекі від іноземних конкурентів за 
якістю, хоча близькі за цінами. Те саме сто-
сується інфраструктури приморських міст, 
зокрема стану пляжів, де годі й казати не 
лише про європейські стандарти, а навіть 
про звичайні санітар но-гігієнічні норми. До 
цього додається проблема продуманої, 

зручної логістики: в Криму досі немає вели-
ких міжнародних аеропортів. Так, існує 
старе летовище в Сімферополі, однак від-
сутні повітряні рейси між столицею АРК та 
європейськими містами. Те саме стосується 
наземного й морського сполучення, яке 
зручним і комфортним назвати важко. Сер-
йозними перепонами на шляху залучення 
зовнішніх і внутрішніх інвестицій у крим-
ський туризм виступають непривабливий 
інвестиційний клімат, корумпованість чи-
новників та влади, непрозорість питань 
землевідведення. 

кочівник, мета якого витягнути 
всі соки із землі, куди він прий
шов, і рушити далі використову
вати іншу територію. Це й не 
дивно, адже більшість із цих лю
дей приїхали сюди два покоління 
тому на все готове, тому вони й не 
відчувають якогось глибинного 
зв’язку із землею. Не сприйма
ють її як єдиної, Богом даної на
завжди, яку треба плекати й лю
бити, бо іншої не буде, а без того 
неможливий нормальний, євро
пейського ти  пу розвиток. Хоча у 
сварках за цю ж таки землю з та
тарами вони здатні дійти й до 
вбивства, однак чомусь не вкла
дають ані копійки в розвиток 
своєї території, нещадно експлуа
туючи й так майже мертву радян
ську інфраструктуру. Во  ни здатні 
екскаватором переорювати тери
торію античного городища, на 
якому можна заробити сотні 
мільйонів доларів у майбутньому, 
задля будівництва чергового са
раю, де здаватимуть щодобово 
кімнати курортникам. Вони про
даватимуть неякісну їжу в кафе, 
розуміючи, що наступного року 
до них ніхто не прийде, однак їм 
важливіше отримати свої 10 коп. 
сьогодні, аніж 100 грн, але колись 
у майбутньому».

НєДОСААТєЧєСТВєННІКІ
58% жителів Криму, за остан
нім переписом населення, росі
яни. На думку місцевих експер
тів Тетяни Гучакової та Андрія 
Клименка, на півострові де-
факто склалася «російська ав
тономія», яку тепер іще дужче 
зміцнить сумнозвісний закон 
про мови Колесніченка – Ківа
лова. Одначе, як виявляється, в 
тутешніх реаліях проросій
ськість швидше означає тугу за 
совком, аніж бажання потра
пити до складу сучасної РФ. 
Дуже показовим у цьому відно
шенні є факт, що з програми 
переселення «саатєчєствєнні
ков», яку проводить Москва від 

2007 року, наразі скористалися 
лише близько тисячі мешкан
ців АРК. З реальною сучасною 
східною сусідкою Крим пов’я -

зують хіба родичі жителів, 
«спільне минуле» та купи ту
ристів звідтіля, які заполоня
ють пляжі Південного узбе
режжя. Водночас молоде поко
ління кримчан без проблем за
звичай користується і російсь    - 
кою, і українською мовами, вва
жаючи себе повноправними 
громадянами України.

«Російська орієнтація жите
лів Таврії чимось нагадує кому
ністичні погляди більшості ко
лишніх радянських жителів, – 
пояснює соціопсихолог Андрій 
Струтинський. – Себто всі ак
тивно її декларують, але самі у 
це в душі не вірять. Тобто за 20 
років усе-таки вони звикли, що 
столиця – Київ, а не Москва. 
Понад те, жодних утисків у 
мовно-культурній сфері росій
ська більшість не відчуває. По
казово, що основна маса крим
чан голосує, попри все, за Пар
тію регіонів, а не за відвертих 
русофілів штибу «Русскаго бло-
 ка». Боязкі й водночас недолугі 
спроби Києва перевести діло
водство на українську зазнали 
повного краху. Отже, реально 
тутешній люд хвилює не так 
мова, як рівень його життя й го
резвісна стабільність». 

У 2011 році обсяг 
прямих іноземних 
інвестицій, залуче-

них в економіку 
Криму, становив

$350 млн; 

82% з них  
($287 млн) були 

спрямовані у про-
мисловість, тільки

$22 млн
(6,5%) – у тран-

спорт і зв’язок та

$16,2 млн
(4,7%) –  

у будівництво

ПО ІНШИЙ БІК МОРЯ. 
Курорт Амасра, 
Туреччина 
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З
а рівнем наявного доходу 
на особу в 2011-му (17,6 тис. 
грн за рік) Крим із його по
тужним рекреаційним по

тенціалом перебував на ниж
чому рівні, за традиційно депре
сивні Кіровоградську (17,7 тис.), 
Житомирську (18,4 тис.) й Черні
гівську (18,7 тис.) й ледь вище за 
Херсонську (17,2 тис.) області. 
Причому впродовж останнього 
десятиліття темп зростання се
редньої зарплати на півострові 
відставав від усіх названих регіо
нів (див. «Змарновані мож-
ливості»). Оглядаючись на 20 
років автономії Криму у складі 
незалежної України, можна кон
статувати, що його «особливий» 
статус так і не був використаний 
для реалізації уніка ль ного при-
род но-кліматичного, культурно-
істо  рич  ного, транспор  т  но-гео-
гра   фіч  ного потенціалів, тобто з 
конструктивною і творчою ме
тою. Його пожертвували де-
струк тивній ідеї – законсерву
вати в регіоні заповідник совка; 
звести бастіон опору європей
ському та євроатлантичному 
курсові України, а заодно й про
цесам консолідації політичної 
нації; створити плацдарм для ді
яльності радикальних антиу
країнських та неоімперських ор
ганізацій, зорієнтованих на Мо
скву. Фантомні болі «славного 

совєтского прошло  го», а надто 
паразитування на них людей, які 
претендували на статус регіо
нальних еліт, фактично заблоку
вали розвиток Криму як поліет
нічного курортного і транс -
портно-комуніка  цій ного центру 
міжнародного масшта  бу – весь 
цей час півострів тримали в 
стані напруження (чого варті 
лише систематичні в недале
кому минулому інформаційні ві
йни з метою демотивації потен
ційних туристів щодо відпо
чинку в автономії під приводом 
можливих сутичок на міжетніч
ному ґрунті тощо).

ЧУЖІ ПРІОРиТеТи
Місцеві еліти (як і здатність насе
лення селекціонувати їх) відігра
ють ключову роль у взаємовідно
синах із центром та в реалізації 
потенціалу тієї чи тієї території. 
Коли вони мають хибні пріори
тети, чужі територіям, які нама
гаються репрезентувати, й там
тешнім жителям, бо ж тоді за
ручником стає цілий край. Саме 
так сталося в Криму. На проти
вагу донецьким, західноукраїн
ським елітам, кримські – вияви
лись неготовими до виходу на за
гальнодержавний рівень лобію
вання регіональних інтересів. 
Замість інтегруватися до україн
ського політичного простору во -

Автор: 
Андрій 
Скумін

Кримські (без) перспективи
Для успішного розвитку півострова необхідно позбутися радянських 
фантомів та переорієнтуватися на європейську цивілізаційну модель 

ни гралися в автономізм, часто 
намагаючись орієнтуватися пря-
 мо на Москву або балансувати 
між Кремлем і Банковою. Це за
вершилося їхньою маргіналіза
цією після приходу до влади «до
нецьких», коли Крим зазнав 
«окупації», яка розпочалася із 
призначення головою Ради міні
стрів АРК покійного нині Василя 
Джарти. Той привів із собою чи
малий десант нових керівників 
різного рівня: тенденція дістала 
продовження за його наступ
ника, теж «донецького» Анато
лія Могильова. На всіх ключових 
посадах в органах державної 
влади та правоохоронних струк
турах в автономії опинилися ви
хідці з Донбасу чи прилеглих до 
нього регіонів.

За останні 20 років владні 
еліти півострова не впорались із 
завданням створення там сучас
ної інфраструктури для відпо
чинку – до Криму не прийшли 
великі інвестиції через засилля 
місцевої еліти, яка не бажає пус
кати сюди «чужих». А левова 
частка доходів наявного турис
тичного бізнесу й надалі пере
буває в тіні, збагачуючи часто 
напівкримінальні структури, а 
також, через систему відкатів, 
пов’язаних із ними державних 
чиновників. Як ілюстрація – із 
запровадженням туристичного 
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збору влада АРК заявила, що 
планує отримувати $6–7 млн за 
рік. Символічна в масштабах 
краю та з огляду на його потен
ціал сума, з одного боку, свід
чить про високий рівень тініза
ції туристичного бізнесу, а з 
другого – про його невиправ
дано низький рівень розвитку.

Порівняння півострова із ін
шими причорноморськими та 
балканськими курортами (див. 
стор. 20) свідчить, що успіху до
сягли ті, хто зробив ставку на 
адаптацію рівня своїх послуг до 
світових стандартів, зокрема за 
параметрами ціни-якості. У 
Криму цього не відбулося. Біль
шість туристів становлять росі
яни та мешканці інших постра
дянських держав, для яких він 
доступніший за розцінками, 
аніж відпочинок на російському 
Кавказькому узбережжі Чорного 
моря, і водночас прийнятніший 
з огляду на ментально-пси-
хологічні та мовні особливості 
порівняно з туристичними краї
нами «дальнєго зарубєжья». До 
того ж регіон не став цілорічним 
курортом (а це можливо лише за 
належної інвестиційної полі
тики). На тлі високої активності 
влади Туреччини та Грузії в за
воюванні туристичного й рекре
аційного ринку Крим виявився 
справжнім «островом», мало
доступним для модернізації та 
розвитку галузі. Причому ставка 
на невибагливий совковий кон
тингент лише консервуватиме 
відставання відповідної сфери 
краю і перерозподілятиме не на 
його користь потоки відпочи
вальників, які поступово збіль
шуватимуться.

ОКУПОВАНиЙ ХеРСОНеС
Деструктивними для розвитку 
Криму є і орієнтація на російсь-   
ку військово-політичну присут
ність та підтримка продовження 
оренди Чорноморським флотом 
низки об’єктів на території пів
острова. Військовий статус Се
вастополя зменшує бажання 
приватних, особливо неросійсь-
ких інвесторів вкладати гроші в 
розвиток навіть різних видів не -
рекреаційної (насамперед тран
спортної) інфраструктури, що 
вже й казати про туристичну.

У форматі чинних угод із Ро
сією місто дуже багато втрачає 
від базування Чорноморського 
флоту й насамперед тому, що 
Бюджетний кодекс дозволяє йо -

му залишати в себе 100% подат
кових надходжень від плати за 
землю та податку на нерухоме 
майно (наразі цього збору Верхо
вна Рада ще не «активувала», 
але після його запровадження 
Севастополь буде одним із тих 

міст, які найбільше від нього мо
гли б виграти). Очевидно, 100% 
надходжень від майнових подат
ків для міста, де вартість нерухо
мості – одна з найвищих в Укра
їні, – запорука процвітання. ЧФ 
РФ займає понад 14,6 тис. га 
землі (для порівняння: площа 
всього Севастополя нині 107,9 
тис. га). Це означає, що якби там
тешня громада отримала сьо
годні орендовані ділянки в ко
мунальну власність, то лише 
орендна плата за них означала б 
для неї десятки мільйонів додат
кових гривень (нині базова вар
тість сотки землі в Севастополі 
становить 21,5 тис. грн). Своєю 
чергою, поява на ринку такої 
кількості наділів за цінами, зна
чно нижчими від нинішніх рин
кових, стимулювала б активну 
забудову, оновлення інфраструк
тури міста, і в перспективі це 
створювало б нові робочі місця й 
наповнювало б доходами муні
ципальний бюджет (наприклад, 
підрахунки, проведені напере

РОЛь КРиМУ ЯК 
«ВІЙСьКОВОГО ФОРПОСТУ» 
Й «НеПОТОПЛЮВАНОГО 
АВІАНОСЦЯ» БЛОКУє ЙОГО 
еКОНОМІЧНІ ПеРСПеКТиВи

додні підписання Харківських 
угод, свідчили, що мінімальні 
вигоди лише в перший рік виве
дення ЧФ із Криму – 1,5 млрд грн 
додаткових надходжень до місь
кої скарбниці).

Перевага Севастополя – в 
тому, що він поєднує в собі ста
туси міста й регіону, не здійсню
ючи відрахувань до вищої 
територіально-адміністративної 
одиниці. Він міг би стати потуж
ним транспортним і туристич
ним осередком, а натомість пе
ретворений фактично на за
криту мілітарну зону, такий собі 
рудимент холодної війни.

Якісна зміна в розвитку Кри-
 му загалом і Севастополя зо
крема можлива лише за умови, 
що тамтешні жителі (бодай у ре
зультаті оновлення поколінь і 
здійснення відповідної інформа
ційної політики) усвідомлять, що 
їхня роль як «військових форпос
тів» і «непотоплюваних авіанос
ців» не адекватна сучасним гео
політичним реаліям. Що май
бутнє для них полягає в переорі
єнтації на європейські цінності й 
підтримку відповідного курсу 
Української держави. Лише в та
кий спосіб, подолавши наслідки 
совка і обравши перспективнішу 
модель розвитку, вони зможуть 
реалізувати власний та свого ре
гіону потенціал, уникнути міжет
нічних і політичних конфронта
цій, які неминуче чекатимуть на 
Крим, нависаючи над його мо
дернізаційними перспективами в 
разі, коли пріоритет буде віддано 
збереженню ролі ексклаву ефе
мерного «русского міра». 

АР КРИМ ЖИТОМИРСЬКА КІРОВОГРАДСЬКА ХЕРСОНСЬКАЧЕРНІГІВСЬКА

Змарновані можливості
Динаміка зростання середніх номінальних заробітних плат у Криму та регіонах України, що 
їх традиційно вважають найдепресивнішими (2002–2011)

358                     289                   277                  282                    268
2295

            1970                    1974                    
2114                     2071

Середня зарплата, грн (2002)                    Середня зарплата, грн (2011)                 Зростання, разів

6,41               6,82          7,13            7,5           7,736,41               6,82          7,13            7,5           7,73

358358  289 289 277277 282282 268268

2295
 1970 1974 2114 2071

Показники  
ВВП/ВРП на особу 
($ тис.) за 2010 рік 
свідчать, що АРК, 

на відміну від Чор-
ногорії, так і не ско-
ристалася зі свого 

шансу
ВРП Криму – 

2,08 
ВВП Чорногорії –

4,12
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Незапитані 
знання
Проект нового порядку формування держзамовлення – 
чергова псевдореформа, спрямована не на поліпшення 
освіти, а на механічне зменшення бюджетних видатків

Н
апередодні нового нав -
чального року вкотре ак
туалізувалася проб  лема 
адекватності системи ви

щої освіти реальному ринку 
праці, а відтак і ефективності 
держвидатків на підготовку фа
хівців різних спеціальностей. 
Резонанс викликав підготовле
ний Мінекономіки законопро
ект № 10720 про порядок фор
мування держзамовлення, в 
якому не було вказано його мі
німальної частки. Реагуючи на 
негативні оцінки в ЗМІ, віце-
прем’єр Сергій Тігіпко запев
нив, що кількість фахівців, які 
навчаються за держзамовлен
ням, залишиться, як і доти, не 
меншою ніж 51% від загальної 
кількості студентів, а прем’єр-
міністр Микола Азаров напере
додні Дня Незалежності за -
явив, що частка держзамов

лення «у ВНЗ буде лише підви
щуватися», проте «перш за все 
за рахунок інженерних, при
родничих, технічних професій, 
для яких є робота».

ЗНОВУ ПСеВДОРеФОРМи
Скасування «порога» держза
мовлення, очевидно, потрібне, 
аби продовжити процес змен
шення фінансованих із держ
бюджету місць за тими спеці
альностями, ринок яких, на 
думку нинішнього уряду, пере
навантажений. Так уже цього 
року воно було нижчим від 
рівня 2010-го за такими спеці
альностями, як економічна тео
рія (на 20%), юриспруденція 
(14%), журналістика (11,2%), 
економіка підприємств (10,5%), 
міжнародна економіка (7,5%), 
менеджмент (4,3%). Цифри під
тверджують слова Тігіпка про 
«непотрібних для економіки 
фахівців... економістів, юристів, 
представників інших спеціаль

ностей». Однак ефективності 
витрачання державних коштів 
механічне зменшення частки 
держзамовлення не підвищить, 
та і якості професійних кадрів 
за потрібними економіці спеці
альностями не забезпечить.

Це радше типовий приклад 
псевдореформи, мета якої не 
вдосконалити галузь, а меха
нічно урізати держвидатки, 
адже справжньою проблемою є 
дуже мала частка випускників, 
які працюють за фахом. На 
жаль, репрезентативної статис
тики, яка окреслила б масштаби 
явища, немає. Відтак для визна
чення чисельності таких людей 
доводиться користуватися оцін
ками урядовців, експертів та не
репрезентативними опитуван
нями, які оцінюють кількість 
тих, хто трудиться не за фахом 
від 70–80% (максимально) до 
40% (мінімально). Наприклад, 
навесні 2012 року декотрі уря
довці говорили про 40% випус

Автор:  
Георгій Грищенко

Якщо на найпопулярнішому в Україні 
сайті з працевлаштування пошукати ва-
кансії з будь-якою зарплатою, графіком 
роботи та за будь-якою спеціальністю 
для людини з вищою освітою без до-
свіду роботи, знайдуться лише місця 

менеджерів з продажу. У Міносвіти при-
чиною низького відсотка працевлашту-
вання випускників вишів за фахом нази-
вають «професій  но-кваліфі  кацій  ний 
дисбаланс на ринку праці». Але самі 
вчорашні студенти переконані: на зарп-
лату, яку пропонують молодим спеціа-
лістам без досвіду роботи, неможливо 
прожити.

КОПІЙКи Не ПРОПОНУВАТи
«Я міг би влаштуватися психологом або 
соціальним працівником, вакансії були, – 
розповідає Мирослав Коломієць, цього-
річний випускник Національного педаго-
гічного університету імені Михайла Дра-
гоманова, спеціаліст із практичної психо-
логії. – Але остання пропозиція передба-
чала зарплату 1500 грн на місяць. Робота 
на повний день, тож підробити деінде не 
вийде». А у приватних клініках, де можна 
отримувати більше грошей, із учораш-
німи студентами ніхто навіть не розмов-
лятиме, додає він.
Хлопець мріяв працювати за покликан-
ням, волів займатись і науковою діяль-
ністю, але має самотужки заробляти на 
життя. Ще студентом Мирослав підро-
бляв офіціантом, щоби оплачувати на-

Автор:  
Валерія Бурлакова

Компроміс із мрією
Більшість випускників українських вишів 
змушена працювати не за фахом, 
щоби заробити на прожиття
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кників вишів, що задіяні не за 
спеціальністю. За даними соціо
логічного опитування, проведе
ного Державним інститутом роз
витку сім’ї та молоді в червні 
2007 року, май  же половина 
(47%) юнаків та дівчат, що здо

були вищу освіту, мають роботу 
не за фахом (але це тільки серед 
тих, у кого вона є взагалі). Опи
тування рекрутингової компанії 
HeadHunter, проведене торік, за
свідчило, що 37,4% респондентів 
працевлаштувалися не за спеці

альністю, 25,7% – у сфері, близь
кій до здобутого фаху, і лише 
36,6% – безпосередньо за ним.

10 МЛРД НА ВІТеР
Згідно з інформацією Кабміну, 
загальні витрати на бюджетне 

вчання. І, нарешті отримавши диплом, 
змушений був відмовитись від здобутого 
фаху саме через фінанси. «Заробляти 
копійки собі можуть дозволити лише ті, 
хто має якусь матеріальну підтримку ще 
на три-чотири роки, щоби здобути до-
свід роботи», – сумно усміхається хло-
пець. Він влаштувався менеджером із 
продажу: зарплата непогана, колектив 
дружний, фірма стабільна. «Але здобу-
ваю досвід у геть інший, далекій від 
свого фаху сфе  рі, – зауважує Мирос-
лав. – Вже не вірю, що колись працюва-
тиму психологом».

ВЧиТеЛІ-ОХОРОНЦІ
Подібні проблеми має Дмитро Раєвський, 
випускник Київського університету права: 
«Я працював за фахом ще на п'ятому 
курсі, однак нічого за це не отримував. 

Робота у першій половині дня, а на-
вчання – у другій». Однак цього досвіду 
виявилось замало. «Більшість молодих 
юристів, закінчивши виш, мають працю-
вати безкоштовно або за копійки, – каже 
Дмитро. – Вони йдуть у помічники прав-
ників, а це неприємна, важка, кропітка 
робота за 1000–1500 грн на місяць, якщо 
дуже пощастить, то 
за 2000 грн. А я маю 
винаймати квар-
тиру...» Дмитро за-
робляв 2000 грн, 
працюючи монтаж-
ником ще під час на-
вчання. Проте з ди-
пломом у кишені 
йти на такі самі 
гроші вже не пого-
дився. З одногрупни-

ків Раєвського мало хто працює за фа-
хом.
«Сама по собі наявність диплома (хай 
навіть найпрестижнішого ВНЗ) не є пере-
пусткою в команду, – цитують працедав-
ців у дослідженні «Ви  пуск    ники україн-
ських ВНЗ очима роботодавців» аналі-
тики Київського міжнародного інституту 

МАГІСТЕРСьКИЙ 
МІНІМУМ. Сту-
дент КПІ Сашко, 
знаючи, що ба-
калаврові знайти 
роботу за фахом 
важко, має на-
мір отримати ди-
плом магістра
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навчання у вишах, передбачені у постанові № 
583 від 17 травня 2012 року, плановано в обсязі 
трохи більшому ніж 19 млрд грн. З огляду на кое
фіцієнт ефективності (частку кадрів, які працю
ють за спеціальністю), виходить, що близько 50% 
цих коштів (9–10 млрд грн, або близько 3% держ
бюджету) марнують. Це якщо вважати, що відсо
ток не задіяних за фахом однаковий для тих, хто 
навчався і на бюджетній, і на контрактній формі. 
Але ви      пус  к     ники-платники мають більше доро
жити здобутим дипломом. Для значної частини 
бюджетників вища освіта фактично сприйма
ється як продовження загальноосвітньої школи. 
Спеціальність абітурієнти найчастіше вибира
ють просто заради здобуття вищої освіти, нада
ючи перевагу вишу, до якого простіше вступити. 
Мовляв, можна провчитися чотири-п’ять років в 
університеті, як раніше у школі, а вже потім ви
значитися, чи потрібна ця спеціальність, чи по
добається робота й чи прогодуєш за свою зарп
лату себе та сім’ю. За словами експертів, випус
кники, які проходять виробничу практику, від
чувають знач  но менше бажання працювати за 
фахом, ніж до цього.

Ще 2004 року положенню Основного Закону 
про гарантовану безкоштовну вищу освіту було 
дане офіційне тлумачення рішенням Конституцій
ного Суду України: «Безоплатність вищої освіти 
означає, що громадянин має право здобути її від
повідно до стандартів вищої освіти без внесення 
плати в державних і комунальних навчальних за
кладах на конкурсній основі (частина четверта 
статті 53 Конституції України) в межах обсягу під
готовки фахівців для загальносуспільних потреб 
(державного замовлення)». Таким чином, на
вчання у вишах проводиться не для «загального 
розвитку» юнаків та дівчат, не для їхньої самореа
лізації, а для задоволення потреб суспільства. 
Проте система розподілу молодих спеціалістів є 
атавізмом сов  ка, який у сучасних ринкових умовах 
нормально працювати не може, а спроби її відро
дження в тій чи тій формі адміністративного при
мусу неодмінно означатимуть впровадження но
вітнього варіанту кріпацтва.

НАЖиВО

соціології. – Однак, безумовно, ми, за ін-
ших рівних умов, беремо до уваги і 
якість ВНЗ, в якому навчався кандидат на 
посаду, і місце ВНЗ у рейтингах, і серед-
ній бал диплома».
«Зараз працюю оператором 1С у транс -
портній компанії, – розповідає Раєвсь -
кий. – Це технічна посада, але добрі 
гроші. Робота нескладна й не потребує 
освіти, за місяць можна навчитись це ро-
бити. Не знаю, чи працюватиму за фахом. 
Правники – це найбільші зануди, яких я зу-
стрічав у житті». Та найголовнішою про-
блемою, на думку Дмитра, є «обов'язок» 
юриста «йти на постійні компроміси із 
власною совістю». «Така вже наша судова 
система», – каже хлопець.
Микита Сухоніс, цьогорічний випускник 
Інституту історичної освіти НПУ імені Ми-
хайла Драгоманова, мав би стати вчите-

лем історії. Але зарплати педагога – за 
словами хлопця, йому пропонували 
близько 1500 грн на місяць, – вистачить 
хіба що на їжу. А займаючись фрілансом 
(починаючи від роботи охоронця до орга-
нізатора вечірок), Микита здатний себе 
забезпечити: «Я навіть не намагався вла-
штуватися за фахом. Сподіваюсь, спро-
бую, коли будуть кращі умови для цього. 
Якщо ні, вчителем не працюватиму».
Ігор Стефанюк торік закінчив Інститут 
міжнародних відносин КНУ імені Тараса 
Шевченка. «Ще на третьому курсі я від-
чув наближення «солодкої перспективи» 
отримання зарплати у 800 грн у якомусь 
із державних органів виконавчої 
влади, – посміхається хлопець. – Тоді й 
розпочав серйозні пошуки роботи». Хо-
тів працювати в рекламі й, хоч не вчився 
на рекламіста, вважає, що непрофільна 

освіта допомогла йому досягти мети. 
«Мій фах (спеціаліст із міжнародних від-
носин) допоміг мені обійняти першу по-
саду – кореспондента з тієї ж таки тема-
тики в інформагенції. Змінивши ще 
близько п’яти місць роботи, я очолив на-
прямок стратегічного планування у про-
відній рекламній фірмі. Маю хороший 
заробіток, статус і задоволення від про-
цесу. Тож у будь-якому разі дуже пиша-
юся здобутою освітою, вона стала бази-
сом для розуміння багатьох процесів, зо-
крема й у маркетингу».

Не ВСе ВІДРАЗУ
Ті з учорашніх студентів, хто таки вла-
штувався за фахом, йдуть до своєї мрії 
різними шляхами. Бакалавр Київської 
політехніки Сашко, котрий вчиться на 
інженера з комп’ютерного проекту-
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НАЖиВО

вання, вирішив продовжити навчання 
на магістерці, інакше не мав би шансів 
знайти роботу за спеціальністю: «Чи-
мало студентів вже за кілька місяців до 
отримання диплома магістра знають, 
куди їх можуть забрати працювати, 
адже на кафедру щорічно надходить 
певна кількість замовлень на сучасні по-
тужні виробництва».
Багато хто має обирати, здобувати освіту 
чи досвід роботи. Адже, на думку робото-
давців, основною проблемою працевлаш-
 тування випускників є «розрив між теоре-
тичними знаннями, які дає ВНЗ, і їхнім 
практичним застосуванням у реальних 
умовах».
Випускниця Одеського національного 
університету імені Іллі Мечникова і мо-
лода журналістка Олеся розповідає, що 
задля того, аби бути впевненою у влас-

ному майбутньому, працювати почала 
ще на другому курсі. «Дуже важко було 
домовитись про вільне від  віду  вання у 
виші, та й, гадаю, через це я пропустила 
чимало цікавих предметів. Фактично до-
велось вивчати журналістику безпосе-
редньо на робочому місці, – пояснює ді-
вчина. – Але зараз маю не лише диплом, 
а й неабиякий досвід роботи за фахом. 
Тому, на відміну від багатьох своїх одно-
курсників, впевнена: працювати офіці-
анткою з дипломом журналіста мені не 
доведеться. Трудитися за копійки – теж, 
хоча починала я саме з цього».
Допоки не буде змінено механізми залу-
чення молодих фахівців до ринку праці 
та систему мотивацій молоді під час ви-
бору професії, ані система держзамов-
лення, ані українські виші не забезпечу-
ватимуть потреби ринку праці.

МАЙБУТНє – 
ЗА ОСВІТНІМ КРеДиТОМ
Підвищення рівня відповідаль
ності студентів та ефективності 
витрачання державних коштів 
має ґрунтуватися на цивілізова
них механізмах економічного 
стимулювання. Наприк  лад, по
вну реорганізацію нинішнього 
порядку забезпечення «безко
штовності навчання» можна 
було б здійснити за зразком 
освітніх кредитів, поширених у 
США й інших розвинених краї
нах. В Україні для пільгового ре
жиму таких послуг можна пере
орієнтувати гроші, які нині ви
трачають на держазамовлення. 
У загальних рисах система могла 
б функціонувати таким чином. 
Абітурієнт отримує в банку (дер
жавному чи комерційному) ко
шти на оплату навчання у виші. 
Під час самого здобування спеці
альності він не гасить ані від  сот -
ків (які компенсують із держбю
джету), ані тіла кредиту, а діс
тавши освіту, вирішує, як учи
нити: піти на роботу до бюджет
ної сфери (тоді кредит може спи
сувати/гасити організація пра
цедавець чи держскарбниця) або 
трудитись у приватному секторі, 
або емігрувати (обслуговування 
пози  ки в такому випадку має 
здійснювати випускник або 
компа  нія-роботодавець в Укра
їні чи за її межами).

Кошти платників податків, 
які й так виділяють на освіту, в 
цьому випадку використовува
тимуть у рази ефективніше, ніж 
доти. Водночас у цей спосіб буде 
вирішено і ще як мінімум дві 

проблеми. По-перше, соціальної 
справедливості й рівної соціаль
ної захищеності. Адже, хоч по
датки (зокрема, й на освіту) всі 
платять однаково, дехто з молоді 
вчиться за свій рахунок, на 
контракті, інші – формально за 
державний (насправді часто но
сячи хабарі «потрібним» лю
дям), а деякі – не вступають до 
ВНЗ взагалі. По-друге, розу
міння того, що ти здобуваєш 
освіту не просто так, а за взяті в 
банку реальні гроші, буде додат
ковим і дуже важливим стиму
лом у самому процесі навчання. 
Мимоволі станеш обережним і 
працьовитим. Але найважли
віше, що студент зможе само
стійно обирати спеціальність і 

вищий навчальний заклад, а не 
йти туди, де більше шансів всту
пити на бюджет, ігноруючи не 
вельми реальні перспективи 
працевлаштування потім.

Звичайно, проблему можна й 
далі замовчувати і вживати по
верхових засобів впливу, вдаючи, 
ніби її вирішення полягає лише у 
створенні «правильного держза
мовлення» та його величини у 
відсотках від загальної кількості 
студентських місць. Однак без до
корінної перебудови принципів 
підготовки фахівців у ВНЗ кризові 
явища тільки наростатимуть. 

ПІДВищеННЯ еФеКТиВНОСТІ  
ДеРЖВиДАТКІВ НА ОСВІТУ  
МАє ґРУНТУВАТиСЯ НА  
еКОНОМІЧНиХ СТиМУЛАХ

БАЗОВА ОСВІТА. 
Ігор Стефанюк по-

будував кар’єру 
в рекламі, хоча 

вчився на міжна-
родника
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Згідно з рішенням Соло -
м’ян  ського районного суду 
міста Києва від 21 серпня 
2012 року  визнати недо
стовірною та такою, що за
чіпає честь та гідність 
Медведчука Віктора Воло
димировича інформацію, 
яку було опубліковано у 
статті А. Скуміна «Украин
ский вы  бор» у номері 
26(243) за 29 червня – 5 
липня 2012 року журналу 
«Український тиждень» на 
сторінках 26-27 та її поло
ження, у яких:

– Медведчук В.В. імену
ється як «ідеолог темни
ків», «батько темників в 
українських ЗМІ»;

– Медвечук В.В. означе
ний як «син репресованих 
за співпрацю з нацистами 
виселенців»;

– стверджується, що 
Медведчук В.В. «став ін
форматором радянських 
правоохоронних органів»;

– про Медведчука В.В.  
стверджується, що «Із ним 
іще за часів СРСР асоцію
вали ув’язнення символу 
опору окупаційній тоталі
тарній владі – Василя 
Стуса»;

– поширюються від
верто безглузді та брехливі 
«чутки  про жорстоке по
биття Медведчука Вікто
ром Януковичем».
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У
вечері напередодні дня 
Усіх Святих у 1517 році 
Мартін Лютер прибив 95 
тез до дверей церкви у 

Віт  тенберзі. У ті дні тезою нази
валося тільки питання для обго
ворення. Монах-августинець 
ствер  джував, що християнин не 
може купити собі квиток до раю. 
Нині ж, щоб довести тезис (так 
англійською називають дисерта
цію. – Ред.), треба чимало часу. 

Написання цієї праці – мета, яка 
щороку приводить сотні тисяч 
студентів до докторантури. 

У більшості країн звання док
тора філософії (PhD, якому в 
Україні приблизно відповідає 
кандидат наук. – Ред.) є першим 
необхідним кроком до академіч
ної кар’єри. Це вступ до світу са
мостійних наукових досліджень 
– таких собі інтелектуальних ви
творів, над якими студенти пра

цюють у тісному зв’язку зі своїми 
науковими керівниками. Вимоги 
до здобуття докторського звання 
кардинально відрізняються за 
країнами, вишами і навіть пред
метами. Декому спочатку необ
хідно два роки здобувати диплом 
магістра. Хтось отримує доктор
ську стипендію, інші ж покрива
ють витрати на дисертацію з 
власної кишені. В одній аспіран
турі студент повинен займатися 
тільки науковою роботою, в ін
шій відвідувати заняття і скла
дати іспити, а в деяких навіть на
вчати молодші курси. Дисерта
цією можуть бути кілька десятків 
сторінок із математики або 
кілька сотень з історії. Відтак но
воспеченим доктором можна 
стати і в юні 20, і у втомлені жит
тям 40 із гаком. 

Та в багатьох потенційних 
докторів філософії є одна спіль
 на риса: незадоволення. Хтось 
описує свою роботу як рабську. 
Аспіранти часто працюють по 10 
год сім днів на тиждень за 
низьку зарплату і непевні пер
спективи. Про них навіть анек
доти складають: якщо в тебе на 
роботі краще, ніж удома, і є улю
блений смак вермішелі швид
кого приготування, ти аспірант. 
«Пригнічує не саме навчання в 
аспірантурі, – розповідає один 
студент, який зізнається, що із 
задоволенням полює на шматок 
дармової піци, – а те, що не вид
 но ні кінця, ні краю». 

Наріканнями аспірантів ні
кого не здивуєш, але в системі, 
що готує докторів філософії з 
наукових дисциплін (на відміну 
від них докторський ступінь з 
практичних спеціальностей на 
кшталт права, бізнесу чи меди
цини має очевиднішу цінність), 
справді є проблеми. Докторів 
філософії випускається заба
гато. Попри те що аспірантура 
має на меті саме підготовку до 
академічної роботи, кількість 
місць у докторських школах не 
відповідає кількості відповідних 
вакансій. Тим часом керівники 
бізнесу скаржаться на брак висо
кокваліфікованих фахівців. Це 
дає підстави припускати, що в 
аспірантурі звертають увагу не 
на те, що потрібно. Найзатятіші 
критики порівнюють її з фінан
совими пірамідами.

ЗА ЛеГКиМи ГРОшиМА 
Чи не завжди навіть початковий 
ступінь університетської освіти 

ВЧеНе ЗВАННЯ: 
кому воно потрібне?  
Чому здобуття докторського ступеня часто 
є марнуванням часу
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В УНІВеРСиТеТАХ ЗРОЗУМІЛи, 
щО АСПІРАНТи –  
ДешеВА, МОТиВОВАНА  
І ЗРУЧНА РОБОЧА СиЛА

був привілеєм нечисленного за
можного класу. При цьому ба
гато викладачів не мали доктор
ського звання. Після Другої сві
тової вища освіта стала пошире
нішим явищем, а водночас 
зросли й очікування, що вони 
матимуть вищі наукові звання. 
Американські університети під
хопили тренд першими: до 1970-
го з їхніх стін виходили майже 
третина всіх випускників вишів 
та половина докторів філософії з 
природничих і технічних наук у 
світі (хоча населення США ста
новило лише 6% населення пла
нети). Відтоді щорічний внесок 
Америки в наукову спільноту по
двоївся і нині становить 64 тис. 

Інші держави теж не пасуть 
задніх. За 1998–2006 роки кіль
кість докторів філософії у краї
нах ОЕСР зросла на 40%, а в Спо
лучених Штатах – на 22%. Най
активніше наукові ступені здобу
вали в Мексиці, Португалії, Італії 
та Словаччині. Навіть Японія, де 
молоде населення чисельно 
зменшується, виховала на 46% 
більше згаданих вище фахівців. 
Частково це зростання відобра
жає поширення університетської 
освіти в решті світу, окрім США. 
Річард Фріман із Гарварда за
ймається економікою праці. Він 
стверджує, що 2006-го в амери
канських вишах навчалося лише 
12% студентів світу.  

Однак в університетах зрозу
міли, що аспіранти – дешева, 
мотивована і зручна робоча 
сила. Що більше їх буде, то 
більше досліджень вони прово
дитимуть, а в деяких країнах і 
розширять за рахунок них ви
кладацький штат без значних 
витрат. Аспірант-асистент у Єль
ському університеті може зароб -
ляти $20 тис. за дев’ять місяців 
викладання. А середня зарплата 
штатного професора в США ста
новила 2009-го $109 тис., а це 
більше, ніж у суддів та держав
них чиновників. 

Кількість випускників аспі
рантури й справді значно пере
вищує попит на університет
ських викладачів. У книжці до
слідника Ендрю Гекера і журна
лістки Клаудії Дрейфус, яка не
щодавно побачила світ, зазна
чено, що в період з 2005 по 2009 
рік Америка випустила понад 
100 тис. докторів філософії. 
Професорських вакансій за ана
логічний період відкрилося 
тільки 16 тис. Залучаючи аспі

рантів до викладання на молод
ших курсах, виші зменшують 
кількість повноцінних робочих 
місць. Навіть у Канаді, де чи
сельність випускників аспіран
тури зростає порівняно помірно, 
у 2007-му докторське звання 
було присвоєно 4,8 тис. осіб, але 
на повну ставку найняли лише 
2616 «новобранців». Дефіцит 
докторів філософії, схо  же, спо
стерігається лише в кількох кра
їнах, які стрімко розвиваються, 
як-от Бразилія і Китай. 

ЛІКНеП ПРО ПОПиТ 
І ПРОПОЗиЦІЮ 
У сфері наукових досліджень 
схожа історія. Аспіранти і мо
лоді вчені, які отримують тим
часову ставку в західних вишах і 
науково-дослідних установах 
(так звані постдоки), – «нижча 
каста в академічному світі», за 
словами одного студента, – ви
конують сьогодні більшу час
тину роботи в цьому секторі. Їх 
теж забагато. Доктор Фріман, 
проаналізувавши дані до 2000-
го, дійшов висновку, що якби 
кількість місць для викладачів 
природничих наук в американ

ських вишах щороку зростала на 
5%, то працевлаштуватися мали 
б шанс тільки 20% студентів. У 
Канаді 80% постдоків заробля
ють $38,6 тис. на рік, а то й 
менше, і це включно з подат
ками. Такою є середня зарплата 
будівельника. Збільшення їхньої 
чисельності породило ще одну 
перешкоду на шляху до викла
дацької посади. У деяких сферах 
необхідною умовою для зараху
вання в штат тепер є п’ять років 
роботи постдоком. 

Завдяки цим арміям низько
оплачуваних аспірантів і постдо
ків підвищується науковий по
тенціал університетів, а відтак і 
країн, що, втім, не завжди добре. 
Можна змарнувати багато блис
кучих і високоосвічених інтелек
туальних талантів, тільки-но ві
яння моди в науці змінюються. 
Запуск «Спутника» започатку
вав епоху стрімкого зростання 
кількості кандидатів наук із фі
зики, але та раптово минула, 

коли війна у В’єтнамі спусто
шила бюджет на науку. Профе
сор фізики Міського універси
тету Нью-Йорка Браян Шварц 
каже, що в 1970-х аж 5 тис. фізи
ків довелося шукати роботу в ін
ших галузях. 

Активізація профспілок ас -
пірантів-викладачів у США свід
чить про кінець негласної домов
леності між університетами і 
докторантами, за якою бідні сту
денти платять нині за те, що 
отримають хорошу викладацьку 
роботу в перспективі. У держав
них вишах на кшталт Універси
тету Вісконсин-Медісон їх сфор
мовано ще в далеких 1960-х, але 
відтоді професіонали об’єдну -
ються дедалі швидше. До того ж 
профспілки дістаються й до при
ватних ВНЗ, хоча Єльський і 
Корнелльський університети, де 
керівництво й деякі професори 
наполягають на тому, що 
аспіранти-викладачі все ж є сту
дентами, а не штатними праців
никами, чинять опір таким пори
вам. У 2000-му Нью-Йоркський 
університет став першим приват
ним вишем, що визнав їхню 
профспілку, але три роки потому 
припинив переговори з нею. 

У деяких країнах, зокрема 
Великій Британії та США, 
низька зарплата і непривабливі 
кар’єрні перспективи познача
ються на кількості іноземних ас
пірантів. За оцінками доктора 
Фрімана, у 1966-му лише 23% 
докторських ступенів з природ
ничих і технічних наук у Штатах 
здобули студенти з інших країн. 
У 2006-му їхня частка зросла до 
48%. Іноземці часто згодні пра
цювати в гірших умовах, а на
плив дешевої талановитої робо
чої сили з-за кордону сприяє 
зниженню оплати праці. 

Прихильники аспірантури 
стверджують, що здобувати нау
кове звання варто, навіть якщо 
воно не гарантує постійного 
місця роботи у викладацькому 
штаті. Не кожен студент вступає 
до неї, щоб продовжувати кар’єру 
в університеті, тож багато з них 
ус  пішно переходять у приватний 
сектор, наприклад, займаються 
дослідженнями в промисловості. 
Проте кількість тих, кого відра
ховують, свідчить про рівень роз
чарування. У США тільки 57% ас
пірантів здобудуть ступінь через 
10 років після вступу. В гумані
тарних науках, де більшість сама 
оплачує навчання, ця частка ся
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гає 49%. Гірше те, що останні 
міцно тримаються за свої місця і 
відсіюються наприкінці, а щодо 
інших предметів, то там на
вчання частіше кидають упро
довж перших років. І всі ці сту
денти починають кар’єру як ака
демічна еліта суспільства. Дослі
дження в одному з американ
ських університетів засвідчили, 
що ті, хто закінчує аспірантуру, 
не розумніші за тих, хто відсію
ється в процесі. Останні перего
рають через неефективне нау
кове керівництво, малоприва
бливі кар’єрні перспективи чи 
брак грошей. 

Та й випускники, які знахо
дять роботу за межами вишів, не 
завжди досягають успіхів. Кур-
 си, які вивчають аспіранти, такі 
спеціалізовані, що службам пра
цевлаштування студентів при 
університетах доводиться докла
дати чимало зусиль, аби знайти 
їм роботу, а їхні наукові керів
ники найчастіше мало зацікав
лені в студентах, що покидають 
академічний світ. Результати од
ного дослідження, проведеного 
ОЕСР, доводять, що навіть за 
п’ять років після здобуття док
торського ступеня понад 60% 
вчених у Словаччині й більш як 

45% у Бельгії, Чехії, Німеччині 
та Іспанії і далі працювали за 
тимчасовими контрактами. Ба
гато з них стали постдоками. 
Близько третини австрійських 
докторів філософії влаштову

ються на роботу, не пов’язану з 
їхньою освітою. 13% усіх німець
ких опиняються на дуже скром
них посадах. У Нідерландах та
ких учених 21%.

МІЗеРНА ВТІХА
Принаймні доктори філософії 
заробляють більше, ніж бака
лаври. За даними дослідження 
Бернарда Кейсі, результати 
якого опубліковані в міжнарод
ному часописі Journal of Higher 
Education Policy and Manage  ment 
(«Журнал стратегії та управ
ління у вищій освіті»), що спеці
алізується на післядип  ломній 
освіті, британець із дипломом 
бакалавра заробляє на 14% біль-
 ше, ніж ті, хто мав можливість 

вступити до університету, але 
вирішив цього не робити. У док
тора філософії дохід аж на 26% 
вищий. Але магістр, яким можна 
стати лише за один рік, не надто 
відстає від нього, одержуючи 
більше на 23%. У багатьох ви
падках від наявності звання 
доктора філософії фінансових 
переваг узагалі не видно. У ма
тематиці, ІТ, соціальних науках 
та мовах він не перевершує сво
їми заробітками магістра. І, хоч 
як це дивно, поступається остан
ньому в інженерії, сфері техно
логій, архітектурі та освіті. 
Тільки в медицині, інших при
родничих науках та бізнесі й фі
нансах компенсація за доктор
ський ступінь варта зусиль. 
Якщо брати всі царини загалом, 
звання доктора забезпечує заро
біток тільки на 3% вищий, ніж 
магістра.

Нью-йоркський фізик Шварц 
каже, що здобуті в аспірантурі 
знання можна засвоїти на значно 
коротших курсах. За його сло
вами, 30 років тому на Волл-
стрит зрозуміли, що деякі фізики 
вміють розв’язувати диференці
альні рівняння, й почали на
ймати їх як спеціалістів із кіль
кісного аналізу, аналітиків і трей-   
дерів. А нині вищу математику, 
потрібну для роботи у фінансовій 
сфері, можна вивчити на кількох 
коротких курсах. «Доктор філо
софії з фізики, який займався 
тільки диференціальними рів
няннями, некон  ку  ренто  спро -
мож    ний», – каже Шварц.

Багато студентів кажуть, що 
вивчають предмет з інтересу і 
освіта є їхньою самоціллю. 
Дехто мало думає про те, куди їх 
приведе кваліфікація. Під час 
одного опитування серед бри
танських аспірантів близько 
третини зізналися, що вчаться в 
аспірантурі, аби далі залиша
тися студентами чи відтягнути 
пошук роботи. Зокрема, близько 
половини тих, що перебувають 
на технічних спеціальностях. 
Тим, хто займається природни
чими науками, легко отримати 
стипендію, тому вони вступають 
до аспірантури. Але на студен
тів, які залишаються в універси
теті, чекають і плюси, і мінуси. 
«Надто освічені» працівники, 
чий рівень перевищує вимоги 
роботи, ймовірно, будуть менш 
задоволені, продуктивні й більш 
схильні говорити, що збирають-
 ся звільнитися.

КОМеНТАР

Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук
Нам би їхні проблеми!
Проблема, описана автором, чия наукова кар’єра в галузі теоретичної екології, 
вочевидь, не склалася, не нова. Відомо, що й на Заході науковці не є найбільш ви-
сокооплачуваною категорією. Часом і вони можуть отримувати шалено багато, 
але тільки працюючи в лабораторіях великих фірм над вирішенням суворо ви-
значених прикладних проблем. А «ціна» академічної свободи (відносної, бо й 
тут постдок чи навіть професор якогось університету має повсякчас дбати про на-
ступний грант) – це перебазування за доходами в нижчі страти середнього класу.

За таких умов багато хто ставить запитання: «А чи варто захищати всі ті дисертації?» Дехто й не 
робить цього (і вже були випадки отримання Нобелівської премії людьми без ступеня, хоч вони 
радше виняток). Але про відмирання «доктора філософії» (назва ця відверто архаїчна, бо саме на 
філософських факультетах середньовічних університетів було зосереджено всі науки, окрім меди-
цини, права й теології, для яких існували свої, спеціальні) говорити зарано. Сам цей ступінь більш-
менш відповідає українському кандидатові (схоже, невдовзі останнього в нас теж офіційно пере-
йменують на PhD). Є ще й терміни Dr.Sci., Grand Doctor, Dr. Hab. (залежно від країни й галузі знань), 
більш-менш співвідносні за значенням із нашим доктором наук. Здобути їх значно складніше.
І все ж люди здобувають докторати, роками готуючи дисертації. Почасти тому, що наука таки 
ієрархізована і ступінь є певним знаком визнання «якості» вченого в очах його фахової спіль-
ноти. А почасти – бо аспірантура (чи докторські студії) є найкращим із вигаданих на сьогодні 
способів залучати до наукової праці талановиту молодь, найбільш здатну до отримання не-
стандартних, «проривних» результатів.
На жаль, ми в Україні можемо сьогодні тільки сказати: нам би їхні проблеми. Наші аспіранти 
отримують злиденну стипендію (і не мають тих додаткових ґрунтовних курсів, що їхні колеги в 
найкращих європейських чи американських університетах). Захистивши дисертацію, вони 
втрачають право на гуртожиток, а відтак змушені або емігрувати, або змінити профіль діяль-
ності (бо на зарплату науковця винайняти житло у великому місті неможливо). Дуже часто в 
нас «захищають» відверто липові опуси високопосадовці й бізнесмени (бо в країні, де пре-
стиж науковця зведено майже до нуля, чомусь серед «еліт» усе ще модно мати кандидатський 
чи докторський диплом).
І все-таки навіть за цих умов в Україні щороку з’являються сотні й тисячі по-справжньому до-
брих дисертацій (з усіх галузей знань). Хоча для цих новоспечених кандидатів описана в 
статті «тяжка доля» західного постдока може здатися справжнім раєм.

У БАГАТьОХ ВиПАДКАХ ВІД 
НАЯВНОСТІ ЗВАННЯ ДОКТОРА 
ФІЛОСОФІї ФІНАНСОВиХ 
ПеРеВАГ УЗАГАЛІ Не ВиДНО
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глядають кількість аспірантів як 
мірило успіху і змагаються за те, 
щоб випустити якомога більше 
науковців. А студентів дужче ці
кавить те, наскільки швидко ви
пускники знаходять постійну 
роботу і яку зарплату отриму
ють. У професорів, які звільня
ються від штрафу за переви
щення кількості випущених док
торів філософії, кількість аспі
рантів, що зрештою здобувають 
науковий ступінь, різко зростає.

Багато тих, хто вступає до 
аспірантури, – найрозумніші зі 
своїх випусків, вони завжди 
були найкращими у будь-чому, 
за що бралися. У них купа при
зів і грамот. Коли нове поко
ління випускників ступить на 
науковий шлях, мало кому за
хочеться миритися з тим фак
том, що система, до якої вони 
потрапляють, можливо, ство
рена на користь іншим, що на
віть важкої роботи й гострого 
розуму може виявитися замало 
для успіху, і що, ймовірно, їм 
вигідніше пошукати краще за
няття. Тоді свої дослідницькі 
навички вони можуть спряму
вати на описання гіркої долі на
уковців. До речі, непогана тема 
для дисертації! 

© 2012 the economist newspaper 
limited. all rights reserved

Науковці часто сприймають 
питання про доцільність здо
буття докторського ступеня так 
само, як про те, чи не забагато у 
світі мистецтва або культури. 
Вони вважають, що знання ви
ходить з університетів у суспіль
ство, роблячи останнє продук
тивнішим і оздоровлюючи його. 
Можливо, у цьо  му і є правда, але 
це аж ніяк не означає, що вступ 
до аспірантури – оптимальний 
вибір для людини.

Інтереси професорів та ви
шів, з одного боку, і аспіран
тів – другого, не зовсім збіга
ються. Що більше талановитих 
студентів залишається працю
вати в університетах, то краще 
для викладачів. Ті, хто здобуває 
післядипломну освіту, підви
щують шанси на гранти й допо
магають своїм науковим керів
никам заробити більше балів на 
публікаціях. Професори виби
рають талановитих студентів 
молодших курсів і виховують із 
них потенційних докторантів. 
Не в їхніх інтересах відлякувати 
розумних підопічних, принай
мні на самому початку. Одна 
студентка розповідає, як спер-
 шу їй обіцяли світле майбутнє, 
але після семи років виснажли
вої праці відмахнулися від неї 
жартом про те, щоб шукала собі 
багатого чоловіка.

Поодинокий виняток – Мо
ніка Гарріс, професор психології 
в Університеті Кентуккі. На її 
думку, виші випускають заба
гато докторів філософії, тому 
сама вона більше не приймає 
докторантів. Одначе такий од
нобічний «контроль академіч
ної народжуваності» – явище 
нечасте. У відповідь на запи
тання про перенасичення ринку 
праці PhD президент одного з 
вишів Ліги плюща – асоціації 
восьми найстаріших американ
ських університетів – сказав, що 
коли кращі університети випус
катимуть менше науковців, то за 
цю справу візьмуться інші на
вчальні заклади.

ДОБРІ НАМІРи
Багато недоліків здобуття док
торського ступеня відомі всім. 
Автор цієї статті побачив їх іще з 
десяток років тому, коли гриз 
граніт теоретичної екології в ас
пірантурі без будь-якої користі 
для себе. Європейці намага
ються гармонізувати свою вищу 
освіту, і деякі установи виступа

ють за більш структурований 
процес навчання, який пропо
нує американська аспірантура.

Організації, які фінансують 
такі дослідження, зрозуміли, що 
багатьом докторам філософії 
важко продати свою ерудицію і 
вміння на ринку праці. Напи
сання лабораторних звітів, про
ведення наукових презентацій 
та піврічний аналіз літератури 
можуть виявитися навдивовижу 
непотрібними у світі, де технічні 
знання необхідно швидко при

стосовувати і просто подавати 
масовій аудиторії. Тепер деякі 
університети пропонують своїм 
аспірантам курси, що розвива
ють соціальні навички, зок  рема 
комунікації та командної ро
боти. Вони можуть знадобитися 
на ринку праці. Нова чотири
річна програма для аспірантів 
під назвою NewRoutePhD (з 
англ. «новий маршрут»), запро
ваджена у Британії, схоже, дає 
студентам саме такі вміння.

Змінитися можуть і оцінки 
та стимули. У деяких університе
тах факультети й викладачі роз

БАГАТьОМ ДОКТОРАМ 
ФІЛОСОФІї ВАЖКО ПРОДАТи 
СВОЮ еРУДиЦІЮ І ВМІННЯ 
НА РиНКУ ПРАЦІ
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Глухий кут
Справа засновника сайта Wikileaks Джуліана Ассанжа стала 
дипломатичним ребусом для Сполученого Королівства та Еквадору

щойно цей білявий чо
ловік вийде за поріг 
елегантного лондон
ського особняка, де 

він переховується вже майже 
три місяці, – його заарештують, 
надягнуть наручники, відвезуть 
до аеропорту й посадять на лі
так до Швеції, а там на нього че
кає звинувачення у зґвалту
ванні й сексуальних домаган
нях. Але Джуліан Ассанж, ав
стралієць, який заснував сайт 
Wikileaks, не має жодних намі
рів покидати територію посоль
ства Еквадору, де йому надали 
політичний притулок. Тож полі
цейським патрулям на сусідніх 
вулицях залишається чекати. 
Можливо, довго.

Справа Ассанжа – одна з 
найнезвичніших дипломатич
них проблем для Лондона за 
останні роки. Для своїх прибіч
ників він мученик за свободу. 
Адже опублікував у інтернеті ти
сячі американських диплома
тичних повідомлень, а тепер по
терпає від переслідувань охопле
ного жагою помсти Білого дому, 
який збирається віддати його 
під суд за океаном. Для супро
тивників – необачний дивак-
егоїст, який намагається схова
тися від серйозних особистих 
звинувачень у Швеції, тому що 
йому нібито загрожує екстради
ція до Сполучених Штатів.

Ще дужче ситуацію заплу
тало несподіване рішення Ас
санжа шукати захисту й полі
тичного притулку в невелич
кому посольстві Еквадору в 
Лондоні. Він зробив це якраз на
передодні винесення британ
ським судом рішення про екс
традицію до Швеції, де його 
звинувачують у сексуальних до
маганнях до двох жінок. Брита
нія тепер заявляє, що зобов’я -
зана, згідно з європейським за
конодавством, заарештувати ав
стралійця й відправити саме 
туди. А він твердить, що тіль -
ки-но прибуде на Скандинав
ський півострів – його автома

тично відішлють до Сполуче
них Штатів, де йому загрожує 
смертна кара за розголошення 
тисяч дипломатичних таємних 
послань, які піддали загрозі 
життя американських громадян 
та їхні закордонні контакти.

Чому Ассанж сховався в по
сольстві Еквадору – далекої кра
їни, яка, здається, має дуже неба
гато спільного з міжнародним 
скандалом, що викликаний ми
нулорічним обнародуванням на 
Wikileaks дипломатичних таєм
ниць? Насправді це був дуже ро
зумний вибір. Молодий прези
дент Еквадору Рафаель Корреа – 
представник лівих сил, на ін
стинктивному рівні ворожий до 
Сполучених Штатів. Він радий 

виступити в ролі захисника сво
боди почасти тому, що це дозво
лить відволікти увагу від жор
стких санкцій проти преси з боку 
його ж таки уряду в Еквадорі. 
Але поки в Кіто міркували, чи за
довольнити Ассанжеве прохання 
про притулок, уряд Британії при
пустився надзвичайно недолугої 
помилки. Третьорядний чинов
ник із Міністерства закордонних 
справ у спробі натиснути на Ек
вадор надіслав ноту, в якій іш
лося про те, що Лондон може ого
лосити представництво цієї кра
їни позбавленим дипломатичної 
недоторканності. Там-таки було 
сказано, що, згідно з Віденською 
конвенцією, посольства не мож
 на використовувати для перехо

Автор:  
Майкл 
Бініон, 
Велика 

Британія
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ВИХІД ДО 
ПРЕСИ.
Ассанж із 
балкона 
еквадорського 
посольства 
звинуватив 
США в 
намаганні 
його схопити. 
Про висунуті 
проти нього 
у Швеції 
звинувачення 
– змовчав

вування злочинців у розшуку, і 
цитовано рішення одного з бри
танських судів від 1987 року.

У Кіто це послання витлума
чили в тому сенсі, що Британія 
ось-ось віддасть наказ поліції 
взяти посольство штурмом і за
арештувати Ассанжа. Міністр 
закордонних справ Еквадору 
звинуватив Британію в імпер
ському мисленні, залякуванні 
невеличкої латиноамерикансь -
кої держави й негайно надав 
Джуліанові притулок. Британія, 
опинившись у надзвичайно не
зручному становищі, твердила, 
що не мала жодних намірів 
штурмувати посольство: це ви
кликало б скандал світового 
масштабу і створило б небезпеч
ний прецедент. Її диппредстав
ництва у всьому світі теж могли 
б опинитися під такою загро
зою. Але тепер проблема і Бри
танії, і Еквадору полягає в тому, 
що жодна з двох країн не може 
зрушити з мертвої точки.

Кіто звернулося до Лондона 
з проханням дати дозвіл на без
печне транспортування Ассан
 жа зі свого посольства до аеро

порту, на рейс до Південної 
Америки. Британія відмовила.

Чи здатен Еквадор усе ж таки 
нелегально вивезти Ассанжа з 
Туманного Альбіону? Попри сен
саційні заяви, що його можуть за
ховати в «дипломатичному ван
тажі», це дуже малоймовірно. 
1984 року нігерійське посольство 
намагалося нелегально тран
спортувати викраденого міністра-
дисидента назад до Африки. 
Його накачали наркотичними за
собами і сховали в дерев’яному 
ящику, але дипломата знайшли 
ще до того, як вантаж поклали в 
літак. Додам ще й те, що в Ас
санжа не вийде перевдягнутися і 
спробувати прослизнути в аеро
порт серед ночі: поліція не зво
дить із посольства очей.

Тож наразі склалася патова 
ситуація. Тим часом пропаган
дистська війна через Ассанжа на
бирає обертів. Еквадор і при
хильники творця Wikileaks праг
нуть показати, що над ним на-  
вис  ла загроза американського 
ордера на арешт, і применшують 
ніяк не пов’язану з цим проблему 
звинувачень у сексуальних дома
ганнях, які чекають на нього у 
Швеції. Британія заявляє, що 
проблеми свободи слова і гнів, 
який Ассанж викликає у Сполу
чених Штатів, не мають ніякого 
значення. Вашингтон не зробив 
жодної спроби добитися екстра
диції Джуліана з Британії впро
довж двох років, коли він жив 
там на поруках, поки Швеція 
розслідувала позови двох жінок 
проти нього. Навіщо Білому до
мові чекати видачі Ассанжа Шве
цією, якщо її суди, очевидно, самі 
будуть рішуче проти того, щоб 
посилати його до США назустріч 
можливому смертному вирокові?

У цій пропагандистській вій  ні 
з’явилося й кілька безвідносних 
щодо справи моментів. Перший і 
найконтроверсійніший – сер
йозні чи ні звинувачення в сексу
альних домаганнях. Части  на 
прихильників Ассанжа відкида
ють їх. Як і сам відповідач, вони 
твердять, що зґвалтування як та
кого не було і жінка, яка подала 
на нього до суду, діяла із власної 
волі. Деякі політики навіть ви
словили припущення, що цей мо
мент неважливий, чим викли
кали бурю серед жіночої поло
вини електорату. Президент Кор
реа не визнає звинувачень проти 
Ассанжа в сексуальному злочині, 
оскільки, за його словами, чоло

вік не може зґвалтувати жінку, з 
якою разом спить. Він заявив, що 
діяння, в якому його звинувачу
ють, «не вважалось би злочином 
у 90–95% країн світу».

Проти Ассанжа грають ті 
численні колишні друзі та спів
робітники, які відкрито засу
дили його вчинки. Багато хто 
каже, що він параноїк, хворий 
на нарцисизм та манію контро
 лю, прагне маніпулювати ін
шими й невдячний до своїх 
прихильників. Дехто з тих, у 
кого Джуліан мешкав у Брита
нії в очікуванні судових слу
хань щодо його екстрадиції до 
Швеції, казали, що як гість він 
був дуже тяжким і вимогливим.

Скільки часу зможе заснов -
ник Wikileaks гостювати в по
сольстві Еквадору? Є преце
денти, коли таке тривало дуже 
довго. Семеро російських п’яти -
десятників із Сибіру знайшли 
притулок в американському по
сольстві у Москві 1978-го і про
вели там п’ять років. Вони жи -
ли в невеличкій кімнатці в під
вальному приміщенні весь час, 
доки дістали дозвіл на виїзд із 
країни. Кардинал Міндсенті, 
противник комунізму, 1956 ро -
ку втік до посольства США в 
Будапешті і прожив там 15 ро
ків, аж доки виїхав до Австрії.

Мало хто вірить, що еква
дорські дипломати захочуть 
дов  го терпіти свого незручного і 
примхливого гостя. І справді, 
дехто з громадян їхньої країни 
вже висловює думку, що Ас
санжу пора залишити терито
рію посольства. Але ні Лондон, 
ні Стокгольм не поспішають на
перед гарантувати, як цього ви
магає Кіто, що його не відправ
лять до Америки. Тим часом, як 
подейкують, в Адміністрації 
президента Обами немає згоди 
щодо того, чи потрібні тут суд і 
прохання про екстрадицію. 
Дех  то вважає, що це перетво
рить австралійця на мученика, 
а інші кажуть, що його варто су
дити, аби іншим не кортіло роз
голошувати державні таємниці.

Якщо Ассанж таки поїде до 
Швеції, його, невиключено, ви
правдають, і тоді він зможе ви
рушати куди йому заманеться. 
Але поки що він не виказує ані 
найменшого бажання пересту
пати поріг посольства. Навіть 
якщо зовсім поруч, за рогом – 
спокуси знаменитого торго
вельного центру Harrods. 
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БІОГРАФІЧНА НОТА

Блер Рубл є директором програми глобального стійкого 
розвитку та життєздатності Міжнародного центру Вудро 
Вільсона (Вашингтон). У 1974–1977 роках отримав ступінь 
магістра та доктора філософії у галузі політології Універ-
ситету Торонто. До серпня очолював Інститут Кеннана. Та-
кож працював у Дослідницькій раді Нью-Йорка з соціаль-
них питань, у Національній раді з радянських та східноєв-
ропейських досліджень у Вашингтоні. Автор шести моно-
графічних досліджень, експерт із питань урбаністики та 
політичних процесів в Україні, Росії та Євразії.

КиїВ МАВ УНІКАЛьНІ АКТиВи 
У ВиГЛЯДІ ЗеЛеНиХ ЗОН, 
ТОЙ ЛЮДСьКиЙ КАПІТАЛ, 
ЯКиЙ БУВ ЗНищеНиЙ  
ЗАДЛЯ КОРОТКОЧАСНОї 
ВиГОДи ДеЯКиХ

Планетарний мегаполіс
Міста пристосовуються до глобальних змін клімату й нової  
економічної кон’юнктури

Б
удь-який мешканець міста 
прагне жити в більш-менш 
комфортних чи принаймні 
безпечних умовах. Та, на 

превеликий жаль, українські міс
 та не можуть похвалитись і най
меншими вигодами для своїх жи
телів. Економічна нерозвиненість 
і непідготовленість вітчизняних 
муніципальних служб до викли
ків довкілля – це реальність укра
їнського сьогодення. У періоди 
спеки або коли міста заливає від 
надмірних опадів комунальники, 
як виявляється, неготові відпові
сти на примхи клімату. Внаслідок 
неконтрольованої забудови у ве
ликих містах різко зменшуються 
площі парків та інших зелених 
рекреаційних зон. Про розвиток 
сучасного пострадянського урба
ністичного простору і про те, як у 
світі міста пристосовуються до 
економічних і кліматичних змін 
Тиждень спілкувався з усесвіт
ньо відомим експертом-урба  ніс -
том Блером Рублом.

У. Т.: Які концепції містобуду-
вання та планування урбаністич-
ного простору нині найпопуляр-
ніші на Заході? що чекає на 
міста, приміром, за 10–20 років?

– Сучасні проблеми плану
вання та розвитку міст нероз
ривно пов’язані з двома наріж
ними проблемами: стабільності 
економіки й довкілля. Ці всі пи
тання постали внаслідок міжна
родної економічної стагнації та 
планетарної зміни клімату. Зази

раючи наперед, планувальники 
та керівники муніципалітетів 
вкрай стурбовані тим, як структу
рувати міста, щоби ті були при -
ваб  ливими для так званого креа
тивного класу, тобто людей, які є 
локомотивом ідейного прогресу. 
Задоволення таких вимог потре
бує значних інвестицій радше у 
людський, аніж фіксований капі
тал. Виклики зміни клімату став
лять на порядок денний інші за
вдання, зокрема, пов’язані зі 
збільшенням довіри до громад
ського транспорту, ефективні
шим використанням енергії, під

вищенням безпеки акваторіаль
них узбереж, а також модерніза
цією міст відповідно до нових клі
матичних умов. Наприклад, Чи
каго є прикладом міста, яке пере
осмислило своє майбутнє за всіма 
параметрами, оскільки його ке
рівники усвідомили, що до 2050-
го місцевий клімат може бути 
майже таким самим, що нині є в 
Новому Орлеані на півдні США.

У. Т.: Як, на вашу думку, розви-
ватиметься урбаністичний про-
стір Східної європи, якщо взяти 
до уваги відбудову після Другої 
світової війни, етапи масштаб-
ного будівництва 1950-х років, 
будівельний бум 1970–1980-х і 
сучасну забудову міст? Чи від-
різняється ситуація в Празі, Бу-
дапешті, Варшаві від Києва, 
Мінська та Москви?

– Переконаний, що траєкто
рія розвитку міст Східної Європи 
та колишніх радянських нині сут
тєво змінилася. Попри наявний 
досвід соціалістичної розбудови, 

ті з міст, що нині перебувають у 
складі ЄС, керуються зовсім ін
шими принципами, ніж раніше. 
Планування, способи їхньої забу
дови, організація транспортної 
мережі мають однакові стандарти 
у всіх країнах ЄС (як свідчать ін
вестиції у громадський транспорт 
включно з інфраструктурою для 
велосипедів). Колишні радянські 
міста намагаються знайти най
прийнятніший баланс між плану
ванням і ринком. На мою думку, 
важливо наголосити на тому, що 
міста в ЄС адаптують моделі бага
тозначної та відкритої участі гро
мадян у схваленні рішень на ло
кальному рівні, тоді як таке демо
кратичне врядування для бага
тьох міст колишнього СРСР на
разі не більш ніж фікція.

У. Т.: У Південній Кореї та Япо-
нії діє практика такого плану-
вання міст, за якої останні опти-
мально вписуються у природ-
ний ландшафт, а зелені зони є 
вагомими перевагами для їхніх 
жителів. Чи поширений такий 
тренд у сучасному містобуду-
ванні? Наприклад, у Києві та 
Москві знищення зелених наса-
джень задля зведення нового 
хмарочоса в останні 10–15 років 
є ледь не нормою.

– Наведені приклади озеле
нення міських ландшафтів, 
як-от у Південній Кореї чи Япо
нії, на мою думку, аж ніяк не 
єдині та найкращі зразки того, 
що можна зробити. Повертаю
чись до питання про стійкість 
довкілля, можемо спостерігати 
створення нових і модернізацію 
старих міських ландшафтів за
вдяки зеленим зонам, навіть 
якщо йдеться про вкриті травою 
садочки на дахах висотних бу
динків. Зелені насадження вва
жають вигодою, яку треба ціну
вати, а не відкидати геть. Якщо 
місто ставить собі за мету залу
чити креативну робочу силу, так 
би мовити, креативний клас, 
який робить помітний внесок у 

Спілкувалася 
Ганна Трегуб
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Понад

50%
людей світу нині 

живе у містах 

Планетарний мегаполіс
Міста пристосовуються до глобальних змін клімату й нової  
економічної кон’юнктури

місцеву економіку, то чи є кра
щий спосіб зробити це, ніж при
діляючи більше уваги до своїх 
зелених зон? Київ увійшов у 
пост  радянський період з уні
кальними активами у вигляді зе
лених зон, тим людським капіта
лом, який швидко був знищений 
задля короткочасної вигоди дея
ких. Певна річ, це наслідок того, 
що на перший план висувається 
отримання прибутку купкою лю
дей замість важливої довготер
мінової вигоди більшості, стра
тегія, яка нині, на жаль, перебу
ває в центрі планів українського 
політикуму та бізнесу.

У. Т.: Яку роль відіграють мега-
поліси в сучасному світі? На-
скільки специфічним є життя в 
найбільших урбаністичних цен-
трах світу?

– На мою думку, є кілька 
трендів. Якщо йдеться про пост -
радянські міста, то вони відкри
лися світу, стали міграційними і 
туристичними центрами, орієн
тованими на міжнародний загал. 
Та повернімося до двох згаданих 
мною урбаністичних трендів, що 
є як неабиякими викликами, так 
і чималими шансами для міст. 
Перш за все мова йде про еволю
цію міських жителів, які активно 
включені у міжнародну еконо
міку і зорієнтовані радше одне на 
одного, ніж на власну країну. Є 
категорія глобальних міст, які 
успішно годуються одне від од
ного, наприклад, Нью-Йорк, То
кіо, Лондон, дедалі більше 
Шанхай. І всі вони почина
ють існувати окремо. Ін
ший великий виклик по
лягає в тому, що ни-   
ні більшість населення 
Землі проживає в міс
тах. А де вони локалізо
вані? Це Африка, Азія 
та Латинська Амери-
 ка. Китай – окрема 
тема. Протягом ос -
танніх 20 років у 
китайських містах 
мешкали близько 
200 млн жителів. 
В Африці чимало 
людей переїхали 

до міст, які, у свою чергу, не 
здатні всіх розмістити. Це те 
саме, що сталося в Північній 
Америці та Європі понад сотню 
років тому, коли селяни переї
хали до міст, але тоді для них 
створювалися робочі місця, чого 
не було зроблено в сучасній Аф
риці. Так, це дуже динамічні 
міста, проте там вирують епідемії 
та страшна бідність, коли люди 
мають долар на день або навіть 
менше. У Києві чи Москві мо
жуть подумати, та й Бог із ними. 
Ні, ці люди формують світ, тож 
уже зараз слід думати, що робити 
з такою ситуацією.

Перш за все це стосується Ла
тинської Америки, яка нині вважа
ється гіперурбанізованим конти
нентом. Протягом останніх 50–70 
років він подолав етап урбанізації і 
має хороший досвід, який варто 
перейняти. Проте якщо звернути 

увагу на глибинні зміни, що ста
лися, як-от трансформація клі
мату, питання охорони здоро в’я та 
урбанізація, то всі вони між собою 
пов’язані. Якщо подивитися на 
землю з повітря, то виявиться, що 
щільність міст зменшується, на
віть коли самі міста збільшуються. 
Це призводить до зникнення сіль-
ськогосподарсь ких земель.  Цей 
про цес ми маємо усвідомити, по
заяк його неможливо зупинити, 
але ним можна керувати. 

У. Т.: Мегаполіси завжди були 
активними міграційними цен-
трами. Чи є якісь особливості 
або зміни, притаманні нашому 
часові?

– Люди завжди рухаються, 
мігрують. Проте відмінність між 
минулим і сьогоденням полягає 
в царині технологій. Нині вони 
можуть пересуватися далі і 
швидше. Завдяки інтернету лю
дина фізично може перебувати в 

Нью-Йорку, але жити таким 
життям, наче вона в Києві. І 

це змінює сутність буття мі
гранта. Те, що людина од
ного ранку прокидається 
і каже собі, що в Києві 
немає нормальних еко
номічних умов, тому 
вона переїде до США і 
стане американцем, вже 
не є коректним визна
ченням міграції. Нині це 
дуже акселерована ситуа
ція. Змінилося те, як ми 
пересуваємося, та зна
чення цих переміщень. 
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Казки для лохів
М

озок в странє савєтав, як і в незалеж
ній Україні, не цінувався ніколи. Лю
дина в окулярах (ачкарік) – це типо
вий персонаж савєтскіх фільмів, з 

якого деруть лоха.
Прочитав у новинах: «Україна витратила 564 
млн грн на підготовку олімпійської збірної». І 
думаю собі: дивні пріоритети в цій країні. При
чому незалежно від того, хто при владі. На пер
шому місці завжди спорт і русская та русско -
язичная попса. Виняток – Ющенко: спорт і 
українська попса. Плюс невеличкий доважок: 
історія. Але історія викривлена, дофантазована 
і містифікована.
Ось приклад. Наберіть у Google фразу: «А. Мо
кренко 81 млн українців» – і на вас поси
плеться купа посилань, які зводяться до од
ного: за переписом 1929-го нас був 81 млн, а ро
сіян – 78 млн!!!
Що й казати, неабияка сенсація, яку люблять 
повторювати всі кому не ліньки. Зокрема, і 
Ющенко. А почалося з того, що «Сільські ві
сті» 1 червня 2001 року опублікували статтю 
Анатолія Мокренка, народного артиста 
України, професора, який посилається на 
книжку «На великой стройке», видану в Ле
нінграді 1931-го. Отут і 
фігурують ці приголом

шливі цифри.
Сенсація, чи не так? І ціл
ком природно, що її автором 
став не історик, а співак. 
Для такої країни, як наша, 
це нормально. І нормально, 
що інженер водного госпо
дарства Валерій Войтович 
штампує книж  ки з україн
ської міфології, використо
вуючи маячню Велесової книги і безпар
донно приватизуючи грецьку міфологію. 
Кра  ще б він зайнявся проблемами меліо
рації.
Дивно те, що безглуздя про 81 млн українців мит
тєво поширилося безліччю видань. Ніхто навіть 
не засумнівався. Ба більше, популяризатори кину
лися цю інформацію поглиб  лювати, нагадавши, 
що не враховано українців Західної України.
І якось нікому не спало на думку, що жодне 
інше джерело не оперує такими цифрами. Не
має їх і в географії Володимира Кубійовича. Не
вже і він був причетний до приховування 
справжньої кількості українців? Ага, ось чому і 
в «Енциклопедії українознавства» теж 81 млн 
відсутній. Не інакше як таємна змова діаспори.
У решті джерел фігурує, звісно, не 81 млн, а 31 
млн. Тому й не дивно, що в таблиці, яка наве
дена у книжці Шибанова, де народи розміщені 

в порядку за їхньою чисельністю, українці сто
ять не на першому, а на другому місці після ро
сіян. Та навіть це не зупиняє новітніх псевдоіс
ториків, і цифра 81 млн мандрує зі статті у 
статтю, а версія про звичайну описку навіть не 
розглядається.
Велесова книга, трипільська цивілізація, яка, 
що цікаво, стоїть вище за давньоєгипетську, а 
за грецьку і римську взагалі що й казати; Іван 
Сірко, який викладав у Сорбонні, поліглот 
Устим Кармелюк та інші – саме така історія 
культивується в середовищі ура-патріотів. А в 
результаті книжки, написані містифікаторами 
(Сергій Плачинда, Юрій Шилов, Юрій Канигін, 
Ігор Каганець, Ганна Лозко), набагато популяр
ніші за ті, авторами яких є фахові історики.
Народ потребує казки – і він її отримує.
Держава рахує кожну копійку, виділену на укра
їнську книжку, і витрачає мільйони на спорт. На 
попсу викидає мільйони наша «еліта».
Але мине років 100 – і, може, лише кількох із 
тих славетних нині спортсменів буде згадано, 
може, два-три імені навіть вигулькнуть у шкіль
них підручниках. І вже точно не буде згадано 
жодного представника попси.
Незважаючи на гучні заяви про відродження 

українського кіно, жодна 
влада не зробила для цього 
рішучого кроку. За Ющенка, 
щоправда, знято було кілька 
убогих фільмів, які заслуго
вують хіба що на демонстра
цію в глухому кишлаку. І 
щоб заткнути рота негідним 
наклепникам, українськими 
величають стрічки, які до 
нашої країни не мають жод
ного стосунку.

Нещодавно широко продзвеніла блага 
вість: «Фільм українського режисера Єви 
Нейман «Будинок з башточкою» отримав 

приз міжнародного кінофестивалю в Карлових 
Варах». Питається: до чого тут Україна? Мова 
російська, актори російські, та ще й знято за 
мотивами російського письменника.
Зрештою, маємо вже цілу плеяду таких «укра
їнських» режисерів. Так ніби хтось чув про 
французьку стрічку іспанською мовою чи фін
ську – польською. 
Вітчизняна кінематографія знищена, українці зму
шені споживати російський продукт і пізнавати іс
торію у великодержавній версії. Молоде покоління 
формується на тих цінностях, які йому втюхує Мо
сква. Українець із російських фільмів дізнається 
про те, що він зрадник, колаборант, бандерівець, 
придурок, а його мова уморітєльно смєшная. Хоча, 
за версією Азарова, це справді так. 

Автор:  
Юрій 

Винничук

ВеЛеСОВА КНиГА, 
ТРиПІЛьСьКА 
ЦиВІЛІЗАЦІЯ –  

САМе ТАКА ІСТОРІЯ 
КУЛьТиВУєТьСЯ  
В СеРеДОВищІ  
УРА-ПАТРІОТІВ
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3–6 вересня
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

|| Київ (вул. Лисенка, 3):
3 вересня, 18:00 – презентація книжки Тані Малярчук «Біографія 
випадкового чуда» (видавництво «КСД»).
4 вересня, 18:00 – презентація книжки Ернесто Сабати «Будьмо самими 
собою» за участю ініціатора проекту Сергія Борщевського та Надзвичай-
ного і Повноважного Посла Аргентинської Республіки в Україні Ліли 
Ролдан Васкес де Муан (видавництво «Кальварія»).
5 вересня, 18:00 – презентація книжки Дзвінки Матіяш «Істор� про 
троянди, дощ і сіль» (видавництво «Темпора»).
6 вересня, 18:00 – презентація книжки Лариси Денисенко «Відлуння: від 
загиблого діда до померлого» (видавництво «КСД»).

|| Львів (просп. Свободи, 7):
4 вересня, 18:00 – презентація книжок Ігоря Лемка «Доля України» та 
Івана Керницького «Король стрільців» (видавництво «Апріорі»).
5 вересня, 18:00 – святкування третьої річниці Книгарні «Є» у Львові. 
Читання віршів поетів-молодомузівців.
6 вересня, 18:00 – презентація книжки Дари Корній «Зворотний бік 
світла» (видавництво «КСД»).

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
3 вересня, 18:00, 5-й поверх – відкриття виставки малярства на склі 
Натал� Курій «Етномандри».
4 вересня, 18:00, 3-й поверх – відкриття оновленого буккросингу.

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
4 вересня, 18:00 – презентація книжки Тані Малярчук «Біографія 
випадкового чуда» (видавництво «КСД»).
6 вересня, 18:00 – історичний клуб «ХроноТоп». Дискусія «Quo vadis, 
листівко?»

|| Харків (вул. Сумська, 3):
4 вересня, 18:30 – брифінг «Bright summer momemts».
5 вересня, 18:00 – тренінг «Be sure» від Об’єднання альтернативного 
навчання та відпочинку Magic Camp. Робоча мова – англійська.

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



Ці войовничі племена ско-
тарів і землеробів, за да
ними грецького історика 
Ефора, прийшли в Азію з 

нинішньої території України, з 
якою нерозривно були пов’язані 
впродовж усієї своєї історії. Вони 
мешкали на півдні сучасного Ка
захстану, в Узбекистані, на пів
ночі Киргизстану та на Гірському 
Алтаї. Писемні пам’ят ки з Хо
тану надійно засвідчили їхню 
іраномовність. Європеоїдні, бі
ляві та блакитноокі саки були 
найближчими родичами скіф
ського населення Північного 
Причорномор’я, з якими постій-
 но торгували й спілкувалися. 

ВПРАВНІ ЛУЧНиКи
Як і чорноморські скіфи, вони 
надавали містичного значення 
людській крові, а золото ототож
нювали з вогнем, сонцем, цар
ською владою та вічним життям. 
Сакські племена теж поклоня

лися мечу, мали й інші священні 
предмети. Римський історик 
Квінт Курцій Руф переказує ле
генду про те, що в саків, як і в 
скіфів Придніпров’я, були ча
рівні небесні дари: плуг і ярмо – 
для хліборобів, спис і стріла – 
для воїнів, чаша – для жерців.

Виходячи з цього, в сак
ському суспільстві виокремлю
ють три групи населення: стан 
воїнів (стародавня індоіранська 

назва вояків «ратайштар» – «ті, 
що стоять на колісниці»); стан 
жерців, атрибутами яких була 
жертовна чаша й особливий го
ловний убір, і стан хліборобів-
общинників – «восьминогих», 
тобто тих, які мають двох волів 
для запрягання в плуг. Кожному 
з названих станів відповідали 
свої традиційні кольори. Воїнам 
добирали червоний і золо  тис    то-
червоний, жерцям – білий, а хлі

Автор:  
Костянтин Рахно

Тиждень продовжує серію публі-
кацій про давні народи, які насе-
ляли українські терени й зали-
шили по собі характерну куль-
турну спадщину. У цьому номері 
розповідь про азійських скіфів – 
саків, які залишили свій слід у то-
пографії Криму. До їхньої спад-
щини сьогодні апелюють як офі-
ційна Астана, так і новочасні 
адепти теорії неономадизму. 

Народ «золотої людини»
Розселені на 
великих 
просторах 
євразійських 
степів, сакські 
племена протягом 
усієї своєї історії 
були нерозривно 
пов’язані з 
населенням 
Північного 
Причорномор’я

ПОМСТА 
ТОМІРІСИ. 
За однією 
з версій, 
перський цар 
Кір ІІ Великий 
загинув у бою 
проти саків-
масагетів
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боробській громаді – жовтий і 
синій. Поєднання двох останніх 
було притаманне впродовж віків 
і символіці населення Північного 
Причорно мор’я, втілившись у су
часному прапорі України.

Вожді сакських племен на
лежали до військового стану. 
Греки називали їх басилевса-
 ми – царями, атрибутами яких 
були лук зі стрілами. Свою 
зброю цар передавав синові-
наступникові. Не випадково 
стрі льба з лука і вмін  ня точно 
вражати ціль вважалися озна
кою знатності й перевірялися на 
всіляких святах, а найвлучні
ший стрілець за давньою тради
цією діставав на час таких свят
кувань право керувати людьми.

Водночас цар, як і середньо
вічні князі Русі-України, прово
див першу борозну на весняній 
оранці, він же був і вихованцем 
пастуха, що демонструвало його 
зв’язок із народом. Басилевс на
лежав до стану воїнів і разом з 
тим вважався обранцем богів, 
посередником між небом та 
землею, центром світу, носієм 
земного процвітання. Від його 
фізичної сили і духовної енергії 
залежав добробут народу. Він 
був утіленням всіх суспільних 
верств. Жінка мала в саків рівні 
права з чоловіком, й історія збе
регла для нас імена їхніх войов
ничих цариць Томіріс і Заріни.

ВОЛОДАРІ САКАСТАНУ 
Певний час на саків поширюва
лася влада Перської імперії, а зго
дом і Александра Македонського. 
Намагаючись звільнитися від ім
перських зазіхань сусідів, саки-
масагети подалися на Кавказ та 
південь нинішньої України, де до
лучилися до нових володарів 
українського степу – аланів (див. 
Тиждень, 20/2012) й залиша
лися тут до часів раннього серед
ньовіччя. Візантійці дуже ціну
вали подніпровських масагетів як 
охоронців, вояків-списонос ців і 
спритних розвідників, що легко 
добували ворожого «язи ка». 

Інша частина сакських пле
мен рушила на південь і зайняла 
частину території сучасних 
Ірану й Афганістану. Відтепер то 
була їхня країна – Сакастан. 
Звідти наприкінці II – у першій 
половині I століть до н. е. вони 
проникли в Північно-Західну 
Індію, утворивши низ   ку власних 
держав. Китайці називали цей 
звитяжний народ «се», а індій-

 ці – «шака». Одним із найвідомі
ших індо-сакських правителів 
був цар Май, під владою якого 
перебували Ґандхара, долина 
Свата і навіть частина Кашміру. 
Його наступник Аз розширив 
свої володіння і титулував себе 
«великим царем царів».

Про саків, розселення яких 
сягнуло півдня Індії та навіть 
сучасної Камбоджі, згадують 
пурани, «Закони Ману», «Ра
маяна», «Махабхарата» та інші 
стародавні індійські тексти. Їх
ній слід у топографії відобра
жений у назві індійського міста 
Саки, що має свого тезку в 
Криму і теж заснований пред
ставниками цього народу.

Як і скіфи Північного При-
чор номор’я, войовничі саки вша
новували богиню Змію – міфічну 
прародительку свого народу, а та
кож індійського бога Варуну, що 
відповідав прабатькові скіфської 
царської династії – богу моря Та
гімасаду. Жорстокі звичаї сак
ських племен наводили жах на 
індійців: наприклад, коли разом 
із вбитим знатним воїном у мо
гилу живцем клали його ворогів. 
Останній обряд ще довго збері
гався в Причорномор’ї, на багато 
століть переживши скіфів. Зо

крема, його дотримувалися ко
заки Запорозької Січі та Кубані.

Недарма поміж азійських 
скіфів був популярний буддизм. 
Деякі джерела приписують сак
ське походження царевичу Будді 
Ґаутамі, чий батько належав до 
прошарку воїнів-кшат ріїв. Титул 
Шак’ямуні означав «наймудрі
ший із саків». У 16 років його 
оженили на двоюрідній сестрі 
Ясодхарі, доньці удільного сак
ського князя Сопрабудди. В іме
нах Будди та його тестя й за су
місництвом дядька відлунює на
зва скіфського племені будинів 
із дніпровського Лівобережжя. 
Вони були далекими родичами 
«Золотої людини» з кургану Іс
сик, надписи на срібній чаші з 
якого ще досі не розшифровані. 

ПРиВЛАСНеННЯ 
СПАДщиНи
Навесні 1970 року на околиці 
міста Іссик, що за 50 км на схід 
від Алмати, група вчених Ака
демії наук Казахстану на чолі з 
відомим археологом Алішером 
Акішевим розкопала один із 
курганів. Під насипом у де  ре -
в’яному зрубі виявили похо
вання знатного воїна в дощатій 
труні. Його висока гостроко

ОБРАНЕЦь 
БОГІВ. Цар 
саків Скунха 
(VI століття до 
н.е.)

КОЧОВИЙ 
НАРОД. 
Сакський 
вершник із 
Пазирика на 
Алтаї  
(300 рік до 
н.е.)
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нечна шапка, сорочка, каптан, 
шаровари й чоботи були при
крашені золотими платівками й 
бляхами із зображеннями сні
гових барсів, коней, гірських ца
пів та архарів, виконаними в 
скіфському звіриному стилі. На 
шиї він мав золоту гривну, на 
пальцях – золоті персні, а в лі
вому вусі – золоту сережку. При 
похованій людині була зброя: 
меч із золотим руків’ям, кин
джал, золота стріла, а також 
прикрашена золотом нагайка. 

Загалом у кургані було 4800 
прикрас зі щирого золота – 
найбільша кількість, яку ко
лись знаходили в гробницях, за 
винятком фараона Тутанха
мона. Радіовуглецевий аналіз 
визначив вік знахідок — V сто
ліття до н. е. Похованому ж 
було щонайбільше 18. Вчені не 
сумнівалися, що перед ними – 
юний цар саків, азійських скі
фів, про яких згадують античні 
автори Геродот, Страбон, Пом
пей Трог та клинописні пи
семні джерела давніх персів.

Сенсаційне відкриття нероз
грабованого поховання сак
ського царя зробило містечко Іс
сик у Казахстані відомим на весь 
світ. «Золота людина» на крила
тому барсі стала одним із казах
ських національних символів: 
копії сакського воїна встановлені 
в багатьох містах країни, одна з 
них вінчає монумент Незалеж
ності на головній площі Алмати. 
На штандарті президента також 
зображена фігура юного вождя 
доби саків на крилатому барсі.

В офіційній історичній науці 
Казахстану після здобуття неза
лежності наполегливо просува
ється теза про те, що саки були 

монголоїдами та «славними 
предками тюркських народів». 
Зокрема, біля джерел теорії ка
захизації саків стояв краєзна
вець Бекен Нурмуханбетов, 
якому пощастило бути присут
нім при розкопках в Іссику. 

У 1992 році, коли президент 
Нурсултан Назарбаєв збирався 
до Нью-Йорка й віз у дарунок 
макет «Золотої людини», на 
підготовчій виставці його звели 
з Нурмуханбетовим. Звіс на річ, 
символ незалежного Казахстану 
не можна було віддавати в руки 
сусідніх іранців і «випадкових» 
науковців, а тому останнього 
офіційно проголосили першо
відкривачем цієї знахідки наці
онального значення. 

Через чотири місяці він 
став директором новостворе
ного Іссикського історико-ар-
хео логічного музею-заповід-
ника й заснував асоціацію «Ал
тин Адам», офіційно при
бравши до своїх рук весь турис
тичний бізнес довкола «Золотої 
людини» й активно поширю
ючи пантюркістські ідеї. 

Один із синів Бекена Арман 
Нурмуханбетов є лідером гро
мадської організації «Неонома-
 ди» – найбільшого казахського 
екстремістського угруповання, 
на рахунку штурмовиків якого, 
за даними українських правоза
хисників Казахстану, тільки з 
початку 2009-го не менше ніж 
50 нападів на ґрунті національ
ної неприязні. Починала органі
зація з тенгріанського неоязич
ництва, а закінчила відвертим 
шовінізмом. Її мета – «нова екс
пансія номадів», тобто, як не
складно з’ясувати з кучерявих 
промов ватажка, етнічна чистка 

Казахстану та інших «спокон
вічно тюркських» територій, 
включаючи Північний Кавказ, 
південь України та Крим.

Неокочовицькі бойовики вже 
відзначилися участю в держав
ному перевороті у сусідньому 
Киргизстані, де запам’я та лися 
антиєвропейськими й антисеміт
ськими гаслами. Ксенофобія – 
найважливіша складова ідеології 
неономадизму, за якою потрібно 
звільнитися від європоцентризму 
та «греко-юдейської матриці». 
Радикали пояснюють казахській 
молоді, що білі люди для понево
лення інших створили гроші, 
банківську систему, кредити, сис
тему освіти, Нобелівську премію 
й історичну науку, в якій замов
чують той факт, що саме тюрки-
казахи навчилися плавити за
лізо, приручили коня, створили 
колесо і перше склепіння. 

Допомогу «неономадам» 
надає горезвісний Євразій
ський союз молоді з Росії. Їхня 
організація також активно під
тримується офіційною Аста
ною. Зокрема, за сприяння Мі
ністерства туризму та спорту 
Казахстану Арман Нурмухан
бетов створив кілька пропаган
дистських роликів шовіністич
ного спрямування, у тому числі 
із сакськими сюжетами, напри
клад «Пісня про сакського та
бунника Ширака». 

Навряд чи стародавні саки – 
лицарі степу, які правду ціну
вали понад усе в житті, – пого
дилися б мати щось спільне з 
пантюркістськими шовіністами. 
«Золота людина» і її народ стали 
заручниками примітивної люди
ноненависницької пропаганди 
казахських екстремістів. 

ПРОПАГАН-
ДИСТ НЕОНО-
МАДИЗМУ.  
Директор  
Іссиксь кого 
історико-
архео-
логічного  
музею Бекен 
Нурмуханбе-
тов активно 
експлуатує  
історію саків  
в інтересах 
пантюркізму

НАЦІОНАЛь-
НИЙ СИМВОЛ. 
Макет «Золо-
тої людини»  
в музеї  
(м. Іссик)

БАСИЛЕВС. Вождь 
«неономадів» Арман 
Нурмуханбетов у вбранні 
сакського воїна на зйомці 
пропагандистського 
відеокліпу
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(понеділок)

18:00

Генеральний інформаційний партнер 

ВХІД ВІЛЬНИЙ

Костянтин Тищенко – професор Київського 
національного університету імені Тараса 

Шевченка, доктор філолог�. Автор понад 
180 праць із загального мовознавства, 

романістики, іраністики, кельтолог�, 
басколог�, арабістики тощо, зокрема: 

«Метатеорія мовознавства» (2000), 
«Мовні контакти: свідки формування 

українців» (2006), «Етномовна історія 
прадавньої України» (2008) та ін. 

Засновник першого у світі Лінгвістичного 
навчального музею.

Книгарня «Є» 
та «Український тиждень» 

запрошують на зустріч 
із вітчизняним лінгвістом 

і перекладачем 
Костянтином Тищенком.

Тема лекц�:
«Всеслов’янськість 

мови українців. 
Генеза, еволюція, 

спорідненість».

Книгарня «Є»
Київ, вул. Лисенка, 3

(ст. м. «Золоті ворота»)
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Гастролі театру імені 
Марії Заньковецької

Камерна сцена театру імені 
Івана Франка
(Київ, пл. Івана Франка, 3)
Заньківчани привезуть дві вистави 
за режисурою Вадима Сікорсько-
го: «Арт» Ясміни Рези про розумін-
ня та цінність дружби й «Загадко-
ві варіації» Еріка-Емманюеля Шміт-
та, де драматург змальовує самопіз-
нання через зв’язок з іншими людь-
ми. Обидва спектаклі є постійними 
учасниками «Французької весни» у 
Львові, тому вже встигли завоюва-

ти любов глядачів. До 
постановки п’єс залу-
чені найкращі актори 
теат  ру – Юрій Хвостен-
ко, Богдан Ревкевич, 
Назарій Московець, 
Богдан Козак та курба-
сівець Олег Стефан.

Skovorodub

Home Concept Club
(Київ, бульв. Перова, 2)
Осінній танцювальний сезон стар-
тує разом із першим національ-
ним дабстеп-фестивалем, який 
має стати головною подією для 
справжніх фанів електронної музи-
ки. Щоб виступити у програмі цьо-
го дійства, до України приїдуть зна-
ні виконавці, поміж яких Xilent, 
xKORE, Rednek, Millions like us та 
Document one. Не поступатимуться 
їм у якості звучання й вітчизняні ко-
леги – Tapolsky, Lime Kid, VovKING і 
Perfecta. «Це виключ-
но наш фест, ідея яко-
го, його наповнення 
та головний символ – 
Григорій Сковорода – 
українські», – каже 
організатор Анатолій 
Тапольський.

Анонси

Якщо поєднати «Блакитну 
лагуну», «Пітера Пена», 
братів Коен і «Тореадорів 
з Васюківки», можна 
приблизно уявити, що 
таке «Королівство повного 
місяця»

Адже інакше сенс метушливих пошуків утікачів, 
присутності в кадрі зірок і несподіваних касових 
зборів у $42 млн, тоді як бюджет стрічки $16 млн, 
не поясниш нічим. Зважаючи на це, доволі ціка
вою та несподіваною стає гра у пошук відповіді на 
запитання, що це було. Високопрофесійна режи
серська й операторська робота, складна і захоп -
лива композиція, непередбачуваний розвиток сю
жету та, знову ж таки, Свінтон і Нортон на екрані 
таки змушують дивитися фільм від початку до 
кінця. І навіть якщо глядач так і не зможе відпові

А
мериканський режисер Вес Андерсон – 
оригінал, і кожна його нова стрічка від
мінна не лише від попередніх, а й від усіх 
донині створених. Тож і визначити жанри 

його фільмів надто складно. «Королівство…» 
найбіль  ше нагадує несмішну комедію, але вона 
поєднується з дитячим кіно для дорослих, прихо
ваною драмою і пригодами з елементами сюрреа
лізму й абсурду. Як ставитися до всього того, не 
зрозуміло. І це найсуттєвіше для багатьох крити
ків, акторів та академіків. Не зовсім розуміючи, 
фільми Андерсона геніальні чи дурноверхі, в них 
погоджуються грати зірки кіно комерційного і 
кіно інтелектуального: у «Королівстві…» ви поба
чите Брюса Вілліса і Тільду Свінтон, Білла Мюр
рея й Едварда Нортона, Френсіс МакДорманд і 
Харві Кейтеля. Історія про втечу хлопчика-сироти 
з табору бойскаутів і дівчинки з сім’ї, їхню любов і 
протистояння системі, батькам та здоровому 
глузду перетворюється зі звичайних дитячих при
год на соціальну драму, і, напевно, на ще щось. 

1 вересня, 22:00 4–7 вересня, 19:001 вересня, 12:00
Contemporary Dance 
Festival

Київський гольф-клуб «Гольф -
стрім» (Київська обл., Мака-
рівський р-н, с. Гавронщина)
Перший в Україні фестиваль су-
часного танцю орієнтований не 
лише на професійних виконав-
ців, а й на простих шанувальників 
мистецтва контемпу. Усі охочі змо-
жуть узяти участь у майстер-класах 
всесвітньо відомих хореографів 

із різних куточків світу й на-
солодитися виступами зірок 
contemporary dance. Серед 
них – Уґо Кортес із Бразилії, 
італієць Мішель Оліве, пред-
ставниця США Менді Мон-
танес та британський актор 
танцювальних фільмів Джей-
сон Бейтел. Цікаво, що за-
няття триватимуть нон-стоп 
упродовж восьми годин.

Повний сюр

«Королівство 
повного 
місяця»/
«Moonrise 
Kingdom».
У кінотеатрах 
України
з 6 вересня

КІНО
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12 вересня, 19:00
«Я буду жити»

Stereo Plaza
(Київ, вул. Кіквідзе, 17)
Український поп-рок-гурт «Друга 
ріка» (на фото) разом з іншими 
музикантами ініціює благодійний 
концерт, метою якого є збір коштів 
на закупівлю медичного облад-
нання для онкохворих людей. У 
межах акції на сцену вийдуть най-
відоміші вітчизняні формації та 
виконавці – «Океан Ельзи», «Бум-
бокс», «Крихітка», «С.К.А.Й.», 
Bahroma, O. Torvald та Шима. 
«Ми не просимо бігати з плаката-

ми містом… Просто 
прийди, дістань за-
доволення від чес-
ного рок-н-ролу і 
врятуй життя», – за-
кликає лідер «Дру-
гої ріки» Валерій 
Харчишин.

6–12 вересня, 10:004–12 вересня

сти на це запитання, то принаймні на деякий час 
залишиться з лоскотною інтригою в думках, а 
можливо, звернеться до першої повнометражної 
стрічки Андерсона «Рашмор», до речі, номінанта 
на «Оскар», чи лялькового мульт  фільму «Неймо
вірний містер Лис». Однак зрештою він так і не 
дістане відповіді. Добре це чи погано – байдуже. 
Це незвичайно. А в наш час прогнозованих бондів 
та відомих борнів будь-що неоднозначне є на вагу 
золота.

Ярослав Підгора-Гвяздовський

Арка Уяви Бруно шульца 

ДДПУ імені Івана Франка, Па-
лац мистецтв, Бібліотека іме-
ні В’ячеслава Чорновола
(Дрогобич, вул. Івана Франка, 
24; вул. Тараса шевченка, 38; 
вул. Тараса шевченка, 27)
Цьогоріч Міжнародний фести-
валь Бруно Шульца святкує відра-
зу дві пам’ятні дати – 120 років від 
дня народження галицького пись-
менника та художника, а також своє 
п’ятиріччя. У різнопланових захо-
дах будуть задіяні митці з України 
(Тарас Прохасько, Юрій Винничук) 
та інших країн сві-
ту – Давід Ґроссман 
(Ізраїль), Адам Міх-
нік (Польща), Віктор 
Єрофєєв (Росія), 
Дем’ян Фаншель (Ні-
меччина), Мірко Де-
міч (Сербія) та інші.

Chamber Music Session 

Галерея «Лавра», Національ-
на філармонія України
(Київ, вул. Лаврська, 1;  
Володимирський узвіз, 2)
Основу фестивалю класичної му-
зики становитимуть квартети кіль-
кох типів – струнний, фортепіан-
ний та флейтовий у складі музи-
кантів із різних країн світу. Від-
криють дійство відомий скрипаль 
Найджел Кеннеді (на фото) та ла-
уреати міжнародних премій, На-

ціональний ансамбль соліс-
тів «Київська камерата». Зго-
дом естафету перейме ле-
генда клавішної музики Сєр-
ґєй Бабаян (США), на завер-
шення – виступи двох форте-
піанних дуетів. Однак це тіль-
ки маленька частина тієї захо-
пливої програми, яку підготу-
вали для гостей організатори.

Віда Огнєнович. «Перелюбники»
Книжка сербської письменниці – це сповідь ро
зумної, привабливої, порядної жінки – втілення 
всіх чеснот, – яка розлучилася з чоловіком, бо той 
має коханку і вона вагітна. Із плином роздумів ге
роїні читач дізнається про таємницю її походжен
ня: розкриття цього секрету і призвело до сумних 
наслідків у подружньому житті. Повість достовір
но показує, як важко розплутати клубок психоло
гічних проблем, що видаються банальними, аж 
доки зіткнешся з ними віч-на-віч...

Анна Рейд. «Лєнінґрад. Трагедія міста 
в блокаді 1941–1944»
Блокада Лєнінґрада – найбільш смертоносна об
лога в історії людства. Досі як західні, так і радян
ські та пострадянські історики приділяли цим по
діям мало уваги, зокрема й тому, що багато ма
теріалів були засекречені або знищені. Осердя 
книжки становлять спогади жертв блокади – їхні 
щоденники та усні розповіді, зібрані, впорядкова
ні й прокоментовані британською дослідницею. 
Праця демонструє різні боки того, що в часи біль
шовизму однозначно було трактовано як подвиг.

Ришард Капусцінський. «Імперія»
У цій книжці всесвітньо відомий польський ре
портажист ділиться враженнями щодо перебу
вання в Росії та на підконтрольних їй землях у 
різні роки. Перший текст присвячено дитинству 
автора в захопленому росіянами Пінську (1939), 
реш  та репортажів – це звіт із мандрів: Сибіром і 
Транссибірською магістраллю, численними рес
публіками колишнього СРСР, Москвою, зокрема 
Красною площею... Як і в кожній книжці Капус
цінського, тут важлива не так докладність опису, 
як відтворення духу явищ.

КНиЖКи
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Я
кщо десь є велосипедний 
рай, то це словенська 
столиця Любляна. На 
кожному тротуарі – з’їз-

 ди, вздовж усіх шляхів – вело
доріжки. Зручно, коли ти із 
сумкою на коліщатках. Набли

жаючись до міста, бачиш завод
ські труби, розмальовані різ
ними кольорами. У нас теж такі 
є, але цегляно-червоні.

КУЛІНАРНІ ОСОБЛиВОСТІ
Обідній час. На вулицях мало
людно, як десь у Тернополі. Жи
телів у Любляні не набагато 
більше – 260 тис. Мегаполісом і 
не пахне. Четверта година, а 
міський ринок уже напівпорож -
ній. Вітер розносить папірці й 
сміття. За годину довкола стає 
охайно, двірники миють площу.

«У нас чисто не тому, що не 
смітять, а тому, що прибирають, – 
переконує місцева пенсіонерка, 
колишня вчителька французької 
Марія Пехан. – Молодь викидає 
пляшки з-під пива. Намагаємося 
її присоромити, але вона не слу
хає». Госпа (пані) Марія живе у 
центрі, на восьмому поверсі ста

рого будинку на березі річки Лю
бляниці, яка ділить місто навпіл. 
Щоранку бачить із вік  на Альпи, 
замок на горі, храми й нескін
ченні мости. Повітря тут незага
зоване, бо в центрі не можна пар
куватися (фото 1).

Пригощає нас пляцками з 
горіхами і прянощами, наливає 
жовтий напій із трав. У кожній 
чашці – по півлимона. На обід 
подає «зелену юху» – суп із 
цвітною капустою та кропивою, 
картоплю з куркою та печериці 
у сметані. Ближче до Угорщини 
ми їли гуляш, на адріатичному 
півдні – пасту (макарони). Люб-
 ляна – посередині, й меню тут 
космополітичне. Нам засмаку
вав горошок зі спеціями, схо
жими на тархун, які госпа Ма
рія збирає біля моря.

Жінка розкриває атлас світу і, 
втираючи сльози, розповідає іс

Автор: 
Марина 
Гнатенко
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торію Словенії. Кого тут тільки 
не було: римляни, бавар  ці, вене
ціанці, Австрія, Франція, Югос
лавія. У 1991-му – омріяна неза
лежність. Відтоді економіка кра
їни зростає. Та громадяни нарі
кають на завеликі податки (лише 
з доходів – 39%). Країна із двома 
мільйонами жителів утримує 

парламент із 90 депутатів і чис
ленні держструктури. Тому серед 
молоді популярні анархістські 
погляди: мовляв, обійдемось і 
без держави, набридло забезпе
чувати пенсіонерів та чиновни
ків. Мера Любляни, серба-
мільйо  нера Зорана Янковича, 
екс-директора мережі супермар
кетів, називають мафіозі. 2010 
року його щойно створена партія 
«Позитивна Словенія» здобула у 
вищому законодавчому органі 
найбільше місць – 28.

СЛОВеНСьКе УЗБеРеЖЖЯ
«Айтішник» із Росії Алєксандр 
зустрічає нас на центральній 
площі – Прешерна. Ми познайо
милися через інтернет. Живе у 
Любляні чотири роки. Грома
дянство дають на п’ятий. Знімає 
квартиру за €500, ще дві сотні – 
комунальні послуги. «Дорожче, 

ніж у Москві, зате пенсії ви
сокі», – зітхає він. Каже, що зарп
лата для Словенії непогана, та 
бракує замовлень, тому шукає 
роботу таки в столиці Росії. Три 
роки тому купив Opel за €350. 
Бензин коштує євро за літр.

Хмариться. Любляна – на бо
лотах між горами й морем. На 
межі кліматичних зон місяцями 
стоять тумани, але погода зміню
ється миттєво. Алєксандр ве  зе 
нас у Порторож – «порт троянд» 
на Адріатичному морі. Півтори 
години – і ми на півострові Істрія. 
На горизонті – береги Хорватії. 
Туди словенці їздять відпочи
вати, коли мають більше часу. Ви
хідний, тож машин так густо, що 
яблуку ніде впас  ти. Мусимо пар
куватися в сусідньому містечку 
Лючія. Це місцеве Монте-Карло: 
вздовж усього берега – готелі, ка
зино й ресторани, на пляжах – 
родини з дітьми.

За 40 хв пішки узбереж-   
жям опиняємось у Пірані. Біля 
міста є завод, де сушать морську 
сіль. Фортечний мур, вузькі бру
ковані вулички та вгодовані 
коти, дідусі на роликах, чудер
нацькі дерева, акварельні дво
рики з пальмами й кам’яні бал
кони нагадують Венецію. За
пашна кава на майдані Тартіні, 
де всі спілкуються італійською, 
завершує нашу подорож. Годин
ник на вежі відбиває чергову 
чверть години, а ми милуємося 
прозорим морем і слухаємо 
скрипку. Назад до Лючії їдемо 
автобусом понад хвилями Адрі
атики. Цю місци  ну називають 
Італією без італійців – вона офі
ційно білінгвальна, і вас 
швидше зрозуміють, коли заго
ворите саме мовою Апеннін
ського півострова. Але свою сло
венську ідентичність мешканці 
підтвердили на референдумі.

шеДеВРи  
ЙОЖе ПЛеЧНиКА
Культовий квартал Любляни Ме
телкова – вільна від поліції тери
торія. Кілька колишніх військо
вих бараків розмальовані графіті. 
Наша госпа Марія називає це ugly 
art (огидне мистецтво). Там «про
писалися» місцеві неформали, 
байкери, невизнані художники. 
Троє пан  ків з ірокезами прохо
дять повз нас в один бік, татуйо
вані рокери у шкірі та ланцюгах із 
чорним догом – в інший. Під сті
нами сидять компанії з гітарами, 
тягнеться солодкий димок. Ніхто 

ІЗ ПРОВІНЦІї ЗРОБиВ ПеРЛиНУ

Архітектор Йоже Плечник працював у Відні та Італії. По-
вернувшись, дістав карт-бланш на відбудову Люб  ляни. 
Відтак змішав деталі римської та грецької архітектур різ-
них епох, додав модерну і приправив власними ідеями. 
Критий ринок набув рис імператорських форумів, бібліо-
теки перевтілились у палаци доби Відродження, а пра-
вий берег Любляниці нагадує бароковий Рим. Міст Дра-
конів – у стилі віденської сецесії. Зелені змії – символи 
словенської столиці – прикрашають усі чотири його 
опори, огорожі й ліхтарні стовпи. На шлюзах – скуль-
птурні жіночі обличчя. Знамените Тримістя називають 
шедевром постмодернізму. Досі дивуються, як Йоже вда-
лося перекона  ти владу перекинути через річку Любля-
ницю три мости за три метри один від одного (фото 2).
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нікого не чіпає. Кажуть, коли 
міська влада хотіла закрити цей 
«притон наркоманів», за нього 
заступилася тоді ще жива мати 
Тереза. Тут влаштовують тран
сові дискотеки й концерти аль
тернативних гуртів, показують 
незалежне кіно.

«А як із криміналом?» – пи
таю Алєксандра. «Дуже спо
кійно, – усміхається той. – Із 
інцидентів пам’ятаю лише, як 
один чоловік легенько вдарив 
іншого, потім довго просив ви
бачення. Це не Росія».

Затримуємось тут недовго. 
Нас затягує в неспішний вир ве
чірнього життя Любляни. Їмо 
різнокольорове морозиво з десят
ками смаків, милуємося мос
тами, що відбиваються у дзер
кальній воді, фотографуємо чис
ленний стрит-арт (фото 3, 4, 5) і 
п’є  мо біле вино в кафе просто 
неба, де музиканти грають рок. 
Цими вулиця  ми хочеться блу
кати все життя.

Наступного дня госпа Марія 
веде нас на міст над Любляни
цею і просить угадати, чим він 
особливий. Виявляється: один із 
небагатьох у Європі з живими де
ревами. А далі – щохвилини ці
каві відкриття: незвичайні сходи, 
пам’ятники, ворота, цеглини, 
плитка під ногами, огорожі. Про 
це подбав архітектор Йоже Плеч
ник, який будував Любляну 
майже з нуля після землетрусу 
1895 року. Кожен камінчик і цвя
шок вражає продуманістю. «Фа

ЯК ДІСТАТиСЯ

Автотранспортом можна їхати через Львів, Ужгород і Угор-
щину. Любляна – за три години руху від кордону остан-
ньої. Повітряним шляхом мандрувати можна прямо або 
через Будапешт чи Прагу. Вартість квитка – від $400 в оби-
два боки, залежно від пропозицій авіакомпаній і завчас-
ності купівлі. Альтернатива – долетіти до одного з європей-
ських аеропортів, а звідти добиратися потягом. Любляна 
має зручне залізничне сполучення з Віднем, Грацом, Мюн-
хеном і Франкфуртом.

ДО РеЧІ

У Любляні розгортається дія одного з найвідоміших ро-
манів Паоло Коельйо – «Вероніка вирішує померти». 
Дів  чина, втомившись від рутинного життя, випиває ве-
лику дозу снодійного. В очікуванні загибелі читає статтю 
«Де є Словенія?» і пише до журналу обурену відповідь.

ВАРТО ПОБАЧиТи

Люблянський град – замок на горі. Туди можна заїхати 
фунікулером за €8, але піша прогулянка приємніша й 
не втомлює.
Бледське озеро. Від столиці – година автобусом. Там ви 
підніметеся до цитаделі, а пройшовши трохи далі в альпій-
ські села, побачите унікальний каньйон із водоспадами.
Печера Постойнска Яма. За 50 км від Любляни. Поміж її 
сталактитів і сталагмітів курсує мініатюрний потяг
Велика Планіна. Плоскогір’я в Альпах. Узимку тут гір-
ськолижний курорт, а влітку – село, де живуть пастухи.

сад без прикрас, як людина без 
усмішки», – казав він.

На прощання Марія везе нас 
на цвинтар Жале. Урочисті про
пілеї роботи Плечника ніби про
мовляють, що смерть – лише во
рота у кращий світ. Над скле
пами – ангели й розп’яття. Є ме
моріали, пам’ятник загиб  лим 
солдатам обох світових воєн, іта
лійське військове поховання з 
кам’яними хрестами, занедбане 
єврейське кладовище із зіркою 
Давида на воротях. Оголошення 
про ритуальні послуги не чорні, 
а різнокольорові.

Даруємо нашій господині 
листівки сучасного Львова. Во -
на вражена. Думала, що Україна 
після Чорнобиля зруйнована, 
як Хіросіма. Перепитує, чи не 
постраждали ми від епідемії ту
беркульозу. Коли ж показуємо 
розміри нашої держави на карті, 
дивується ще раз. Про полі
тичну ситуацію не чула. 

Міжнародні теле-
фонні розмови  

 у Словенії              
за допомогою  
ТревелСімки:  

вихідний тариф –

$0,55/хв,
вхідний – 

$0,00/хв  

3 4
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З
агляньте всередину будь-
якого електронного при
строю – і ви побачите 
плати, деталі та жмутки 

дротиків. Скласти всі ці ком
поненти у виріб (наприклад, 
телефон) може бути марудним 
і трудомістким процесом. Тож 
працю збиральників часто пе
реносять у країни з дешевою 
робочою силою, як-от Китай. 
Але нині триває розробка но
вого способу тривимірного 
друку електроніки. За його до
помогою електронні схеми й 
компоненти можна вміщувати 
безпосередньо в матеріал, із 
якого виготовлено продукт, 
приміром корпус телефона. Це 
має стати справжнім переворо
том у випуску обладнання.

Друк електроніки – справа 
не нова; у виробництві мон
тажних плат і компонентів 
уже давно використовують 
трафаретну й струменеву тех
нології, літографію тощо. Але 
напрацювання вдосконалю
ються швидкими темпами, і 
нині електроніку можна дру
кувати на найрізноманітні
ших поверхнях. У найновіших 
ноу-хау її друк комбінують із 
«пошаровим виробництвом» 
продукту, застосовуючи ма
шини, серед нефахівців відомі 
просто як 3D-принтери, для 
створення твердих об’єктів на
кладанням послідовних плас
тів матеріалу.

«ЧОРНиЛО» ЗІ... СРІБЛА
Для роздруковування елек
троніки потрібне «чорнило» з 
електричними властивос
тями, яке може діяти як про
відник, резистор або напів
провідник. Такі речовини ста
ють дедалі різноманітнішими. 
Один із прикладів може на
дати американський вироб
ник офісної техніки та комер
ційних друкарських систем 

фірма Xerox. Її науковий центр 
у Канаді розробив срібне 
«чорнило», яке можна засто
совувати для вдруковування 
гнучких електрон  них схем 
просто в матеріал на зразок 
пластику або тканини.

Срібло має кращу електро
провідність, ніж мідь, яку за
звичай використовують у схе
мах, але воно дороге й важке 
для друкування, бо має тем
пературу плавлення 926 °C. 
Проте інженери Xerox подріб
нили його на частинки у п’ять 
нанометрів (мільярдних час
ток метра) діаметром, отри
мавши таким чином «чор
нило», котре плавиться за 
температури нижчої ніж 140 
°C. Це дає змогу використову
вати для «срібного» друку 
струменеві принтери та інші 
розробки за відносно невисо
ких затрат, як каже Пол Сміт, 
керівник наукових дослі
джень при лабораторії компа
нії. Дорогоцінний метал ви
користовують лише в мікро
скопічних кількостях, і техно
логія, на відміну від хіміч
ного протравлювання, є 
майже безвідходною.

PARC, дослідний центр 
компанії Xerox у місті Пало-
Альто (штат Каліфорнія), роз
робляє способи використання 
такого «чорнила». Ним можна 
друкувати електросхеми різ
них деталей, зокрема гнучких 
дисплеїв, сенсорів і антен для 
радіочастотних міток безпеки. 
«Поява технологій пошарового 
виробництва відкриває пер
спективи для друку таких при
строїв безпосередньо на са
мому продукті», – каже Дже
нос Верес, керівник групи роз
робників технології друкова
ної електроніки в PARC.

Це стосується й продукції 
зі складною геометрією по
верхні. Фірма Optomec із міста 

Альбукерке (штат Нью-Мек -
сико) створила системи поша
рового виробництва для цілої 
низки галузей промисловості. 
Вони можуть наносити в дру
кований спосіб електроніку 
безпосередньо на окуляри, для 
«підсилення реальності»; ви

3D-технологія спростить виробництво 
електроніки

Надрукуйте мені телефон
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ТРиВиМІРНиЙ ДРУК 
еЛеКТРОНІКи УМОЖЛиВЛЮє 
ВІДТВОРеННЯ ВСьО  ГО 
ПРОДУКТУ НА ОДНОМУ 
АПАРАТІ

готовляти пластикові цистер-
 ни для води, вбудована елек
троніка яких вимірює ступінь 
напов  нення й відповідно вми
кає або вимикає помпи; друку
вати сенсори на броні військо
вої техніки, а антени – на мо
більному телефоні.

Нещодавно компанія Op -
tomec, американський проду
кувальник безпілотних лі
тальних апаратів Aurora Flight 
Sciences, та фірма Stratasys із 
Міннеаполіса (сфера діяль
ності – тривимірний друк) 
узяли участь у спільному про
екті з розробки «розумного 
крила» для міні-дрона. Крило 
виготовили з термопласту на 
3D-принтері компанії Stra -
tasys. Тоді Optomec застосу
вала процедуру під назвою 
Aerosol Jet («аерозольний 
струмінь») для друку на ньому 
електросхем, сенсорів і ан
тени. Метою проекту було ви
пробувати технологію для 
створення легких дронів, які 
можна модифікувати під кон
кретне завдання і друкувати 
на замовлення.

Технологія Aerosol Jet діє 
за принципом, абсолютно не 
схожим на струменевий друк, 
за якого головка принтера з 
відстані щонайбільше мілі
метр наносить крапельки чор
нила на пласку поверхню. 
Aerosol Jet спочатку розпилює 
матеріал для друку на основі 
наночастинок на мікроско
пічні крапельки, які зводить у 
точку струмінь газу й спрямо
вує сопло. Останнє можна три
мати на відстані п’яти або 
більше міліметрів від об’єкта, 
що дає змогу покривати також 
і поверхні неправильної фор-
 ми. І сопло, і лоток, на якому 
розміщено оброблювану де
таль, можуть нахилятися під 
різними кутами для ство
рення тривимірних структур. 
Ця система здатна наносити 
друком деталі електросхем за
вширшки менш ніж сота 
частка міліметра з найрізно
манітніших матеріалів.

«Замість збирати виріб із 
багатьох окремих деталей, 
тривимірний друк електро
ніки уможливлює відтво
рення всьо  го продукту на од
ному апараті», – каже Дейв 
Рамагі, виконавчий директор 

фірми Op  tomec. Проте для ма
сового застосування цю техно
логію потрібно комерціалізу
вати в еволюційний спосіб. Це 
означає застосовувати її на 
певних етапах уже наявного 
масового виробництва, як-от 
друк антен на корпусах мо
більників. У багатьох телефо
нах використовують кілька 
різних антен для з’єднання з 
різними радіомережами, тож 
це звільнило б місце всередині 
апарата для звичайного елек
тронного начиння. «Деякі ко
мерційні проекти із застосу
вання цієї технології розпо
чнуться вже менш ніж за 
рік», – додає Рамагі.

Тож наскільки складно 
було б роздрукувати телефон з 
усім електронним «фаршем» 
усередині? Optomec уже розро

бляє прикладні програми, які 
можуть забезпечити певні не
обхідні для цього кроки. Крім 
антен, сюди входять електро
схеми контурів екрана, триви
мірні контакти для чипів, ба
гатошарові схеми й деталі для 
сенсорних екранів. Друкувати 
можна буде й батареї. Най
більшу проблему становитиме 
друк чипів, які є «мозком» те
лефона. У них на квадратному 
міліметрі площі містяться 
міль  йони транзисторів. Такі 
чипи нині виготовляють на 
підприємствах вартістю від 
$10 млрд і вище. Але завдяки 
вбудовуванню навіть частини 
схем телефони можна зробити 
ще тоншими, а крім того, зни
зити затрати на матеріали і 
збирання готових виробів. 

Надрукуйте мені телефон
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:)
На Борща-

гівці є шмато-
чок раю, 

створений 
руками меш-
канців навко-

лишніх бу-
динків: дитя-
чий майдан-
чик, турніки, 
квітники, го-
дівнички. Це 
так приємно 

вражає, а 
мало б бути 

нормою

Ганна 
Трегуб

Дмитро 
Крапивенко

Олена 
Чекан

Валентина 
Бутенко

КАФКА Би ПЛАКАВ
Я вже давно звик до абсурду в 
держустановах, але коли маєш 
справу із величезною телекому
нікаційною компанією, для якої 
ти ніби дорогоцінний клієнт, але 
почуваєшся в тенетах якоїсь пі
раміди зі впарювання герба
лайфу, – відчуття нове. Шанов
ний мобільний оператор запро
понував домашній вайфай на
чебто вигідно, але майстри вирі
шили, що мають право на запіз
нення, тож я люб’язно відмовив 
на користь іншого, пунктуальні
шого провайдера. Але тут тільки 
все почалося: щотижня мені 
надзвонюють різні молоді люди 
і пропонують «реалізувати за
явку на бездротовий інтернет». 
Я спочатку чемно відмовляв, по
тім качав права й навіть погро
жував скаргою. Відповідь у стилі 
ЖЕКу: «Заявка оформлена, ні
чим допомогти не можу».  

ВеСеЛКА І СиКХ
Заходжу до вагона метро, розпа
реного й вогкого від людських 
тіл, і торопію. Посеред лавки си
дить не хто інший, як справжній 
сикх із Північно-Західної Індії! 
Ще молодий чоловік із густою 
чорною бородою а-ля Гуру На
нак, у яскравому пурпуровому 
тюрбані, з браслетом на руці. 
Довколишні або відвертаються, 
або не приділяють уваги, але всі 
стороняться, відсуваються від 
цієї людини, хоча нічого пога
ного вона нікому з них не зро
била. Сикх тихенько куняє собі 
далі, а я виходжу на «Берестей
ській» і раптом підводжу го
лову. У небі над дорогою, трам
ваєм, машинами, що сновига
ють туди й сюди, ятками та на
товпом сяє веселка. Інколи, аби 
побачити диво, варто просто 
підняти очі вгору або роздиви
тися довкола себе.  

ПеРеМОГА ПІСНЯМи?
Кінець серпня. Моє улюблене 
сільце-крихітка. Гілки аж лом
ляться від яблук. Бабуся їх миє і 
виставляє за паркан: «Беріть. 
Безкоштовно». Малеча набиває 
кишені на штанцях. Та дехто з 
дітлахів таки відмовляється.  
Запитую в їхньої мами-моск -
вички, чому. «Может, в яблоках 
гадость для нас, а у вас иммуни
тет. Украинцы ненавидят рус
ских», – відповідає вона. Усі мої 
подальші аргументи відкинуто. 
Перед від’їздом до Києва я всти
гла забігти до сусідки, та лише 
руками сплеснула. За тиждень 
під’їжджаємо до села і ще зда
леку чуємо: «Засвіт встали коза
ченьки», «Мій милий чорно
бривий»… У бабці на подвір’ї за 
столом, заставленим їжею, ту
тешні жителі та росіянка. Вече
ряють і співають. Що сталося, не 
кажуть, лише усміхаються. 

Максим 
Бугрій

У ЯКІЙ ВАЛЮТІ БРАТи 
ХАБАРІ?
У фільмі про Джеймса Бонда 
2008 року «Квант милосердя» 
болівійський генерал в екзилі 
Медрано брав хабарі тільки в 
євро. А може, краще було від
дати перевагу доларам США? 
Певно, що так. Бо ж на сьо
годні корупціонер зазнав би 
збитків у 1,9% від різниці об
мінного курсу EUR/USD. Але 
стрічка відобразила тогочасне 
розчарування в надійності «зе
леного». Валюта Старого світу 
справді спершу підросла, але 
через кризу єврозони поде
шевшала. Генералові, мабуть, 
краще було отримати навіть 
болівіано. А може, він вигідно 
заінвестував свої євро? Та не 
забуваймо про непередбаче
ний ризик «чорного лебедя»: 
Медрано вбила в кінокартині 
героїня Ольги Куриленко. 

шМАТОЧОК РАЮ
Племінниця живе на київській 
Борщагівці: ніби не дуже пре
стижний район. Але є там лі
сок, де люди можуть відпочити 
від мегаполіса. Це справді 
шматочок раю, створений ру
ками мешканців навколишніх 
будинків. Татусі облаштували 
дитячий майданчик, є турні  - 
ки для охочих підтримувати 
спортивну форму. Бабусі виса
дили квітники і щоранку поли
вають їх. Годівнички для пта
шок заповнені, і водою їх за
безпечено (у спеку це важ
ливо). А малеча, ледве навчив
шись ходити, несе білкам го
ріхи. Й ті зовсім не бояться 
брати їх із долонь, можуть на
віть по нозі піднятися до гос
тинців. Це так приємно вра
жає, а мало б бути нормою. 

ПІСЛЯ СВЯТА
Повертатись до роботи після 
Дня Незалежності завжди 
важко. Це останнє свято на
шого літнього циклу, після 
якого починається навчальний 
рік, зростає кількість заторів, 
бо ж багато хто повернувся з 
відпусток, а в громадському 
транспорті більшає пасажирів, 
охочих наступити на ногу або 
штовхнути ліктем. Це свято у 
столиці залишає по собі своє
рідний післясмак: на Співо
чому полі – виставка квітів, на 
майдані Незалежності – гі
гантські писанки, на Європей
ській площі, біля Українського 
дому, – їх менші копії. А ще по
ряд – намет захисників україн
ської мови як символ головної 
події цього літа, гіркота якої й 
досі в усіх на вустах.  

євгенія 
шидловська

НАш ТИЖДЕНЬ| 
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