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Небезпечні ілюзії
Чому влада, попри обіцянки, не 
переглядатиме мовного законодавства 
на користь української і може розпочати 
новий наступ на неї після виборів

Імітація ринку
Через неринковість вітчизняної 
медіа-сфери суспільству доведеться 
усвідомити, що воно позбавлене 
«четвертої влади», з чого вдало 
користаються режим Януковича  
і Кремль

Час випасати 
овець
Навіщо Росія 
посилює 
експансію  
на Кіпрі

«Разборкі» в Лондоні
Як судовий спаринг між  
Борісом Бєрєзовскім і Романом 
Абрамовічем розкрив очі 
британській громадськості  
на політичну й економічну  
культуру сучасної Росії

Кінець мирного співіснування?
Ще донедавна в Татарстані 
традиційні мусульмани  
й салафіти жили мирно,  
по-сусідськи. Але не тепер
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Піддослідна країна
Тиждень з’ясовував, 
що вже віддали українці 
за владні ігри  
в медреформу

Як зганьбити країну
Як Віктор Янукович і К° 
намагалися покращити 
свій імідж у світі руками 
іноземних медійників, і чому 
ця операція провалилася

6

Наслідуючи Рейґана
Чому перемога 
Мітта Ромні на 
президентських 
виборах у США 
може бути вигідна 
Україні 

Володимир Лановий 
про те, чому Україна 
є пасткою для 
підприємництва

«Та що ім’я...»
Як компанії нових 
індустріальних країн 
«підрізають» своїх 
західних конкурентів

34

26

Майже серйозно 
про брехню як 
цивілізаційний вибір

Дембельський акорд
Чому остання 
сесія нинішньої 
Верховної Ради може 
виявитися найменш 
прогнозованою в історії

Антична Таврія,  
що зникає
У Західному Криму 
знищують унікальні 
давньогрецькі 
міста

Герой, син героя
Сценарист і креативний 
продюсер Сергій Гаврилов 
про перший український 
повнометражний 3D-мультфільм 
«Микита Кожум’яка»

Повна сумка 
Сум
Мандрівка, 
що вмістилася 
в дорожню 
торбу

Дослідження міста
Нетрадиційні 
захоплення: 
радикальні 
краєзнавчі 
прогулянки

«Скажи-ка, дядя, 
вєдь нєдаром...» 
Звідки взялися 
основні міфи 
франко-російської 
війни 1812 року
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Вогняна 
буря в 
пустелі
А

мериканський фестиваль Bur -
ning Man розпочався у 1980-х 
із витівки кількох друзів, які на 
одному з пляжів Сан-Фран -

циско «ритуально» спалили дерев’яне 
опудало (звідси й назва; у перекла-   
ді – «Людина, що палає») задля «ра-
дикального самовираження». Згодом 
ця забава переросла в потужний фес-
тиваль сучасного мистецтва, що мігру-
вав до штату Невада в пустелю Блек-
Рок. Останніми роками кількість його 
відвідувачів зросла до 50 тис. Учас-
ники дійства демонструють численні 
перформанси й інсталяції, обов’яз -
ковими є розмаїті вогняні шоу й тра-
диційне, хоча щоразу специфічне спа-
лення опудала. Особливістю Burning 
Man є і те, що організатори не нада-
ють гостям та учасникам фестивалю 
жодних умов для проживання: всі не-
обхідні речі люди привозять у пустелю 
із собою і суворо дотримуються пра-
вила «не залишати слідів». Останніми 
роками фестиваль має певну тема-
тику: 2010-го він звався Metropolis: 
The Life Of Cities (натяк на легендар-
ний фільм «Метрополіс» 1927 року), 
2011-го – Rites of Passage («Обряд по-
святи»), цьогоріч – Fertility 2.0 («Пло-
дючість 2.0»).

Фото: REUTERS
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Автор: 
Олесь 

Олексієнко

Тиждень 
в історії

Авіатор Петро Нестеров 
уперше в історії виконав 
«мертву петлю» над 
Сирецьким полем у Києві

Відбулася найбільша у 
франко-російській війні 
битва під Бородіним

Народився Річард I Левове 
Серце, король Англії з 
династії Плантагенетів, 
учасник хрестових походів

7 вересня 1812 8 вересня 1157 9 вересня 1913 

П
опри всі ілюзії, які в деяких громадян 
мали викликати широко розрекламовані 
напрацювання створеної Януковичем ро
бочої групи з удосконалення мовного за

конодавства на чолі з Богатирьовою (і поділеної 
на підгрупи під керівництвом екс-пре  зидента 
Леоніда Кравчука та ректора Київського націо
нального університету імені Шевченка Леоніда 
Губерського), вона мала зовсім інше завдання – 
«зняття напруженості в суспільстві» (див. 
Тиждень, № 33/2012). 29 серпня Богатирьова і 
Ко завершили розробку змін до закону Ка-Ка. 
Втім, усі пропозиції (більш докладно див. 
Тиждень.ua), які нібито мають гарантувати ви
сокий статус української мови, вочевидь, втілені 
не будуть. Член робочої групи, директор Інсти
туту української мови НАН України Павло Гри
щенко заявив, що «27 вересня все це (зміни до 

мовного закону. – Ред.) буде проголосовано в 
парламенті. Так публічно заявив президент». 
Проте Янукович, схоже, не має намірів викону
вати даної обіцянки. Влада спробує створити 
уявлення ніби причини «технічні». Ківалов ще 
31 серпня заявив, що «подібні пропозиції не ма
ють шансів на ухвалення Верховною Радою», а 
нещодавно і Богатирьова дала задній хід, 
визнав  ши, що напрацьований «продукт... ми на
правимо до Національної академії наук.., Кабі
нету Міністрів і президенту, де також над цими 
змінами працюватимуть». Лідер фракції ПР у 
парламенті Сергій Єфремов попередив, що роз
гляду змін до мовного законопроекту до виборів 
не буде. Проте рішення у владному конгломераті 
схвалює зрештою саме Янукович: якщо воно 
було щодо нинішньої редакції закону, то доку
мент проголосували включно й ті представники 
партії влади, які його не підтримували. І якщо у 
вересні новели не будуть внесені, то лише тому, 
що відповідного рішення глави держави немає. 
Його й не могло бути принаймні до виборів, 
оскільки це нівелювало б ефект «дотискання» 
попереднього законопроекту. Мотивом проголо
сувати за зміни для регіоналів могла бути хіба 
демонстрація безпорадності опозиції та здат
ності Януковича бути милостивим до українців, 
якщо вони покірно визнають його владу. Напри
клад, на це публічно натякала Ганна Герман, 
коли заявила, що президент підписав закон, 
тому що російськомовні підтримують гаранта 
більше, ніж україномовні. Тож останні, мовляв, 
самі винні, не на тих орієнтуються. 
У будь-якому разі перегляд документа після ви
борів буде зручнішим. Інша річ, у чому саме мо
жуть полягати зміни після всіх доопрацювань. 
Адже зовнішній вплив на гуманітарну політику 
нинішньої влади залишається значним, що під
тверджує перебування на посаді міністра освіти 
Дмитра Табачника, який останнім часом і не 
приховує своєї ролі агента впливу сусідньої дер
жави. Тим часом Росія продовжує демонстру
вати зацікавленість і очікування щодо подаль

В аеропорту «Бориспіль» 
закрита більшість магазинів 
duty-free та кафе. Одна 
з причин – проблеми з 
дозвільними документами

УПЦ (МП) отримала 
припис розбетонувати 
тимчасову каплицю 
поблизу фундаменту 
Десятинної церкви

Юрія Луценка 
етапували 
до колонії на 
Чернігівщині

30 серпня 31 серпня 1 вересня

Небезпечні ілюзії

НА чАСі|тЕнДЕнЦіЇ тижня
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Барселона ввійшла 
до Іспанського 
королівства після 
облоги армії 
Бурбонів

Військовий переворот 
в Іспанії, диктатором 
став Міґель Прімо де 
Рівера

Укладено договір між 
країнами-перемож -
ницями у Першій 
світовій війні та 
Австрією

10 вересня 1919 11 вересня 1714 12 вересня 1934 13 вересня 1923 

Латвія, Литва та Естонія 
сформували оборонно-
політичний союз – 
Балтійську Антанту

ф
о

т
о

: а
н

д
р

ій
 л

о
м

а
к

ін

У Києві 
розпочався 
Всесвітній 
газетний конгрес

Велика Британія активу-
вала «список Магнітско-
го» – 60 російських сило-
виків відтепер позбавлені 
права на британську візу

Луганські чорнобильці 
розпочали безстрокову 
акцію протесту. 
Вимагають виплат у 
повному обсязі

2 вересня 3 вересня 4 вересня
Україна 
висунула стрічку 
«ТойХтоПройшов
КрізьВогонь» на 
здобуття «Оскара» 

5 вересня

шого підвищення статусу російської мови аж до 
того, який та мала за радянських часів. Що ціл
ком логічно в контексті загальної реставрацій
ної політики на пострадянському терені. Днями 
прем’єр Дмітрій Мєдвєдєв знову закликав акти
візувати зусилля з просування інтересів і поши
рення впливу Росії у світі з використанням ро
сійської мови та людей, які послуговуються нею 
в побуті. Мовляв, «замало забезпечувати пропо
зиції, слід сприяти збільшенню попиту і дотри
муватися більш наступальної позиції». Посол 
РФ в Україні Міхаіл Зурабов уже заявив, що Ро
сія готова тісно працювати з Міносвіти Табач
ника і надати допомогу українським освітнім за
кладам для щонайширшого використання по
тенціалу схваленого мовного закону, мовляв, 
«це буде не пасивна, а навпаки найактивніша 
зацікавлена позиція». 
Керівник представництва Росспівробітництва в 
Україні Костянтин Воробйов уже окреслив поле 
діяльності на найближчий час, наголосивши, 
що в Україні схвалено понад 80 документів, які 
підривають позиції російської мови. Тому, за 
його словами, РФ має суттєво збільшити під
тримку останньої в Україні, де 70% населення в 
побуті послуговуються саме нею. Наведення ві
дірваних від реальності оцінок чисельності ро
сійськомовних не є випадковістю, адже вони ма
ють виправдати претензії на політичне доміну
вання в Україні, яких Росспівробітництво не 
приховує: «Тут є основа для застосування тієї 
«м’якої сили»... організації російських співвіт
чизників», для цього, мовляв, Всеукраїнська ко
ординаційна рада російських співвітчизників, 
«яка успішно відстоює свої права на російську 
мову», має піти далі і стати впливовою політич
ною силою в масштабах усієї країни. 
Нинішній український режим неодноразово де
монстрував, що в обмін на вирішення фінан -
сово-економічних питань готовий іти на по
ступки у гуманітарних питаннях, навіть аван
сом. Тож не можна скидати з рахунків того, що 
за подальшого погіршення економічної ситуації 
після виборів мовне законодавство може бути 
переглянуте в бік ще більшого розширення прав 
російської мови. При цьому регіонали і сам Яну
кович розведуть руками, сказавши, що намір 
ввести другу державну – це їхнє передвиборче 
зобов’язання, просто раніше вони не мали для 
цього можливостей.

Енергетична неспроможність
29 серпня завершено зварювання останнього стику другої нитки 
«Північного потоку». Росія анонсує початок експорту вуглеводнів 
до Європи уже з IV кварталу 2012-го. Таким чином за роки прези
дентства Януковича вона ввела в дію обхідний газогін потужніс
тю 55 млрд м³ газу за рік – це більш ніж половина минулорічно
го транзиту її палива українською ГТС. Натомість у нас за цей пе
ріод так і не було навіть розпочато будівництва жодного альтерна
тивного проекту постачання газу. Відтак колись бодай умовна вза
ємозалежність двох країн швидко змінюється на дедалі очевидні
шу односторонню залежність нашої. Тим часом нинішній режим 
пішов на загострення відносин із ЄС, чим зменшив шанси на під
тримку ззовні в разі конфлікту з Москвою. Тим більше підстави 
для такого сприяння були б. Зокрема днями Європейська комі
сія розпочала розслідування проти Газпрому, який підозрюють у 
зловживанні монопольним становищем на ринку центрально- та 
східноєвропейських країн.

Валютне попередження 
4 вересня на міжбанківському ринку гривня 
несподівано подешевшала, опустившись до 
8,15–8,17 UAH/USD (до цього за долар давали 
близько 8,10 UAH), автоматично на 8–15 коп. 
подорожчала американська валюта і на готів
ковому ринку. Більшість аналітиків пов’я -
зують девальвацію нацвалюти з підвищенням 
попиту на долар через появу у банків вільних 
гривневих коштів внаслідок виплат за внут -
рішніми державними облігаціями та рефінан
сування НБУ деяких фінустанов наприкінці 
серпня. Тиждень натомість не очікує різкого 
знецінення гривні (на 30-50%) до початку пар
ламентських виборів (28 жовтня). Стан укра
їнського платіжного балансу, зокрема профіцит фінансового ра
хунку за січень – липень, підкріплений нещодавнім розміщенням 
єврооблігацій на $2 млрд, та відносно високий рівень золотовалют
них резервів ($30,1 млрд) ще дозволяють Нацбанку продовжувати 
стримувати обмінний курс гривні від обвалу. Однак останні події на 
валютному ринку свідчать лише на користь хиткості ситуації, котра 
може загостритися і навіть вийти з-під контролю внаслідок зовніш
ніх чинників. Тенденції останніх кількох днів на світових фінансо
вих та сировинних ринках грають не на користь гривні. Підтверджу
ється і теза Тижня про захисну реакцію компаній та населення, які 
напередодні виборів воліють позбутися ризикованої гривні (див. 
Тиждень, №34/2012).
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Ох, дороги…
За даними Gallup

% задоволених 
дорогами

← Ліберія | Україна →

Днями на Львівщині близько тисячі жителів міста Хирова заблокували 
трасу через катастрофічний стан доріг. Схожі протестні акції впродовж 
літа відбулися в різних регіонах країни. Попри PR влади про будівництво 
магістралей до Євро-2012, розвішені під вибори на розбитих шляхах 
знаки «Дорожні роботи», хоча як таких їх там не ведеться (чергова 
казочка про «покращення»), задоволеними якістю українських доріг 
можуть бути лише ті, хто ними не їздить. Про це свідчить опитування, 
проведене американською компанією Gallup у 160 країнах світу. Лише 
27% українців влаштовує якість вітчизняних автошляхів, тож наша 
країна у рейтингу доріг посіла «почесне» 144-те місце. Загалом же 
дорожня карта така: однаково погані показники мають африканські (не 
враховуючи арабські країни) та пострадянські держави – там 
задоволених дорогами лише 36%.
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50% окружкомів Понад 60 млн грн188 порушень
Партії регіонів зафіксувала в передви-
борній кампанії ГО «Опора» – найбільше 
серед усіх політичних сил

зазнають кадрових змін – прогноз Ко-
мітету виборців. Більшість нових членів 
працюватимуть на ПР – прогноз Тижня

напередодні виборів витратило МВС на 
закупівлю спецзасобів 

МАРІєТТА  
ДЕ ПУРБЕ-ЛУНДІН 
діагностує 
«Україна скочується в  
канаву, роблячи 
крок уперед і два 
назад», – вважає 
співдоповідачка мо-
ніторингового комі-
тету ПАРЄ.

ФЕЙС-КОНТРОЛЬ МАЙжЕ СЕРЙОЗНО

АНАТОЛІЙ КОНЬКОВ  
потіснив Суркіса 
Спортивного директора алчев-
ської «Сталі» обрали 
президентом Федера-
ції футболу України. 
У такий спосіб «до-
нецькі» встанови-
ли контроль і над 
українським фут-
болом.

АНТОН ЯЦЕНКО   
відхрещується
У ДТП, де фігурує прізвище регіона-
ла, «хрещеного бать-
ка тендерних схем», 
загинула людина. 
Яценко намагається 
зняти з себе підозри 
і перекласти провину 
на інших учасників 
аварії.

РАМІЛЬ САФАРОВ 
шокував   
Азербайджанський 
офіцер, який під час 
спільних навчань в 
Угорщині жорсто  - 
ко вбив колегу-вір -
менина, після екстра-
диції до Баку помилу-
ваний і отримав 
підвищення.

АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО
сотворив кумира  
В інтерв’ю одному з ро-
сійських таблоїдів 
футболіст назвав сво-
їм улюбленим полі-
тиком Владіміра Пу-
тіна.

РЕЙТиНГ

Брехня як 
цивілізаційний 

вибір
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$261 млрдДо 17 млрд грн
зріс дефіцит держбюджету-2012. 
Тільки за липень він додав  
10 млрд, які пішли на «соціальні 
ініціативи президента»

нелегально вивезено із Греції за 
останні вісім років. Дані Global 
Financial Integrity

Дмитро Табачник таки 
ввійде в історію. Сту
дентам політологічних 
і соціологічних факуль

тетів вже зараз можна запропо
нувати курс лекцій «Примітив
ні маніпуляції як інструмент су
часної української політики», 
де діяльність нинішнього міні
стра освіти слугувала б наочним 
і переконливим прикладом. Не 
одну академічну годину можна 
присвятити темі «Дмитро Та
бачник і міжнародні рейтинги». 
Чиновник устиг похвалитися, 
що Київський національний 
університет імені Тараса Шев
ченка потрапив до рейтингу 
кращих вишів світу за версією 
Times, але ця інформація вия
вилася «дещо перебільшеною». 
Як вдалося з’ясувати, уклада
чі справді залучили столичний 
університет, як і сотні інших, до 
свого моніторингу, але до топ-
400 він так і не увійшов. У бе
резні цього року пан Табачник 
заявив, що Україна поліпши
ла свої позиції у світовому рей
тингу конкурентоспроможності 
освіти, але, як повідомив згодом 
Центр освітнього моніторингу, 
насправді протягом 2011–2012 
років ми змістилися з 49-ї на 
62-ту сходинку. Міністр поспі
шає маніпулювати рейтинга
ми, позаяк президент вимагає, 

щоби принаймні три – п’ять 
українських ВНЗ були присут
ні у переліку найпрестижніших. 
Не пощастило навіть із китай
ським рейтингом Університету 
Цзяотун: попри мрії Табачни
ка «прописати» там бодай один 
виш, до цього переліку топ-500 
не потрапив жоден український 
університет. Натомість у маргі
нальному сфабрикованому ро
сійському рейтингу «РейтОР» 
торік знайшлося місце п’ятьом 
(!) українським вищим навчаль
ним закладам. Недарма міністр 
освіти України не стомлюється 
повторювати, наскільки важли
вим є російський цивілізацій
ний вибір, без якого, на думку 
великого маніпулятора, нас усіх 
очікує «крах».
Брехня міністра освіти буває ве
ликою, малою і… просто анек
дотичною. Дмитро Володими
рович прозвітував, що у шко
лах Миколаївщини (а також 
Дніпропетровщини і Донеч
чини) не залишилося жодно
го «вуличного» туалету. І в цей 
капкан потрапив не хтось, а сам 
Микола Азаров: під час зустрічі 
з учнями Миколаївського мор
ського ліцею діти повідомили 
прем’єрові, що, попри міністер
ські рапорти, цивілізованих ви
год вони у своїй школі так і не 
дочекалися.
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КОРОТКО ПРО ДЕНЬ ЗНАНЬ ЯК АДМІНРЕСУРС

● 1 вересня на Донеччині відзначилося актив
ною агітацією за правлячу партію. Функціонери 
від Партії регіонів засипали дітей подарунка
ми. Зокрема, в донецькій школі № 13 учні отри
мали книжки російських класиків, прикраше
ні стрічками з партійною символікою. Одразу у 
двох школах міста роздавали гостинці – шкіль
ні набори від імені Тетяни Бахтєєвої. 

● День знань у партійних кольорах минув і у 
Харкові, де регіоналка Ірина Горіна давно «під
годовує» свій округ. Депутатка презентувала 
школярам м’ячі, а першокласникам – «напут
ствие», надруковане власним коштом. Апогеєм 
«приватизації» свята стали сині, партійних ко
льорів краватки, які пов’язали учням.

● На Тернопільщині біло-сині вирішили обли
шити дітей, а діяти більш «адресно»: на облас
ній педагогічній конференції вчителі отрима
ли від очільника місцевої організації ПР Вален
тина Хоптяна настінні годинники, прикрашені 
символікою правлячої політсили.

● Співавтор мовного закону Сергій Ківалов три
валий час набивав руку на освітянському адмін
ресурсі в часи свого ректорства в Одеській юри
дичній академії. Цього разу він взявся за пер
шачків та їхніх батьків: одеське чиновництво 
організувало «шикування» на честь кандидата 
о 8-й ранку.

● «Передову» практику регіоналів щодо вико
ристання 1 вересня у виборчих цілях перейня
ли і їхні потенційні партнери у Верховній Раді 
нового скликання. У рідному місті Красний 
Луч особисто відзначилася Наталія Королев
ська. Комуністи на Житомирщині та Миколаїв
щині роздавали шкільне приладдя та спортив
ний інвентар від імені своїх кандидатів. Звіс
но, не лишився осторонь і голова КМДА Олек
сандр Попов, претендент на мерське крісло від 
Партії регіонів, котрий вписав своє привітан
ня у щоденниках, які отримали столичні пер
шокласники.

● Натомість «нерегіонал» Давид Жванія може 
стати першим, кого за підкуп виборців за до
помогою школярів мають право притягнути до 
відповідальності. Одеський суд встановив, що 
кандидат у депутати по одномандатному вибор
чому округу Жванія схиляв до себе виборців на 
Одещині: під час передвиборчої кампанії, тим 
самим порушуючи законодавство, він «подару
вав» одній зі шкіл 275 комплектів форми. Хоча 
до Генпрокуратури вже надходили звернен
ня щодо перешкоджання реалізації виборчо
го права шляхом підкупу і з боку регіоналів. Зо
крема, нещодавно громадянський рух «Спільна 
справа» звернувся до ГПУ з вимогою порушити 
кримінальну справу проти кандидата в депута
ти за списком ПР Михайла Чечетова за статтею 
364 ККУ (Зловживання владою або службовим 
становищем) та за статтею 157 (Перешкоджан
ня реалізації виборчого права шляхом підкупу).
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Дембельський акорд
Остання сесія нинішньої Верховної Ради може виявитися найменш 
прогнозованою в історії України

В
ерховна Рада, цілковито 
вмонтована сьогодні у вер
тикаль президентського 
абсолютизму, муситиме 

будь-що демонструвати турботу 
правлячої партії про інтереси 
виборців, але водночас брати на 
себе негатив, бути, так би мо
вити, хлопчиками для биття. 

НОВА РЕАЛЬНІСТЬ
Її в парламенті створив навіть не 
старт виборчої кампанії, а ре
зультати партійних з’їздів. Ого
лошення переліку щасливців, 
які отримають депутатський 
мандат у новій Верховній Раді, не 
тільки окреслило контури но
вого обличчя вищого законодав
чого органу, а й породило цілий 
легіон ображених як у владі, так і 
в опозиції. Слід гадати, став
лення до роботи й виконання 
вказівок керівництва у цих на
родних депутатів буде геть різне, 
що обов’язково позначиться на 
діяльності ВР перед виборами.

Вочевидь, для Партії регіо
нів таке розділення не є критич
ним – там не раз доводили, що 
вміють знаходити можливості 
«переконати» незадоволених як 
не з першого, то із другого разу. 
А от для опозиції воно здатне 
мати серйозні негативні на
слідки. Річ у тому, що її най
більш «боєздатні» парламент
ські одиниці або дістали сумнів
ний шанс випробувати свою 
долю в мажоритарних округах, 
або взагалі опинилися поза про
хідною частиною партійного 
списку, тобто майбутнім парла
ментом. Це означає, що перша 
частина займатиметься вибо
рами на окрузі й просто фізично 
може бути відсутня в сесійній 
залі, а друга навряд чи захоче 
лізти на рожен, наприклад бло
кувати трибуну, особливо якщо 
за це «світитиме» кримінальне 
переслідування. Справжніх бій
ців серед парламентської опози
ції (тих, хто «залишився у 
грі») – одиниці. Отже, якщо й 
раніше її спроби завадити біль
шості голосувати за той чи той 

законопроект рідко були ре
зультативними, то тепер, коли 
ризик ухвалення вигідних владі 
до  кументів зросте, протидіяти 
цьому виявиться ще складніше.

Сумнозвісний мовний закон 
досить яскраво довів: відсутність 
переконливих досягнень в еко
номіці, соціальній сфері змушує 
правлячу партію шукати будь-
якого приводу для виправдання 
свого перебуван  ня біля керма в 
середовищі бодай частини своїх 
традиційних виборців. ПР фак
тично відмовилася від спроб 
розширення електорального по -
ля і зробила всю ставку на власне 
ядро симпатиків. У тактичному 
сенсі це може означати дальшу 
ескалацію «лінгвістичного» та 
інших питань гуманітарного ха
рактеру (історія, релігія тощо), 
які посилюватимуть розкол на 
«своїх» і «чужих». Але така полі
тична технологія мобілізує не 
тільки провладний, а й опози
ційний електорат. Три літні мі
сяці її активного застосування 
засвідчили, що рейтинг партії 

влади або стагнує, або навіть по
волі падає (за даними різних 
соцдосліджень), попри масш
табне застосування адмінре
сурсу, фінансові затрати й усео
хопну медійну підтримку, яка 
фактично сягає створення пара
лельної реальності для тієї час
тини суспільства, що користу
ється лише підконтрольними 
урядові ЗМІ. Для влади це дуже 
негативні сигнали, які свідчать 
про загрозу дальшого (напри
клад, у разі погіршення ситуації 
в економіці, зростання цін тощо) 
падіння її рейтингу. Усе це спо
нукатиме Верховну Раду грати в 
імітацію легітимізування вибо
рів (у продовження рішення про 
використання веб-камер на діль
ницях) і водночас вести навколо
електоральну гру, спрямовану на 
забезпечення потрібного резуль
тату вже у процесі підрахунку 
голосів (змінюючи склад Цен
тральної виборчої комісії тощо).

Геополітична складова цих 
виборів (останні заяви україн
ського президента про неготов

Автор:  
Олександр 

Леонов
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ОЧІКУВАНІ «СЮРПРиЗи»

Закон «Про мирні зібрання»
Може бути ухвалений без урахування висновків Венеці-
анської комісії, що створить загрозу фактичного уне-
можливлення масових акцій протесту і дасть юридичні 
підстави для посилення репресій проти їх учасників за 
російським прикладом.

Закон «Про внесення змін до Закону «Про теле-
комунікації»
Передбачає вдосконалення порядку здобуття право -
охоронними органами інформації про споживачів від-
повідних послуг. Це створить додаткові можливості для 
залякування й репресій.

Закон про Державний бюджет на 2013 рік
Якщо його ухвалять після виборів, в умовах наростання 
економічної кризи він здатен виявитися інструментом 
розподілу бюджетних коштів між «Cім’єю» та наближе-
ними олігархами. Водночас може передбачати заморо-
ження соціальних видатків і припинення фінансування 
передвиборних «соціальних ініціатив» президента в 
умовах різкого зростання інфляції.

Закон «Про ринок землі»
Загрожує дискримінацією фермерів і селян-пайовиків. 
Для утвердження проекту землеустрою вистачить згоди 
лише 75% власників ділянок, правами решти буде зне-
хтувано. Крім того, документ передбачає різке змен-
шення термінів розстрочки на викуп землі, що перебу-
ває в оренді, до п’яти років: це зробить її недоступною 
для більшості дрібних та середніх фермерів і водночас 
створить передумови для скуповування олігархами 
після скасування мораторію на продаж наділів сільсько-
господарського призначення.

Соціальний кодекс
Передбачає повернення особливих умов призначення 
пенсій народним депутатам, суддям, прокурорам і 
держслужбовцям, які діяли до жовтня 2011 року.

ність до євроінтеграції «за будь-
яку ціну» та про згоду поступа
тися Кремлю) формує ризики 
чергових реверансів нинішньої 
влади в російський бік задля 
того, аби дістати омріяну зниж-
 ку на газ і тим самим засвідчити 
своєму електорату (здебільшого 
промосковському) досягнення у 
відносинах зі «старшим бра
том». Не можна виключати на
віть певного римейку Харків
ських угод. При цьому парла
ментська опозиція внаслідок за
значених причин навряд чи 
успішно протидіятиме «одоб
рямсам» провладних кнопкода
вів і, швидше за все, обмежува
тиметься використанням таких 
рішень для мотивування вибор
ців проголосувати за неї, аби ті 
можна було скасувати.

БЕЗ ГАЛЬМ
Одним із важливих напрямків 
виборчої кампанії партії влади є 
пропаганда так званих прези
дентських соціальних ініціатив. 
Можна очікувати, що в порядку 
денному парламенту обо  в’язково 
з’являться чергові пропозиції 
змін до бюджету, підвищення со
ціальних стандартів тієї чи іншої 
групи населення і т. ін. Баналь
ний, але, на жаль, в українських 
реаліях зазвичай безпрограш
ний популістський набір. Тому 
може виникнути «запит» до Вер
ховної Ради з боку виконавчої 

влади про пошук «додаткових 
джерел» фінансування соціаль
них та інших зобов’язань.

Але водночас на Україну че
кає кілька небезпек економіч
ного характеру, які можуть ство
рити серйозний дисонанс відпо
відним амбіціям влади й дедалі 
очевидніше свідчитимуть про 
авантюрність чергового нарощу
вання соціальних видатків у 
останні місяці й навіть тижні пе
ред виборами, як це вже мало 
місце 2004 року. І не тільки че
рез ризики зростання інфляції. 
На ресурсних ринках світу спо
стерігаються стагнація і навіть 
ознаки спаду. Якщо зважити на 
частку сировини й товарів із не
високою доданою вартістю віт -
чизняного експорту, то країна 
ризикує не дорахуватися поміт
ної частини валютних і бюджет
них надходжень. Втрата конт -
ролю над ситуацією в економіці 
може спонукати виконавчу 
владу виступати з ініціативами 
дальшого адміністративного за
кручування гайок. Вочевидь, 
Верховну Раду можуть знову на
полегливо «просити» посилити 
й без того вже вельми вагому 
роль уряду. Причому з «прохан
нями» на парламентаріїв вихо
дитимуть не тільки члени Каб
міну. Ще один кандидат на 
збільшення своїх повноважень – 
Національний банк України.

Згідно з постановою № 10696 
«Про затвердження календар
ного плану проведення 11-ї сесії 
Верховної Ради шостого скли
кання», склад нинішнього парла
менту працюватиме ще півтора 
місяця після виборів – до 14 
грудня 2012 року. Цей, здавалося 
б, суто технічний момент дає 
владі змогу уникнути низки про
блем, навіть якщо за результа
тами осінніх виборів Партія регі
онів утратить сталу більшість. 
Оскільки Кабінет Міністрів, за 
чинним законодавством, не по
винен складати свої повнова
ження відразу після виборів чи 
навіть звітувати перед новою Вер
ховною Радою, за цей доволі зна
чний проміжок часу в разі необ
хідності можна буде спо  кійно й 
без особливих уск  ладнень вирі
шити проблему ротацій в уряді 
чи силових структурах, при
йнявши «правильні» постанови.

Отже, ризик прийняття див
них або відверто одіозних зако
нопроектів на зразок цьогоріч
них путінських значно зростає. 

Третє сходження Владіміра Пу
тіна відбулося під знаком при
йняття надзвичайно суперечли
вих законів. Один із них вводить 
високі штрафи за «наклеп», ін
ший накладає тавро «іноземних 
агентів» на отримувачів закор
донних пожертв. Тим більше що 
схожі спроби вже простежують-
 ся й у Верховній Раді, де, зокре-
 ма, зареєстровано законопроект 
№ 11013 народного депутата Ві
талія Журавського, який пропо
нує повернути кримінальну від
повідальність за наклеп. 

Не варто забувати й про 
можливість швидкого та безпе
решкодного просування в та
ких умовах відверто лобіст
ських законів. Водночас не ви
ключено, що, з огляду на зга
дані економічні проблеми, від
разу після виборів «старий» 
парламент припинить гру в со
ціальну державу й піде на вико
нання жорстких умов МВФ (зо
крема підвищення тарифів на 
газ для населення в обмін на 
кредит), аби уряд уникнув сер
йозніших проблем на кшталт 
технічного дефолту. 
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Із хворої голови…
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Н
у, нарешті й у нас хтось їх вимовив, такі са
краментальні слова. Я довго чекав, коли 
це станеться. В інтерв’ю одного із провід
них вітчизняних економістів читаю: кра

їні потрібна «цензова демократія». Що за дивина 
така ховається за цим теорміном, ми ще погово
римо нижче, а наразі – сумна констатація: після 
тривалих гумористичних вправ на тему спочатку 
бабусі, в якої треба заховати паспорт, а потім 
кота, на якого варто переписати хату, широкими 
масами й окремими лідерами думок заволодіває 
підозра, що проста демократія в її загальноприй
нятому сенсі в Україні не працює.
Як це, не працює? А ось так: користуючись без
перешкодним волевиявленням, громадяни ре
гулярно вибирають собі когось не того. Не щас
тить країні з президентами, жах бере від мерів, 
про представницьку владу годі й казати. А 
голов  не, що дедалі стає безжально, до болю зро
зуміло: на найближчих виборах із високою імо
вірністю ми знову охоче проміняємо первород
ство на сочевичну… пардон, гречану юшку. 
Треба щось робити.
Усе це аж ніяк не новина. Сумніви у демократії 
як універсальному інструменті організації дер
жави та суспільства постали знову, коли у ХХ 
столітті з’ясувалося, що 
більшість найпотворні
ших політичних режи
мів у світі прийшли до 
влади в більш-менш 
де  мократичний спосіб. 
Батько «неоконсерва
тизму», американський 
політолог німецького походження Лео 
Штра  ус дозволив собі сформулювати діаг -
ноз досить цинічно: люди не рівні, не всім 
дано бути відповідальними за дальшу долю 
своєї країни, тому під декораціями ліберальної 
демократії право приймати рішення належить 
обраним, котрі усвідомлюють вищі інтереси на
ції та людства. Відтоді було чимало спроб якось 
«політкоректно» підправити класика, інтерпре
тувати його так, щоб це не ображало шляхетні 
нерви лібералів. Скажімо, емпіричні дослі
дження зафіксували, що виборець стає адекват
ним, коли доходи на особу перевищать… ну, ска
жімо, $5 тис. за рік, а на голоднішому пайку із 
задоволенням обирає собі якогось Лукашенку й 
цілком толерує політичну поліцію та всілякі 
«міністерства правди». Звідси – ідея повер
нення до певної перепустки на участь у навіть 
опосередкованому керуванні державою у ви
гляді різноманітних цензів: або осілості (щоб 
відсікти всіляких іммігрантів), або майнового, 
як у середньовічній Англії, а тут уже недалеко 

до античного поділу на громадян, які голосу
ють, «ідіотів» (буквально – позбавлених такого 
права) та рабів.
Останнього удару буквально щойно завдав сло
венський філософ Славой Жижек, якого 
взагалі-то вважають мало не прапором лівих лі
бералів. Ось цитата з його статті, яка наробила 
галасу в інтернеті: «Суспільством має керувати 
спеціальний клас, чиї інтереси не обмежуються 
власними вузько класовими інтересами». Він, 
мовляв, повинен мати знання, які дадуть змогу 
«подолати початковий дефект демократії, тобто 
неіснуючий ідеал усебічно освіченого громадя
нина». Інакше кажучи, звичайний рядовий вибо
рець не здатен приймати адекватні рішення, для 
цього він не має ані знань, ані компетенції, ані 
звички до роздумів.
Не варто засуджувати сучасного інтелектуала, 
який під натиском прогресуючої ентропії життя 
намагається вберегти себе від остаточного ци
нізму. Питання, наскільки такі судоми можуть 
бути базою для організаційних висновків. Не 
приховуватиму, мене так само не влаштовують 
уподобання охлосу, люмпену, планктону… лай
ливих визначень «не тих» українців не бракує. 
Але за яким критерієм відокремити «тих» від «не 

тих»? Циркуль? То вже 
доведено, що етнічна 
чистота – міф, націо
нальність – у головах, а 
не в генах. Гроші? В та
кому разі слід бути по
слідовними й одразу 
від  дати повноваження 

цим… спритним… у «майбахах». Осілість? 
Хіба ми не знаємо, як ентузіастично за кож
ного нового януковича голосують ті, хто 

живе у своїй слобідці від діда-прадіда? Може, іс
пит якийсь вигадати?
Боюся, що пошуки критерію для виокремлення 
«чистих» та ізоляції «нечистих» – моральна й 
інтелектуальна капітуляція від самого початку. 
Спокуслива, але хибна у своїх засадах. І не тому, 
що це зазіхання на принципи природного права 
імені Джона Локка. А тому, що це звільняє дума
ючих людей від необхідності порозуміння, сус
пільного діалогу, будь-якої комунікації взагалі. 
Налагодив датчик, увімкнув рентген – і далі за
ймайся собі своїми корисними, високоінтелек
тульними справами…
Я досі чомусь вірю, що українці не тупі. Той чи 
той їхній ганебний вибір – щоразу результат не 
лише обмеженості плебсу, а й відсутності гідної 
пропозиції з боку еліт. Ось це мають усвідомити 
небайдужі люди, а не шукати індульгенції в ря
тівних інтелектуальних технологіях. 

ПОШУКи «ПРАВиЛЬНОГО» 
ВиБОРЦЯ ЗВІЛЬНЯЮТЬ ЕЛІТи 

ВІД НЕОБХІДНОСТІ 
СУСПІЛЬНОГО ДІАЛОГУ

Автор:  
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Макаров 





«У
країна впевнено ру
хається вперед шля
хом створення де
мократичного сус   -

пільства та розвитку незалеж
них засобів масової інформації». 
Цитата з листа Віктора Януко
вича генеральному директору 
Всесвітньої асоціації видавців га
зет і новин (WAN-IFRA) Крісто
фові Ріссу, яку навела прези
дентська прес-служ  ба ще 6 
травня 2011 року.

У цьому посланні глава дер
жави пропонував провести 
2012 року в Києві 64-й Всесвіт
ній газетний конгрес та 19-й 
Всесвітній форум редакторів, 

що традиційно відбувається з 
ним водночас.

У WAN-IFRA тоді панувало 
певне безвладдя. Тільки у 
квітні 2011-го організація об
рала президента – індійця 
Джейкоба Метью, керівника 
медіа-імперії Malayalam Mano -
rama Group. У травні того са
мого року він прийняв пропо
зицію Януковича. За чутками, 
в такого кроку були свої супро
тивники: дехто з керівників 
WAN-IFRA непублічно закли
кав колег відмовитись від по
їздки до України на знак про
тесту проти утисків свободи 
слова нашою владою. 

ІМІТАЦІЯ СВОБОДи
Уже тоді було зрозуміло, що ни
нішня влада, за якої Україна у 
світовому рейтингу свободи 
преси від Freedom House скоти
лася на 130-те місце «через зрос
таючий контроль влади над за
собами масової інформації», пе
реслідує особисті інтереси, що 
мають небагато спільного з по
требами вітчизняної журналіс
тики. Як і Євро-2012, газетний 
конгрес, вочевидь, планували 
використати для легітимізації 
режиму в очах Заходу, створення 
позитивної інформаційної кар
тинки, покликаної нейтралізу
вати перед парламентськими ви

Автор:  
Олександр 
Михельсон 

Фото: 
Роман 
Малко

Як зганьбити країну
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СВОБОДА СЛОВА 
ПО-УКРАїНСЬКи

Коли верстали цей 
номер, стало ві-

домо, що в кількох 
традиційних точ-

ках розповсю-
дження англомов-

ного дайджесту 
Тижня вилучено 

його останній но-
мер, основною те-

мою якого була 
стаття про хвороби 

вітчизняного 
медіа-ринку та 

проблеми зі свобо-
дою слова в Укра-
їні. Зокрема мене-
джери аеропорту 

«Бориспіль» зізна-
лися, що відпо-

відна вказівка на-
дійшла згори.

борами інформацію про утиски 
свободи слова в Україні, ство
рити ілюзію демократичних сво
бод. Це підтверджували заяв
лені прес-служ  бою Януковича 
доволі цинічні очікування від 
проведення зустрічі, що були 
опубліковані на сайті Адміні
страції президента: «Україна 
впевнено рухається вперед на 
шляху створення демократич
ного суспільства і розвитку неза
лежних ЗМІ», «останнім часом 
на законодавчому рівні були за
проваджені прозорі і дієві пра
вила доступу до публічної інфор
мації, значно активізовано роз
слідування справи Георгія Гон

гадзе», «проведення цих заходів 
є важливим кроком для України 
у європейському прогресі, ще раз 
підтвердить вибір України як 
держави, яка прагне до зміц
нення демократичних ціннос
тей, серед яких свобода слова і 
преси – невід’ємна складова».

Тож не дивно, що влада під
готувалася до медійного з’їзду в 
найкращих традиціях «потьом
кінськіх дєрєвень». Із держбю
джету на форум і конгрес витра
тили, за словами голови Держ
комтелерадіо Олександра Кур
диновича, $0,8 млн (не більш 
ніж 15% кошторису), решту по
крили великі приватні спонсори. 
Серед них і партнерів, до речі, 
були всі «свої». Наприклад, ві
домо, що натхненником прове
дення заходу в Києві виступив 
віце-президент Української асо
ціації видавців періодичної пре-
 си, член правління WAN-IFRA 
Борис Ложкін, який заод  но є 
президентом UMH Group – ме -
діа-холдингу, знаного на Заході 
(у травні 2008 року в лістингу 
Франкфуртської фондової біржі 
капіталізацію UMH Group оці
нили в $300 млн), але водночас 
має виразне донецько-росій  ське 
коріння й не приховує бажання 
монополізувати вітчизняний ри
нок друкованих ЗМІ. Офіційним 
комунікаційним парт  нером став 
Український інститут розвитку 
медіа (UMDI). Його очолює ко
лишній прес-секретар Леоніда 
Кучми Олена Громницька, яка 
доти пра  цю  вала в медіа-хол  дин-
 гу Ах  метова, журналісти котрого 

сво  го часу звинуватили її в роз
міщенні «джинси» на користь 
вла  ди. А генеральним партнером 
конгресу стала група компаній 
іншого олігарха – Дмитра Фір
таша Group DF. Симптоматично.

Тож іще до відкриття «з’їз  ду» 
світової преси конгресу/форуму 
було очевидно, що на ньому 
влада спробує максимально пе
редати його закордонним учас
никам своє бачення «свободи 
слова в Україні». Показовим є ко
ментар Олега Наливайка, пре -
зидента одного з найбільших 
віт    чизняних інформаційних 
агентств – УНІАН, що його 
контролює влада: «На конгрес 
приїдуть менеджери, котрі зви
кли вирішувати конкретні пи
тання: як підвищити тираж, за
робити більше грошей, залучити 
рекламодавця, провести оптимі
зацію витрат і т.д. Думаю, саме 
така тональність буде перева
жати, зараз саме вона потрібна 
Україні. А якщо ми усе це політи
зуємо, почнемо обговорювати 
інші речі, то заговоримо кон
грес». «З погляду міжнародного 
іміджу України, для нас це level 
up у питанні визнання прав лю
дини й громадянських свобод. 
Сам за себе красномовно гово
рить той факт, що саме в Україні 
відбувається Всесвітній газет
ний конгрес та Всесвітній форум 
редакторів!» – захоплювався на 
прес-конференції 14 червня 2012 
року Олександр Курдинович.

Переконувати іноземних гос
тей у прогресі місцевої демокра
тії офіційний Київ заповзявся в 

Як зганьбити країну

Віктор Янукович і К° спробували покращити 
свій імідж у світі руками іноземних медійників. 
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БУЛьДОЗЕРОМ ПО ЗМІ. 
Доки виступав гарант, 
його охоронці у 
брутальній формі 
намагалися відібрати 
плакати в активістів 
руху «Стоп цензурі!»
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найкращих номенклатурних 
традиціях пізнього СРСР. За ін
формацією Тижня, згори була 
дана вказівка створити такі 
умови, щоб не допускати спілку
вання «сторонніх осіб» із гос
тями медійного з’їзду. Відповід
ним чином було сформовано і 
програму конгресу/форуму.

Іноземних делегатів осе
лили у фешенебельному готелі 
«Інтерконтиненталь» (під час 
минулих президентських вибо
рів там діяв штаб Януковича). В 
неділю 2 вересня їм улаштували 
закриту вечірку неподалік – на 
території Святої Софії. «Напів
піратські» відеозвідти, щоправ-
 да, все одно представлені увазі 
інтернетної публіки. Наступ
ного дня після офіційного від
криття заходу всіх організовано 
повезли на «національну ве
черю» в Пирогів… Крім того, на
ближені особи умовили Віктора 
Януковича провести персональ-
 ну зустріч із найвпливовішими 
у світовій пресі гостями «газет
ного» зібрання. Подію не анон
сували, а до того ж вона відбу
лася в закритому режимі.

ПРОВАЛ ОПЕРАЦІї 
«СВОБОДА СЛОВА»
Марафон офіційних промов від
крив президент UMH Group Бо
рис Ложкін. Гарною російською 
він розповів, що як патріот своєї 
країни очікує від конгресу та фо
руму «великого поштовху» для 
розвитку паперових мас-медіа в 
Україні. Крім того, поділився з 
присутніми старовинним афо

ризмом про те, що для успішної 
газети потрібні чесність, ентузі
азм та $10 млн, закликав «владу 
і опозицію бачити в пресі бізнес, 
а не спосіб зведення рахунків», і 
подякував Януковичу та Фір
ташу за організацію заходу.

Із предметних тез у пана 
Ложкіна було прохання ство
рити видавцям, таким, як він, 

«сприятливий» податковий клі -
мат. Але конкретного адресата 
свого прохання керівник медіа-
гіганта не назвав.

Після виступу Джейкоба 
Метью відома телеведуча та мо
дель Ольга Фреймут із без
жальним акцентом анонсувала 

ДОВІДКА

Всесвітній газетний конгрес започаткований 1948 року 
Всесвітньою газетною асоціацією (WAN). Від 1994-го 
паралельно проводиться Всесвітній форум редакторів. 
У липні 2009-го WAN об’єдналася з IFRA, міжнародною 
дослідно-консалтинговою організацією в галузі медіа. 
Так виникла найбільша у світі професійна осоціація ке-
рівників та власників друкованих ЗМІ. Сьогодні WAN-
IFRA охоплює понад 18 тис. паперових, 15 тис. 
інтернет-видань і 3 тис. видавництв зі 120 країн світу. 
Організація офіційно представляє інтереси всієї світо-
вої преси в ООН, Раді Європи, ЮНЕСКО тощо.
Україна стала другою пострадянською країною, що 
прийняла Конгрес та Форум WAN-IFRA: 2006 року ці 
здвоєні заходи відбулися в Москві. Цьогоріч, крім на-
шої держави, на проведення заходу претендували Іс-
панія, Австралія та Кенія.

англійською виступ президента 
Януковича.

«Нещодавно ми відзначили 
21-шу річницю нашої незалеж
ності, – заговорив він після 
привітання. – Я хочу подяку
вати Джейкобу Метью (в пріз
вищі індійця Віктор Федорович 
зробив наголос на останньому 
складі. – Авт.) за чудові слова, 
які були сказані на адресу Ки
єва й України в цілому (незнан-
 ня англійської чи просто неу
важність укотре зіграли із про
мовцем злий жарт, бо прези
дент WAN-IFRA у своєму ви
ступі був досить критичний до 
ситуації в державі. – Авт.)...»

У цей момент зо два десятки 
українських журналістів, відо
мих також як активісти руху 
«Стоп цензурі!», раптово розгор
нули саморобні плакати з напи
сами «Україна посідає 130-те 
місце в рейтингу свободи преси», 
«В Україні не працює доступ до 
публічної інформації», «2/3 на
падів на журналістів в Україні 
здійснює влада», «Янукович 
знищує свободу слова в Україні».

Тоді ж таки охорона гаранта 
своїми діями фактично звела на
нівець усі зусилля його Адміні
страції і К°, спрямовані на відбі
лювання іміджу влади. На чис
ленних відеозаписах події (див. 
сайт www.tyzhden.ua) добре 
видно, що сек’юриті насамперед 
намагалися вирвати з рук жур
налістів антипрезидентські пла
кати. Хоча в ідеалі охорона глави 
будь-якої держави мала б діяти 
навпаки: носіть які завгодно гас-
 ла, але не наближайтесь до най
вищої особи. Якщо активісти хо
тіли не привернути увагу до по
рушених ними проблем, а зір  - 
вати промову Януковича (в чому 
стовідсотково впевнені на Банко
вій), то це їм вдалося. Ні, Віктор 
Федорович не зупинився. Але 
дослівно його подальший виступ 
звучав так:

«…за ту історію, яка складала 
багато віків різні легенди про 
нашу землю. Безумовно, якщо 
подивитись на нашу земну кулю, 
дуже багато таких містечок, про 
які можна складати добрі і злі 
легенди. Але зараз, коли ми жи
вемо в ХХІ столітті, коли ми зі
брались тут, в Києві, ми не мо
жемо не помічати такої краси». 
Перекладачів-синхроністів було 
по-людськи шкода.

Поступово президент себе 
опанував, але не до кінця: «Од

ПЕРЕКОНУВАТи ІНОЗЕМНиХ 
ГОСТЕЙ У ПРОГРЕСІ МІСЦЕВОї 
ДЕМОКРАТІї ЗАПОВЗЯЛиСЯ 
В НАЙКРАщиХ ТРАДиЦІЯХ 
ПІЗНЬОГО СРСР

«КАНФЄТКУ ХОЧЄШ?» 
Під час промови президента Всесвітньої асоціації видавців 
газет, Янукович весь час перешіптувався з очільником 
одного з найбільших українських медіа-холдингів
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нією з перешкод для розвитку 
медіа-простору в Україні є по
милкові стереотипи про недо
статність свободи слова в нашій 
країні. На мою думку, це по  в’я -
зано з браком об’єктивної інфор
мації, як насправді виглядає си
туація... Україна пройшла шлях, 
без перебільшення, від тотальної 
цензури до відкритого суспіль
ства». Та в підсумку найвідомі
шою фразою його виступу ста-   
ла чергова обмовка: «Закликаю 
жур  налістів тримати високу 
етичну планку, додержуватися 
принципів об’єктивності та полі
тичної заангажованості». Як не
важко здогадатись, останнє сло-
 во мало починатися з «не». Але 
знервований гарант префікса не 
помітив.

Зрештою, ефективність ро
боти, виконаної Адміністрацією 
президента й «офіційними» ор
ганізаторами з українського бо-   
  ку, наприкінці форуму остаточно 
зійшла нанівець. Послуговую
чись логікою і термінологією 
Бан    кової, можна сказати, що «ки-
 ти» світової преси прибули до на
шої столиці з певним «уперед
женням» щодо відданості офіцій
ного Києва ідеалам свободи слова 
та класичної демократії.

У кулуарах першого дня 
конгресу, 3 вересня, пан Метью 
фактично визнав перед вітчиз
няними журналістами, що за
клики бойкотувати конгрес/
форум і справді лунали: «Але 
ми приїхали до Києва для того, 
щоб на власні очі подивитися 
на все, вникнути в усе, зрозу
міти все це».

Президент WAN-IFRA у сво
єму виступі під час відкриття 
конгресу сказав прямо: він вітає 
створення при Адміністрації 
пре  зидента України робочої 
групи щодо співпраці з журна
лістами, але було б непогано, 
«щоб цій групі довіряли самі 
журналісти». Крім того, вважає 
позитивними законодавчі нор  ми 
про покарання за перешко
джання журналістській діяль
ності, але хотів би, щоб вони пра
цювали завжди, а не вибірково. 
Що розслідування злочинів про-
 ти медійників повинні завжди 
давати результат. Що неугодні 
владі ЗМІ «іноді» штучно по
збавляють реклами. А найгір  ше, 
на думку пана Метью, – «джин-
 са». Це слово він так і вимовив. Її 
він вважає одним із найбільших 
лих української преси.

У своїй промові Джейкоб Ме
тью цитував Тараса Шевченка: 
«…кайдани порвіте». Та водночас 
наголосив, що як шанувальник 
Махатми Ґанді не поділяє закли
ків кропити що-небудь (чи кого-
небудь) кров’ю. Але саме як при
хильник його ідей усіляко вітає 
розривання ланцюгів. Здава
лося, він не зовсім повірив сло
вам, які майже півтора року тому 
писав на адресу WAN-IFRA Вік -
тор Янукович.

Обізнаність індійського гос-
 тя в українських реаліях вра
жала. Його здивовано слухали, 
сидячи в залі, й глава Адміні
страції президента Сергій Льо
вочкін, і міністр закордонних 
справ Костянтин Грищенко, і го
лова Київміськдержадміністра
ції Олександр Попов, і Анна Гер
ман, але не Віктор Янукович, ко
трий під час промови пана Ме
тью здебільшого щось обговорю
вав із Борисом Ложкіним.

Зрештою, закордонні учас
ники медійного з’їзду, з якими 
вдалося поспілкуватися Тиж
ню, також були критично на
строєні стосовно української 

вла  ди. «Я сьогодні перекона
лася, що в Україні теж є про
блеми зі свободою слова», – ска
зала нашому виданню лауреат-
 ка «Золотого пера свободи» 
Анабель Ернандес із Мексики. Її 
нагородили на конгресі за ви
криття наркомафії. Матеріали 
Анабель загрожують їй на бать
ківщині смер  тю: від 2001 року 
там убиті 82 журналісти, котрі 
писали про корупційні зв’язки 
між наркокартелями та владою. 
Ще 16 вважають зниклими без
вісти; на думку Анабель Ернан
дес, вони загинули, просто полі
ція ще не знайшла їхніх тіл.

«Я в чорних списках у впли
вових людей… Запам’ятайте 
мене такою, як зараз», – гово
рила журналістка зі сцени Жовт-
 невого палацу в Києві. Зала 
аплодувала стоячи. Але відразу 
після виступу мексиканки на 
сцені з’явився художній гімнаст, 
актор «Цирку Сонця» Анатолій 
Залевський. Потім – гурт «Мен
саунд». І, нарешті, якийсь підліт
ковий ансамбль у віночках (ді
вчатка) та шароварах (хлоп
чики)… Складалося враження, 
що організатори, попри очевид
ний провал операції «Свобода 
слова в Україні», продовжували 
нав’язувати присутнім свою ре
альність, намагаючись зробити 
так, щоб усі якомога швидше за
були, що в деяких країнах жур
налістів розстрілюють на вулиці 
за чесне висвітлення фактів. 
Співвідношення емоцій та гла
муру було дотримано.

У будь-якому разі закор
донні медійники повезуть до 
своїх країн власну думку про 
українську свободу слова. По
при певні побоювання напере
додні конгресу/форуму, їхні 
учасники не зіграли на легіти
мізацію режиму, вказавши Яну -
ковичу та К° на неприпусти
мість ситуації з посиленням ре
ального наступу на свободу 
слова під прикриттям дедалі 
цинічніших декларацій про 
створення умов для розвитку 
вільної преси в Україні.

Утім, офіційний Київ, схо-
 же, продовжуватиме жити у 
своїй реальності, розповідаючи 
виборцям, що зусилля влади із 
«забезпечення свободи слова» 
дали свої плоди. Адже іноземні 
гості таки приїхали. 

Продовження теми 
на стор. 18

ПОПРи ПОБОЮВАННЯ, 
УЧАСНиКи КОНГРЕСУ НЕ 
ЗІГРАЛи НА ЛЕГІТиМІЗАЦІЮ 
РЕжиМУ ЯНУКОВиЧА, 
ПІДКРЕСЛиВШи 
НЕПРиПУСТиМІСТЬ НАСТУПУ 
НА СВОБОДУ СЛОВА В УКРАїНІ

НА КОНТРОЛІ. 
Гуманітарний 
радник 
президента 
Ганна Герман 
під час форуму 
постійно 
комусь 
телефонувала 
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ТЕ, щО НиНІ СПОСТЕРІГАєТЬСЯ 
В УКРАїНІ У СФЕРІ ЗМІ,  
є МАСШТАБНОЮ ГРОЮ  
В жУРНАЛІСТиКУ

Імітація ринку 
Через неринковість вітчизняної медіа-сфери суспільству доведеться 
усвідомити, що воно позбавлене «четвертої влади», з чого вдало 
користаються режим Януковича і Кремль

Н
а перший погляд, ситуа
ція з українськими медіа 
не надто відрізняється від 
того, що діється в бага-  

тьох країнах: наклади друкова
ної пре  си зменшуються, телеві
зор дебілізується, вдумливий 
споживач іде в мережу. Обме
ження є, але можливість висло
витися нібито залишається… 
Обереж  но! Усе не так, як зда
ється! Те, що нині спостеріга
ється в Україні у сфері засобів 
масової інформації, є масштаб
ною грою в ринок, конкуренцію, 
вільний обіг ідей, соціальну від
повідальність, зрештою, в жур
налістику. Результат цілком 
влаштовує нинішню владу, бо 
сприяє недоторканності наяв
них відносин у суспільстві.

ХВОРОБи НЕДОРиНКУ
Перше, що впадає в око, – це 
шалені диспропорції: на пер
ших місцях у рейтингах друко
ваних ЗМІ за охопленням ауди
торії (і, відповідно, в графіку 
розподілу доходів від рекла-
 ми) – нішовий глянець. У списку 
чемпіонів перемішано щоденні 
газети, тижневики й журнали, 
які виходять раз щомісяця. 
Коли виокремити з цього салату 
власне інформаційні видання, 
проступає друга новина: табло
їди попереду «серйозних» газет 
і часописів – хіба таке можливо? 
Щось не так із аудиторією?

Туман в голові розвіюється, 
коли розумієш, яким чином в 
Україні відбувається оцінка 
успішності того чи того видання. 
Єдиний можливий об’єк-   
тивний показник – друкований 
наклад. Однак у нас сертифікації 
тиражів не існує, кожен видавець 
декларує їх показники, які не
можливо перевірити. Інколи ви
никає враження, що цифру бе
руть зі стелі й що вона відобра
жає радше бажане, аніж дійсне. 
Тому орієнтиром для рекламо
давців залишаються регулярні 
соціологічні опитування однієї-

єдиної агенції. Компанія «TNS 
Україна» визначає «лідерів» за 
аудиторією на ринку друкованої 
преси, вимірюючи примарну ха
рактеристику «популярності» 
певної назви видання методом 
вибіркового опитування жителів 
міст 50 тис.+, на підставі чого й 
визначають не менш фантомні 
дані «аудиторії одного номера». 
Рекламодавці при цьому зазви
чай звертаються до першої 
трійки-п’ятірки «лідерів» рей
тингу від TNS.

Система вимірювань аудито
рії друкованих ЗМІ не дає змоги 
рекламодавцям оптимально ви
трачати кошти. З огляду на спе
цифіку сформульованих запи
тань, в анкеті дослідження «ТNS 

Україна» фактично визначають 
не аудиторію видання, а кількість 
людей, ознайомлених із брендом. 
Відтак медіа, залежні від оцінки 
компанії-мо  нопо  ліс  та, більше 
дбають не про свою якість (кон
тент), а відтак і збільшення на
кладу, а про те, як ефективніше 
витратити гроші на маркетинг і 
рекламу, щоб якомога більше 
українців за  па  м’я  тали назву жур
налу чи газети. Таким чином, ви
дання, що мають украй невеликі 
реальні наклади (особливо про
давані), але вкладають гроші в 
рекламу, потрапляють на верхні 
позиції рейтингу ТNS, а ті, в яких 
реально затребуваний контент і 
відповідно значний реалізований 
наклад, – у його хвіст. Фахівці чу
дово розуміють, що так справи не 
робляться: не може один номер 
серйозної щоденної газети чи
тати 15 людей, папір не витримає. 
Однак саме на підставі цього до
слідження визначають рейтинги 
видань, орієнтуючись на які клі

єнти купують рекламні площі. 
Тоді як світова практика ґрунту
ється на тому, що рекламодавець 
дістає прозору інформацію, з од
ного боку, щодо кількості реалі
зованого накладу кожного ви
дання, а з другого – щодо якості 
його аудиторії. Перше питання 
вирішують у спосіб сертифікації 
тиражів, друге – конкуренції 
компаній-аналітиків. У вітчизня
них реаліях «ТNS Україна» є мо
нополістом у проведенні дослі
джень на ринку друкованих ЗМІ, 
а оскільки сертифікації накладів 
у нас не існує, вона ж таки одноо
сібно визначає і аудиторію ви
дань. Отже, рекламодавці, що 
відштовхуються лише від рей
тингу TNS, ризикують розмістити 
рекламу у ЗМІ, про який чули, 
але якого не читають, переплачу
ючи значні кошти за неіснуючу 
аудиторію.

Власне, і обсяг самого ре
кламного ринку є помітно зави
щеним, бо його визначають, так 
би мовити, на око. «Оцінники» 
множать кількість рекламних 
шпальт на заявлені виданнями 
розцінки, хоча всім добре ві
домо, що вказані в прайсах суми 
на порядок більші від тих, які 
платять рекламодавці. Звідси – 
диспропорції, котрих не може 
не зауважити ані досвідчений 
медіа-експерт, ані звичайний 
споживач:

1. Надмірна кількість діло
вих видань (тобто таких, де від 
50 до 80% контенту становить 
бізнес-інформація) як наслідок 
нав’язаного рекламодавцям сте
реотипу, що найплатоспромож
ніша аудиторія саме в таких 
ЗМІ: «Контракти», «Бізнес», 
«Коммерсантъ», «Деловая сто
лица», «Власть денег», Forbes і 
ще з десяток – чи не забагато 
для країни, якщо враховувати її 
кволий діловий клімат?

2. Недорозвиненість таблої
дів, функцію яких, вочевидь, 
виконують аж ніяк не опера
тивні видання.

Автор: 
Самійло Ворс
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ВУЗЬКЕ КОЛО ВЛАСНиКІВ 
ДОЗВОЛЯє ВСТАНОВиТи 
КОНТРОЛЬ НАД «РиНКОМ»     
З БОКУ ВЛАДНОї ВЕРТиКАЛІ

3. Практична непомітність 
на ринку «якісної», «впливо
вої» щоденної преси.

4. Відчутна дискримінова
ність ЗМІ українською мовою в 
країні, де дві третини насе
лення спілкуються саме нею.

5. Невиправдано велика 
кількість медіа, які є франши
зами чи просто філіями потуж
них іноземних гравців, осо
бливо у сегменті general audience 
(«Комсомольская правда в Укра
ине», «Аргументы и факты в 
Украине», «Коммерсантъ», «Из
вестия в Украине» тощо).

6. Аномально велика кіль
кість глянцю й жовтої преси.

7. Аномально мала кіль
кість аналітичних видань.

Виникає цілком законо
мірна підозра: чи не свідчить 
усе це, що «ситуація під контро
лем»; що, вочевидь, статус-кво 
цілком влаштовує ключових 
гравців? Це не лише не дивно, 
це закономірність, бо вітчизня
ний «ринок» відчутно монопо
лізований. Вузьке коло власни
ків дозволяє, з одного боку, 
контроль над «ринком» зага
лом, бо тут важко позбутися 
думки про змову, а з другого – 
контроль над самими господа
рями з боку владної вертикалі.

Уважне придивляння до кож
ного окремого суб’єкта лише по
силює початкові підозри. Ось 
приклад найуспішнішого ви
давця, якого з бізнесового по
гляду вважають цілком прозорим 
і який навіть увійшов до лістингу 
Франкфуртської біржі: UMH 
Group, відоміший у нас як «Укра
їнський Медіа Холдинг», прези
дентом якого є Борис Ложкін. 
Компанія діє 12 років і претендує 
на монополізацію вітчизняного 
ринку друкованих ЗМІ. В її укра
їнському портфелі – кількадесят 
видань й кілька великих мереж
них проектів (охоплюють майже 
половину інтернет-користувачів 
у нашій державі). Позиціонується 
як № 1 «на рекламному ринку се
ред видавничих домів» та «лідер 
українського ринку преси впро
довж останнього десятиліття». 
Сукупний тираж (декларований) 
друкованих видань UMH Group в 
Україні – близько 200 млн при
мірників. Близько 10 років хол
динг присутній у Росії, серед його 
партнерів – провідний тамтеш
ній олігарх Владімір Потанін. 
Компанія загалом є прибутко
вою. Хоча річний показник 

EBITDA у $18 млн 2010 року не є 
видатним досягненням для ком
панії з таким великим портфелем 
активів. Водночас не таємниця, 
що окремі видання системно й 
систематично збиткові: в умовах 
фактичної відсутності медійного 
ринку в його цивілізованому ро
зумінні й замалого рекламного 

інакше й бути не може. Тож у 
чому, власне, сенс бізнесу? Чим 
пояснити наявність в одному па
кеті ЗМІ, які за форматом прямо 
конкурують між собою (як-от 
«Корреспондент» і «Фокус»)?

Запитання не зайві, бо в та
кій делікатній, соціально важли
вій сфері, на наш погляд, має ді
яти презумпція винності, доки 

не доведено протилежного. 
Якщо монопольна змова – при
пустімо! – справді має місце, це 
пояснює потворність пейзажу. 
Викривлена система координат 
диктує свої умови: а) конкурен
там; б) рекламним агенціям; в) 
споживачеві. Не сказати, що 
описані диспропорції влаштову
ють усіх учасників процесу. У 
травні Тиждень припинив 
участь у маркетингових дослі
дженнях «TNS Україна», які ви
мірюють аудиторію друкованих 
ЗМІ. Порівняння власного ана
лізу з даними TNS MMI2011/4 
вказувало на суттєву невідповід
ність реальної присутності ви
дання в тих чи тих регіонах та 
оцінок «TNS Україна». Бук
вально два місяці тому вибух  - 
нув черговий скандал, коли від
разу кілька авторитетних діло
вих видань-старожилів ринку  
(«Бізнес», «Деловая столица», 
«Власть денег» і «Контракти») 
публічно відмовилися від співп

НАСЛІДОК МАНІПУЛЯЦІЙ? Типова газетна розкладка. 
Кілька видань українською ледь помітні в морі російськомовної преси
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раці з компанією «TNS Україна». 
До цього авторів заяви спону
кало переведення журналів 
«Українського Медіа Холдингу» 
(«Корреспондент» і «Фокус») із 
групи «видань загального зміс-
 ту» до «ділових». На їхню думку, 
за наповненням вони такими не 
є. Їхні видавці вважають, що си
туація, яка склалася у сфері до
сліджень аудиторій друкованих 
медіа, не відображає реальних 
рейтингів останніх. А самі дослі
дження не можуть служити 
адекватним інструментом для 
планування рекламних бюдже
тів, «оскільки використовуються 
окремими видавничими холдин
гами для маніпуляцій реклам
ними бюджетами».

Біда в іншому – що неспра
ведливий розподіл і так невели
кого рекламного пирога та, як на
слідок, нужденність більшості га
зет і журналів провокує публіка
ції замовних матеріалів без грифу 
«реклама», – кажучи професій
ним жаргоном, «джин су». Поде
куди цілком сумлінний і відда
ний ідеалам демократії редак
тор/власник не бачить іншого 
виходу, окрім поставити в 
шпальту саме такі дописи, бо 
просто не має інших джерел до
ходів. Призвичаєні до відповідної 
практики окремі журналісти від
так не гребують замовними мате
ріалами, підтверджуючи цим за
гальну думку щодо продажності 
всіх представників їхнього цеху.

Кінцевий наслідок описа
ного зсуву орієнтирів – недовіра 
суспільства до преси загалом, 
критичне падіння соціального 
капіталу, криза цінностей, які 
полегшують маніпулювання 
суспільством із боку влади та 
олігархів, відсутність реальних 
можливостей у друкованих ЗМІ 
контролювати владу і впливати 
на неї, як це відбувається на роз
винених медіа-ринках ЄС та 
США. Проблема свободи слова в 
Україні полягає в тому, що Яну
кович і К° просто користаються з 
неринковості сфери ЗМІ, з тих 
правил, що їх нав’язали їй влас
ники кількох великих видавни
чих холдингів. Водночас влада 
фактично допомагає реалізову
вати російські сценарії щодо 
України – зокрема її включення 
в так званий «Русскій мір». Для 
прикладу. На ринку преси по
ступово зникає україномовний 
сегмент. За даними Книжкової 
палати, загальний річний на

клад газет державною мовою за 
останні 20 років зменшився 
майже вдвічі, натомість росій
ською мовою – збільшився в пів
тора разу. Частка річного тиражу 
україномовних журналів упала 
від 70% до 10%, а російськомов
них зросла від 18% до 90%. Це 
один із наслідків нав’язаного ре
кламодавцям міфу, мовляв, чи
тач україномовних видань мало
забезпечений, а тому їхня ре
клама там не працюватиме.

Це відверта маніпуляція. По
казовий приклад ділового ви
дання «Контракти»: бувши украї
номовним, журнал отримував 
найбільший дохід від реклами се
ред медіа свого профілю; ставши 
білінгвальним (плюс російська 
версія), він утратив лідерство. 
Утім, така маніпуляція спрацю
вала: чимало україномовних ви
дань за останні кілька років при
пинили вихід, бо в умовах нашої 
держави працювати не в збиток 
без доходів від реклами прак
тично неможливо – передплатна 

й роздрібна ціна видання зазви
чай не покривають витрат на па
пір, присутність у торгових точках 
(які, знову ж таки, через фактор 
монополізму, встановлюють неа
декватно високу ціну за потра
пляння на полиці) тощо. Лише 
одне-два видання в Україні мо
жуть дозволити собі встановити 
ціну за один номер більш-менш 
відповідну витратам без суттєвого 
зменшення читацького кола.

І ще один аспект проблеми. 
Чимало соціологічних дослі
джень ринку преси чи глядацької 
аудиторії вперто свідчать, що в 
Україні ніхто не читає і не ди
виться кіно й телебачення укра
їнською. Це при тому, що біль
шість дорослого населення Укра
їни вважають рідною мовою 
українську. Чергова маніпуляція? 
У пресі неодноразово звертали 
увагу на практику деяких соціо
логічних служб спілкуватися з 
респондентами виключно росій
ською. Траплялися випадки, 
коли інтерв’юери відмовлялися 
враховувати думку тих, хто роз
мовляє українською, – в такому 

разі вони просто кладуть слу
хавку. Свого часу на це питання 
звертала увагу «Телекритика», 
реагуючи на подібний інцидент, 
який стався під час опитування в 
межах дослідження «TNS Укра
їна» щодо ринку друкованих 
ЗМІ. Тоді в компанії виправдову
валися, що це дослідження про
водилося на замовлення, тож, 
мовляв, його мову визначав клі
єнт. Та після цієї історії в інтер
неті з’являлися повідомлення 
про те, що інтерв’юери «TNS 
Україна» не хочуть спілкуватися 
з україномовними респонден
тами. Постає логічне запитання: 
чи впливає на результати соціо
логічного дослідження, зокрема 
щодо аудиторії друкованих ви
дань, факт, що думка тих, хто роз
мовляє українською мовою не 
буде врахована? Інформація для 
роздумів: в переліку видань, які 
брали участь в останньому дослі
дженні «TNS Україна» щодо 
ринку друкованих ЗМІ (загалом 
96 газет та журналів), лише два 
виходять лише українською мо
вою; у медіа-портфель «UMH 
Group» не входить жодне украї
номовне видання.

НЕ ГОВОРиТЬ І НЕ ПОКАЗУє
Говорити про радіо як ЗМІ в 
Україні важко, ба навіть немож
ливо. Абсолютна більшість стан
цій працює в розважальному 
форматі. Одне-єдине «розмов-
 не» в столиці – «Радіо Ера» – на
віть не приховує своєї скрути, 
віддаючи ефір так званим спіль
ним проектам. На сьогодні воно 
фактично перетворилося на фі
лію державного «Радио России» 
з усіма зрозумілими наслідками.

Що ж до телебачення, то тут 
відбуваються нібито незрозумілі 
процеси, які, втім, так само легко 
пояснити з погляду презумпції 
винності. Після зміни влади в 
державі два з половиною роки 
тому на обмежений і без того те
левізійний рекламний ринок 
(приблизно $400–425 млн за рік) 
зайшли кільканадцять нікому не 
відомих нових каналів. Нато
мість зусиллями державного ре
гуляторного органу було вики
нуто з ефіру двох найбільш кло
пітних для нової влади мовників: 
київські «5 канал» та ТВі, які спе
ціалізуються на суспіль  но-по -
літичних програмах і відомі 
своєю підкреслено незалежною 
позицією. Тут слід пояснити чи 
нагадати, що більшість українців 

КІНЦЕВиЙ НАСЛІДОК 
ВІДСУТНОСТІ 
ЦиВІЛІЗОВАНОГО  
МЕДІА-РиНКУ – НЕДОВІРА 
СУСПІЛЬСТВА ДО ПРЕСи

Частка річного  
тиражу україномов-

них журналів  
упала від  

70% 
до  

10%, 
а російськомовних 

зросла від  

18% 
до  

90% 
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досі користуються ефірним теле
баченням, а кабельні мережі до
ступні лише у великих містах. 
Але відтоді в непокірних каналів 
почалися проблеми й із місце
вими кабельними операторами, 
які без жодних пояснень почали 
видаляти їх зі своїх пакетів під не 
вельми переконливими приво
дами. Зокрема, від 5 вересня 
припинить транслювати телека
нал ТВі у соціальному (найдос-
туп   нішо  му) пакеті своїх послуг 
найбільший у країні оператор ка
бельного телебачення – компа
нія «Воля» (знову ж таки фак
тичний монополіст на кількох 
регіональних ринках), щó за 
оцін  ками керівництва телеком
панії призведе до втрати до 2/3 
нинішніх глядачів. Про можли
вий політичний підтекст може 
свідчити факт, що ТВі виявився 
єдиним українським телекана
лом, який тепер можна дивитися 
лише придбавши у «Волі» її най
дорожчий пакет.

Чимало запитань і до вимі
рювача телевізійних рейтингів, 
компанії Gfk. Зокрема в червні 
один із дрібних мовників по
скаржився на витік інформації 
щодо списку осель, де встанов
лено вимірювальні прилади –  
«піплметри». Це відкриває мож
ливості неконтрольованих мані
пуляцій із нібито об’єк тив ними 
показниками популярності, на 
підставі яких телекомпанії фор

мують ціну на свій рекламний 
час. Крапку з комою наразі по
ставив генеральний директор 
ТВі Микола Княжицький, який 
зафіксував незрозумілу актив
ність зі зміною вимірювальної 
панелі, коли з неї раптом було 
видалено деяких глядачів, осо
бливо лояльних до тієї чи тієї 
кнопки. Якщо додати до цього 
епопею «наїзду» на той-таки ТВі 
податкової міліції, яка порушила 
карну справу нібито за фактом 
несплати податків уже після 
того, як це питання було виграно 
телекомпанією в суді, склада
ється картина неприхованого 
адміністративного тиску.

Двійко згаданих порушників 
спокою після їхнього вилучення 
із загальнодоступного ефіру 
опинилися на маргінесі медіа-
поля, займаючи за своїми рей
тингами рядки від 12-го до 20-го. 
Що ж стосується лідерів, а вони 
утворюють цілком стабільний 
пул із шести каналів, то ті почу
ваються цілком упевнено. Є 
лише один проблемний пункт: 
усі вони збиткові, й це нікого не 
дивує. За оцінками експертів, які 
не важко перевірити, доходи те
лебачення від реклами торік ста
новили вже згадані $400 млн, а 
витрати… – $800 млн.

Усе стає зрозумілим, якщо 
згадати, що всі провідні теле
компанії належать кільком укра
їнським олігархам – Дмитрові 

Фірташу, Вікторові Пінчуку, Іго
реві Коломойському, Рінатові 
Ахметову. Для них телебачення є 
радше не бізнесом, а інструмен
том політичного впли  ву. Відтак 
не дивно, що впродовж останніх 
років повноцінні медіа з потуж
ними інформаційними блоками, 
справжніми журналістськими 
розслідуваннями перетворилися 
на цілком розважальні, таблоїдні 
проекти.

Проблеми зі свободою слова 
в Україні не обмежуються тиском 
на незалежні ЗМІ. На державні – 
повернулися так звані «тем
ники» (вказівки згори, як висвіт
лювати чи взагалі не висвітлю
вати ті чи інші теми, події). 
Зросли масштаби самоцензури у 
провідних ЗМІ. На керівні по
сади в кількох впливових ЗМІ 
призначено лояльних до влади 
менеджерів із відповідною змі
ною редакційної політики, як-от 
в одній із найстаріших новинних 
агенцій  УНІАН. Серія демаршів 
журналістів, які звіль  нилися зі 
своїх телеканалів у відповідь на 
нестерпність цензурування їх
нього продукту. Обмеження до
ступу медійників до суспільно 
важливої інформації, попри при
йняття профільного закону. 
Грубе перешкоджання роботі 
ЗМІ з боку представників влади 
без адміністративного, а тим 
біль  ше кримінального пока
рання. Усі ці факти супроводжу
вали розвиток українського 
медіа-ринку впродовж останніх 
двох років, що водночас не зава
жало динамічному зростанню 
бізнес-імперій лояльних до вла-
 ди медіа-магнатів, які витриму
вали достатній рівень самоцен
зури.

Українському суспільству до
ведеться усвідомити, що в черго
вий кризовий момент своєї істо
рії воно позбавлене «четвертої 
влади». У нього не залишається 
кращого виходу, як тікати в ін
тернет, де бізнес-складова поки 
що символічна (сайти претенду
ють заледве на 2% сукупного ре
кламного ринку), натомість 
можливості контролю з боку 
влади обмежені. Хоча простежу
ються її спроби вплинути й на 
незалежні веб-ресурси. Утім, 
доки Україна не перетвориться 
на Білорусь чи Китай, принай
мні в мережі вона може розрахо
вувати на територію свободи. 
Тільки якості журналістики це 
не гарантує. 

Обсяг ринку реклами в журналах,$ млн
Обсяг ринку реклами в газетах,$ млн
За даними компан� Cortex

В середньому на одне видання за рік, $ тис. 
В середньому на одне видання за рік, $ тис. 
Розрахунки Тижня

На всіх не вистачить
Незначний обсяг рекламного ринку друкованих 
видань робить майже всі їх збитковими. Погоду 
на ринку роблять один-два великих медіа-холдингів, 
які шляхом маніпуляцій розподіляють між собою 
рекламні 
потоки

2007                    2008                    2011

2420                        2422                         

2886

2420                        2422                         

28862885                        
2647

                         

2266

2885                        
2647

                         

2266

73,1 35,7 89,2 64,4 35,7 33,1 

За даними Держстату
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Кількість 
журналів

Кількість 
газет

Згідно з результа-
тами дослідження 
соціологічної групи 

«Рейтинг», 

45% 
громадян відчува-
ють згортання сво-

боди слова в Україні
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Піддослідна 
країна
Тиждень з’ясовував, яким коштом вже 
обійшлися українцям владні ігри в медреформу

В
ітчизняну медицину по
трібно негайно рятувати. 
Від урядовців. Лікарі й 
експерти попереджають, 

що розпочатий в Україні експе
римент із реформування сис
теми охорони здоров’я смер
тельний як для самої меди
цини, так і для громадян, тому 
й закликають оборонятися.

Від початку створення на 
Донеччині, Дніпропетровщині, 
Він  ниччині та в Києві нової сис
теми охорони здоров’я минуло 
трохи більше року. 7 липня 2011 
року парламент, попри критику 
з боку медиків та експертів Го
ловного юридичного управ
ління Верховної Ради, ухвалив 
відповідний закон. Нещодавно 
завершився перший етап вті
лення цього законодавчого 
акта, під час якого вітчизняну 
медицину поділили на пер
винну (сімейні лікарі), вторинну 
(спеціалізовані стаціонари), тре
тинну (лікуван  ня важких хво
роб), екстрену (в разі загрози 
життю) і паліативну (невилі
ковні пацієнти). Лікарі та право
захисники попереджали, що за
декларованого владою підви
щення доступності і якості мед
послуг очікувати не варто. Голо
вними причинами є брак ко
штів на реалізацію «покра
щень» та нашвидкуруч підго
товлена нормативна база. 

ЛІКУЙСЯ, ХТО ЗМОжЕ!
За даними Держстату, в Україні 
три із семи домогосподарств, де 
потребують медичної допомоги, 
не мають змоги її отримати. З 
них 84% – через високу вартість 
лікування, а 9% (у селах 17%) – 
внаслідок того, що потрібних фа
хівців просто немає. Перші ж 
кроки із «наближення» бюджет
ної медицини до українців лише 
погіршують ситуацію. Найбіль-

 ше не пощастило селянам. Уна
слідок закриття значної частини 
фельд  шерсько-акушер  сь  ких 
пунктів (ФАП) і реорганізації по
вноцінних лікарень у сімейні ам
булаторії мешканцям сіл тепер 
доводиться їздити за півсотні кі
лометрів, щоб отримати допо
могу вузького спеціаліста. Така 
віддаленість, жахливий стан се
лищних доріг і транспорту вже 
позбавили чималу частину насе
лення гарантованого медичного 
обслуговування. Пункти ж базу
вання бригад швидкої ли  ше по
чинають облаштовувати (гаражі, 
транс  порт), тож про виконання 
нормативу, який передбачає 
прибуття карети швидкої сіль
ським бездоріжжям за 20 хви
лин, годі й казати. Люди з відда
лених районів покладаються на 
Божу ласку, хворіючи вдома. «На 
початку реформування заяв
ляли про організацію так званих 
шпитальних округів: тобто на 
150 тис. населення в пілотних 
регіонах планували створити 
єдиний простір спеціалізованих 
медзакладів, до яких доправля
тимуть пацієнтів окру  гу, – гово
рить голова Вільної профспілки 
медичних працівників Олег Па
насенко. – Були закриті районні 
лікарні, амбулаторії та ФАП, а 
транспорт і дороги залишилися 
розбитими. То про яке набли
ження медицини до людей може 
йти мова?»

А оскільки бракує 50 тис. 
«сімейних» фахівців, не діє обі
цяний реформаторами «опти
мальний» маршрут пацієнта, то 
й черги в медзакладах «піддо
слідних» регіонів залишилися 
такими, як були до цього. У від
критих на околицях міст і райо
нів амбулаторіях чекають на лі
карів і устаткування – грошей 
на це бракує. На первинному 
рівні пацієнтів продовжують 

приймати дільничі терапевти і 
педіатри переважно пенсійного 
віку. Лікарі старої школи не хо
чуть похапцем переучуватися 
на «сімейників», як це пропону
ють посадовці. Запевняють: за 
півроку курсів можна підготу
вати лише диспетчера, а не лі
каря для всієї родини.

Однак, не виправивши по
милок і не проаналізувавши на
слідки експерименту для насе
лення пілотних регіонів, укра
їнську медицину продовжують 
препарувати вже по всій країні.

Автор:  
Наталя 

Коммодова, 
Донецьк

Фото автора

В Україні три із 
семи домогоспо-

дарств позбавлені 
можливості отри-
мати медичну до-
помогу. У 84% ви-
падків через ви-

соку вартість мед-
послуг, у 9% (у се-

лах – 17%) – внаслі-
док того, що немає 
потрібного спеціа-

ліста
За даними  
Держстату

За рівнем дорослої 
смертності Україна 
перебуває на рівні 
найбільш слабо-

розвинених країн. 
Дитяча смерт-

ність – у 

2,5 разу 
вища, ніж у Європі

Середньостатис-
тичний українець 

живе на 

10 років 
менше, ніж євро -

пеєць
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НЕПОЧУТА КРиТиКА

Науково-експертний відділ ВР, аналізуючи запропо-
нований очільницею парламентського комітету з пи-
тань охорони здоров’я Тетяною Бахтєєвою законо-
проект про ЕМД, зауважував, що цей документ не га-
рантує «належної реалізації права особи на екстрену 
медичну допомогу». Він «взагалі не змінює концепції 
реформування екстреної медичної допомоги, яка за-
проваджувалась в Україні протягом останніх років 
(без ухвалення спеціального законодавчого акта), та 
на неефективність якої вказувала і Рахункова палата. 
Також зроблено висновок, що врешті-решт «обов’язок 
держави щодо закріплення умов ефективного медич-
ного обслуговування громадян (всупереч статті 49 
Конституції України) покладатиметься на самих гро-
мадян».

ШВиДКА НЕ ДОПОМОжЕ? 
Не дочекавшись 2014-го й ого
лошення результатів медичної 
реформи, народні обранці про
штовхнули ще один експери
ментальний Закон «Про екс
трену медичну допомогу», який 
нещодавно підписав президент. 
До кінця року в центрах екстре
ної меддопомоги (ЕМД) мають 
об’єднатися швидка, медицина 
катастроф і санавіація. При 
цьому відділення і центри ЕМД 
з диспетчерськими, які мають 
координувати роботу медиків і 

рятівних служб, лише почина
ють створювати, а закон запра
цює вже з 1 січня 2013 року.

«Передбачається, що на до
шпитальному етапі ЕМД по всій 
країні надаватимуть не лікар
ські, а виключно фельдшерські 
бригади за прикладом США, – 
пояснює лікар невідкладних ста   -
нів, голова Незалежної проф   -
спілки Київської міської станції 
швидкої медичної допомоги 
Мак    сим Іонов. – В українських 
же реаліях ця служба зможе пра
цювати лише за принципом «від 
порога – до порога»: приїхали, 
завантажили в машину і повезли 
у відділення екстреної медичної 
допомоги. При цьому функції 
швидкої, про яку в законі взагалі 
не йдеться, найімовірніше, зву
жуватимуться, зменшуватиметь-
 ся кількість спеціалізованих бри
гад. Нині близько 65% смертей в 
Україні стаються внаслідок сер -
цево-судинних захворювань, а це 
вказує на необхідність збере
ження спеціалізованої кардіоре
анімаційної служби». 

За словами лікаря, нині, по
при суцільний жалюгідний стан 
медицини, саме швидка тримає 
першочергову лінію оборони і є 
чи не єдиною медслужбою, яка 
безоплатно рятує важкохворих і 
соціально незахищені верстви 
населення. Тому доцільно було б 
розвивати її. Втілюване владою 
реформування, на думку Мак
сима Іонова, відкриває шлях до 
розширення комерційної мережі 
швидкої меддопомоги, «яка й 
без того сьогодні має безконт -
рольну діяльність в Україні».

ОПЕРАЦІЯ «НАВПОМАЦКи»
Системні зміни логічно було б 
розпочинати не з тотального за
тягування пасків у медицині, а із 
залучення коштів на відбудову 
галузі. Більшість розвинених 

країн обрали шлях запрова
дження медичного страхування, 
що у нас натомість відклали до 
2015 року. В Україні тим часом 
перетасовують куций бюджет, 
виділений на охорону здоров’я, 
залишаючи недоторканними ви
датки на оздоровлення депута
тів. Про боротьбу із корупцією в 
одній із найкорумпованіших 
сфер, як і про захист прав пацієн
тів та лікарів, не йдеться. Фахівці-
практики зізнаються, що їхні за
уваження в профільному мініс
терстві взагалі не чують.

Медики пілотного Доне
цького регіону найбільш відчут
ною зміною називають суттєве 
збільшення... паперової звіт
ності. Мало не щодня керівники 
медустанов отримують нові на
кази і постанови, які, за їхніми 
словами, не мають нічого спіль
ного з реальністю. За запропоно
ваними МОЗ штатними розкла
дами, лікарняні заклади не 
здатні належно виконувати свої 
першочергові функції. «У штатах 
амбулаторій сімейної медицини 
немає медсестер маніпуляцій
ного і фізичного кабінетів, ден
ного стаціонару, сестер-госпо -
дарок. Їхню роботу мають вико
нувати сімейні медсестри, які, у 
свою чергу, мусять відриватися 
від основної роботи – ведення 
документації, виконання при
значень, – зауважує головний лі
кар амбулаторії загальної прак
тики селища Спартак, голова 
Асоціації лікарів сімейної меди
цини Донеччини Сергій Севе
рин. – Обсяг роботи зріс, а нор
мативи прийому «12 хвилин на 
кожного пацієнта» залишився. 
Про яке покращення якості мед
послуг ідеться?»

Як заохочення сімейним лі
карям обіцяли підвищити 
ставки і доплачувати за понад
нормову кількість пацієнтів та 
якість роботи. Утім, за підрахун
ками медиків, замість зростання 
оплати їхньої праці – профана
ція. «Доплати за понаднормову 
роботу, які нам пропонують, 
менші, ніж до реформи. Стара 
схема нарахувань давала мож
ливість отримувати надбавки за 
сумісництво, інтенсивність 
праці та премії, – пояснює Сер
гій Северин. – Порівняйте: до
плата за додаткових 600 пацієн
тів (півставки) за новою систе
мою «стимулів» становитиме 
700 грн (1 грн 66 коп. за закрі
пленого хворого). Тоді ж як за 

ЗАВИСЛИ В ПОВІТРІ. 
Лаборантів на 

первинному рівні 
обіцяли замінити 

швидкими тестами, але 
наразі старі інструкції 
МОЗ скасувало, а нові 

не схвалило
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старою системою зі збережен
ням надбавки за категорії, суміс
ництво, інтенсивність і стаж за 
таку саму кількість пацієнтів лі
кар отримав би понад 1000 грн».

Через «фаховість» експери
ментаторів і Мінфіну вторинна 
медицина Донеччини розпочала 
реформування з діркою в га
манці. За даними Управління з 
охорони здоров’я в Донецькій об
ласті, дефіцит коштів на спеціа
лізовану медичну допомогу з по
чатком бюджетного 2012-го пе
ревищив 430 млн грн, у зв’язку з 
чим не було грошей на міні
мальне забезпечення медиків – 
заробітну плату, енергоносії та 
медикаменти. «Під час розпо
ділу видатків за рівнями на
дання медичної допомоги в пі
лотних регіонах не врахували 
регіональних особливостей, – 
пояснює очільниця Облздо  ров’я 

Донеччини, відповідальна за  
медреформу Олена Петряєва. – 
У Мінфіні просто додали показ
ники й арифметично поділили 
на три (за кількістю областей). В 
результаті отримали, що у всіх 
регіонах видатки формуються 
так: на первинну меддопомогу – 
34,8%, на швидку – 11%, інше – 
на вторинну медицину. Для Він -
ниці з добре розвиненою пер
винною допомогою цього цілком 
достатньо, але для Донеччини з 
потужною стаціонарною мере
жею вторинного рівня запропо
нованого забезпечення замало».

Втілення новацій неоднора
зово наражалося на спротив на
селення. Взимку того року про-
 ти руйнації селищної медицини 
та закриття лікарень виступали 
на Донеччині (див. Тиждень, 
№ 52/2011). Весна 2012-го роз
почалася рухом батьків Дніпро
петровська, котрі ста  ли на за
хисті дитячих поліклінік та жі
ночих консультацій. Нові про
тести вже восени владі обіцяють 
у Вільній профспілці медичних 
працівників, члени якої зібрали 
підписи під вимогами до Каб
міну припинити дискримінацію 
молодшого медичного персо
налу, санітарок і водіїв швидкої 
(всього 400 тис. осіб), яких на тлі 
мізерних зар  плат позбавили ще 
й надбавки на оздоровлення. 
Олег Панасенко резюмує: «Якщо 
до наших зауважень не дослу -
хаються і не відреагують, по
чнемо акції протесту. Ми маємо 
захищати  ся». 

ПОВІЛьНА ДОПОМОГА. 
Зношеність санітарного 

транспорту в деяких 
районах і містах 

Донеччини сягає 80%.  
До кінця року тут 

планують оновити дві 
третини парку швидкої

ЗАРУЧНИКИ РЕФОРМИ. 
Сергій Северин:  
«Нові «стимули» і 
надбавки для медиків – 
чергова профанація»
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10–15 вересня
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

|| Київ (вул. Лисенка, 3):
10 вересня, 18:00 – зустріч із лінгвістом і перекладачем Костянтином 
Тищенком. Тема лекц�: «Всеслов’янськість мови українців. Генеза, 
еволюція, спорідненість».
11 вересня, 18:00 – презентація книжки Михайла Слабошпицького 
«Що записано в книгу життя (Михайло Коцюбинський та інші)» 
(видавництво «Ярославів Вал»).
12 вересня, 18:00 – презентація книжки Стефана Куртуа «Більшовизм à 
la Française» (видавництво «Темпора»).

|| Київ (вул. Спаська, 5):
10 вересня, 17:30 – презентація нового номера електронного журналу 
«Ідеологія та політика». Тема: вища освіта, ідеологія та політика в 
пострадянських країнах.

|| Львів (просп. Свободи, 7):
10 вересня, 18:00 – презентація фотоальбому Юрія Николишина «Львів. 
Симфонія міста» (видавництво «Апріорі»).
11 вересня, 18:00 – презентація путівника «Пам'ятки стилю модерн в 
Україні. Київ та Львів / Sur les traces de l'art nouveau en Ukraine. Kiev et 
Lviv» Юрія Бірюльова (спільно з Французьким альянсом у Львові).
12-15 вересня – літературні заходи в Книгарні «Є» у межах ХІХ Форуму 
видавців у Львові.

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
10 вересня, 18:00, 5-й поверх – майстер-клас для дітей «Кумедний світ 
бісеру».
11 вересня, 18:00, 4-й поверх – презентація книжки Тані Малярчук 
«Біографія випадкового чуда» (видавництво «КСД»).
12 вересня, 19:00, 4-й поверх – перегляд фільму Адріана Біньєса 
«Велетень».

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
10 вересня, 18:00 – відкриття буккросингу у вінницькій Книгарні «Є».

|| Харків (вул. Сумська, 3):
10 вересня, 18:30 – імпровізоване читання п’єси Миколи Куліша «Мина 
Мазайло».
11 вересня, 18:30 – відкрита дискусія на тему: «Василь Стус крізь 
десятиліття». Модерує Олена Рибка.
12 вересня, 18:00 – тренінг «Look dipper – do better!». Тренер Андрій 
Климишин. 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 



Чому Україна є пасткою 
для підприємництва
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Український бізнес – афера століття 

Більшість українців прагнули позбутися ярма, яке 
накинула на їхні шиї комуністична диктатура і пла-
новий соціалізм. І що отримали, скинувши його? 
Кращим життя для них не стало. «Реформи» були 
такими, що шахрайство та розкрадання суспіль-
ного майна стали не лише дозволеним, а й навіть 
престижним заняттям. Як ужитись із цим фальши-
вим і переважно злочинним бізнесом? А головне, 
як повернути справу у здорове, продуктивне русло, 
адже без вільного ринку та приватної енергії кра-
їна і надалі перебуватиме на жебрацькому рівні.
У циклі статей «Український бізнес – афера сто-
ліття» я намагаюся розкрити основні проблеми 
українського бізнесу й окреслити альтернативу його 
розвитку. В першій статті йдеться про важливість 
вільного підприємництва для економічного розви-
тку і те, чому нинішня Україна є пасткою для нього.

М
ожна почути думки, 
що приватні підпри
ємства працюють ли -
ше собі на користь і 

економіка може цілком обі
йтися без них. Тож ґрунтую
чись на таких твердженнях, 
можна дійти висновку, що ви
ключно державні господарські 
об’єкти забезпечують суспільні 
блага. Крім того, широко поши
реною є думка: приватні під
приємства потребують ефек
тивних власників. Звідси ви
пливає, що за відсутності таких 
господарські об’єкти мають за
лишатися державними. Або ві
домою є також позиція, що під
тримувати і розвивати необ
хідно всі форми власності. Чи 
так це насправді? Вочевидь, не 
все так просто.

ПІДПРиєМНиЦЬКІ  
ПРиБУТКи ЯК СУСПІЛЬНЕ 
БЛАГО
Якщо немає господарських при
бутків, то відповідно не відбува
ється і грошових накопичень та 
інвестицій у суспільних масш
табах, а отже, не створюються й 
можливості для зростання ви
робництва, збільшення кіль
кості робочих місць, запрова
дження науково-тех  ніч  них до
сягнень. Це аксіома. Категорія 
прибутковості властива лише 
приватно-ринковій системі гос
подарювання. За феодального 
ладу та попередніх формацій 
господарських прибутків, за не
значним винятком, не отриму
вали. Не було фактично й дина
міки економічного розвитку. 
Дех  то зауважує: за планово-со -
ціалістичного устрою теж мали 

місце і прибутковість, й інвести
ції. Так, мали. Але чи за дер -
жавно-монополістичної систе-
 ми були прибутки господар
ськими, тобто такими, що є ре
зультатом реалізації господар
ської ініціативи, а не наслідком 
вилучення частини майна, благ, 
результатів праці селян і пра
цівників міських підприємств й 
закладів науки, привласнення 
владою земельної та природної 
ренти, використання безоплат
ної праці ув’язнених, військо
вослужбовців, контрибуції та 
ленд-лізу у ІІ Світовій війні 
тощо? Й отримували прибутки 
не ті підприємства, які відзна
чалися економією, новизною 
продукції чи іншими господар
ськими досягненнями, а яким 
встановлювали ціни, вищі за 
виробничу собівартість. Части-
 на ж компаній мала реалізувати 
свою продукцію за цінами, 
нижчими за витрати, тож вони 
були планово-збитковими.

Ціни встановлювалися
згори – ось у чому поляга 
лакоріннавідмінністьпла
нової економіки. Прибутки 
отри  мувала держава і сама ж 
роздавала їх окремим суб’єктам 
господарювання. Вона як єди
ний власник усіх прибутків на
копичень та інвестицій не потре
бувала інших суб’єктів, охочих їх 
отримати і бути їхніми власни
ками. Той устрій не міг бути 
успішним, позаяк не спонукав до 
підприємництва – ініціативної 
людської діяльності, що приво
дить до вироблення та реалізації 
інноваційних споживчих цін
ностей та/або застосування но
вітніх способів виробництва і но
вітніх ринків.

Без підприємницьких ідей 
та дій засоби виробництва і 
праця робітників сенсу не ма
ють. Лише разом знаряддя 
праці, робоча сила й організа
ційні зусилля власників компа
ній створюють вартість виробле
них товарів і є частина  ми цієї 
вартості. Треба також додати 
землю і грошовий капітал, що 

беруть участь у створенні вар
тості. І це стосується будь-якої 
галузі чи виду діяльності – про
мисловості, торгівлі, транс  пор-
 ту, будівництва, кому  ніка    цій -
них, комунально-побуто  вих, го -
тель  но-ресторанних, адвокатсь    - 
ких чи ремонтних послуг тощо.

 Підприємці – виробники, 
але це не просто виконавці заду
маного і розробленого, а насам
перед ініціатори й організатори 
запровадження найкращих із 
можливих розробок. Вони є, зо
крема, провідниками своїх виро
бів на ринки, серед яких мають 
знайти найліпші та найвигід
ніші, а також примножувачами 
вартості, що перебуває в обігу 
організованого ними виробни
цтва. В результаті підприєм
ницького процесу створюються 
кращі вироби, досягається най
вища продуктивність, мінімізу
ються витрати, відбувається 
оптимальне задоволення по
питу. При цьому підприємниць
кий прибуток як показник діяль
ності підприємства завжди інди
відуальний і визначається 
особ ливостями конкретного ви
находу, а також сприйняттям 
споживачів нового блага.

Максимальне значення під
приємницького прибутку дося
гається на початковому етапі за
стосування нових виробничих 
ідей чи випуску нового блага, 
коли воно унікальне. З часом, з 
оволодінням новими методами 
господарювання іншими поста
чальниками, розширенням ви
робництва і задоволенням під
вищеного попиту на новації, 
розмір підприємницького при
бутку зменшується, на відміну 
від інших складових чистого 
дохо  ду – ренти, процента, зар -
плати, амортизації основного 
капіталу, які залишаються май-
 же незмінними. Він зникає по
вністю тоді, коли органі  зацій -
но-технологічні вдосконалення 
починають застосовуватися на 
всіх підприємствах галузі, після 
освоєння випуску нового товару 
всіма конкурентами і повного 
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БІЗНЕС ЗГОРТАЮТЬ
Показники зайнятості в малому підприємництві (МП), 2008–2010 роки

2008                                       2009                                          2010

6308                       6451              

4960
3745                       3666              3034

За даними Держстату

За даними Державної реєстраційної служби України

За даними Державної реєстраційної служби України

Кількість зайнятих у МП, тис. осіб              

З них – найманих працівників, тис. осіб

Динаміка зміни кількості юридичних осіб за 2000–2011 роки, у % до попереднього року

Динаміка змін кількості фізичних осіб – підприємців (ФОП) за 2000–2011 роки, у % 
до попереднього року

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0

-5,0
2000     2001      2002      2003     2004      2005      2006     2007      2008     2009      2010      2011

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0

-5,0
2000     2001      2002      2003     2004      2005      2006     2007      2008     2009      2010      2011

Діючих юросіб

Юрособи, діяльність яких припинена

Діючих ФОП

ФОП, діяльність яких припинена

задоволення попиту споживачів 
на нього.

Підприємництво не до
зволяє задовольнятися до
сягнутим. Бізнесовий прибу
ток може бути надприбутком і 
гіперприбутком, якщо підпри
ємницька пропозиція є револю
ційною, як, наприклад, свого 
часу залізниця і паровий дви
гун, а нині – інтернет і його но
вітні операційні системи. Але 
спочиваючи на лаврах, мож  на 
втратити усе й збанкрутувати. 
Без підприємництва не відбува
ється розвитку, немає користі, 
організації, збагачення й про
гресу суспільства.

ПІДПРиєМНиЦТВО –  
ВОРОГ ПЛАНОВО-
АДМІНІСТРАТиВНОї  
ЕКОНОМІКи
В окремих випадках радянські 
директори проявляли підпри
ємницькі якості: вони технічно 
переозброювали свої заводи, за
проваджували кращі техноло
гії, ставили на серійне виробни
цтво нові види продукції, опти
мізували пропорції внутріш
ньовиробничих потужностей 
тощо. Проте підприємцями 
вони не ставали. По-перше, че
рез те, що не мали змоги отри
мати у власність частку при
бутку, що мала утворюватися в 
результаті вдосконалень, нато
мість отримуючи лише заро
бітну плату і час від часу премії. 
Інакше кажучи, таких удоско
налень могло і не бути без згоди 
на те власника – держави (мі
ністерства), яка розглядала ке
рівника заводу виключно як на
йманого працівника. По-друге, 
нововведення на держпідпри
ємствах не були інноваціями за 
своєю суттю, адже лише відтво
рювали в реаліях планової еко
номіки досягнення інших під
приємницьких структур за кор
доном. Відтворювали, як пра
вило, викривлено, оскіль  ки 
часто вимагалася певна модифі
кація чи зовнішня зміна інозем
ної моделі. Найкраще облад

нання у найсу  часніших секто
рах економіки СССР, приміром у 
мікроелектроніці, радіоелек
троніці, електронному машино -
бу  ду ван    ні, ракетобудуванні, бу -
ло закордонного походження. 

Загалом можна виокремити 
три хвилі технологічного ім
порту: у часи індустріалізації; 
після ІІ Світової війни (за раху
нок американського ленд-лізу і 
контрибуції, накладеної на Ні
меччину), у 70–80-ті роки ХХ 
століття, коли після світових 
енергетичних криз злива нафто
доларів дозволила купува  ти 
нову техніку на Заході. Розробки 
радянських конст  рук  торів, осво
єні промисловістю, від взуття й 
автомобілів до пароплавів і ядер
них реакторів, копіювалися із за

рубіжних аналогів, зокрема здо
бутих розвідувальними служ
бами Ра  дянського Союзу.

Протягом 70 років не було 
підприємців і не було прибут
ково орієнтованих приватних 
вкладень грошей. Економіку 
позбавили можливості індуку
вати прибутки за рахунок змен
шення витрат на підприєм
ствах та представлення на рин
ках нових споживчих ціннос
тей. У часи соціалізму україн
ська громада повернулася до 
організації суспільства, еконо
міка якого не здатна самовдос
коналюватися, отримувати під
приємницькі прибутки й ефек
тивно їх використовувати, а 
суспільство – культурно й інте
лектуально розвиватися.



ПІДПРиєМНиЦЬКиЙ СЕКТОР 
В УКРАїНІ ВКРАЙ ВУЗЬКиЙ, 
НЕЧиСЕЛЬНиЙ І ДО ТОГО ж 
ПЕРЕБУВАє НА ПЕРиФЕРІї 
ЕКОНОМІЧНОГО жиТТЯ
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Чи ДІє В НиНІШНІЙ  
УКРАїНІ ПРиБУТКОВО-
ПІДПРиєМНиЦЬКА  
ЕКОНОМІКА? 
Для функціонування прибут  ко -
во-підприємницької економіки 
потрібні кілька передумов.

По-перше, ціни на про
дукцію підприємств ма
ють встановлюватися не
окремо длякожного з них,
а як результат взаємодії
на ринку всіх продавців і
покупців певного товару,
що і формує середню ціну. 
Остан  ня відповідає середнім 
витратам на підприємствах га
лузі та відрізняється від них за
лежно від перевищення або не
стачі пропозиції товару щодо 
наявного попиту. Це метод рин
кового, а не адміністративного 
ціноутворення. 

По-друге, підприємниць
кий прибуток виникає ли
ше в тих господарствах,
які діють краще за інших: 
використовують новіше та про
дуктивніше обладнання, якіс
ніші чи дешевші матеріали, до
сконаліше організовують вироб
ництво й управління. Ще одним 
джерелом прибутку є встанов
лення значно вищих, ніж зви
чайні, цін на традиційну про
дукцію та принципово нові ви
роби, що вперше пропонує ринку 
підприємець. Те саме відбува
ється, коли бізнесмен відкриває 
нові ринки для його традиційної 

продукції. В інших підприємців, 
які не досягли подібних резуль
татів, витрати на виробництво і 
продаж перебувають на рівні 
ринкових цін або вище, а отже, 
їхня діяльність не забезпечує 
відповідного прибутку. У цих ви
падках вони задовольняються 
преміями (бонусами) за вико
нання спеціальних менеджер
ських функцій – висування за
гальних ідей, пошук ринків, 
укладання великих контрактів, 
залучення висококваліфікова
них керівників тощо або отриму
ють на свої рахунки рентні пла
тежі на правах власника землі 
чи її надр, будівель, комуніка
цій, інших виключних прав. Від
повідні витрати підприємств, 
що, зрозуміло, є складовими со
бівартості продукції.

По-третє, має існувати
підприємництвоякособли
вий вид людської діяль
ності,якийоб’єднуєтапо
стійно удосконалює скла
дові виробництва для ви
пуску і продажу певного
товару та забезпечує по
стійнийпошукновихварі
ацій бізнесу. Справжній під
приємець живе інноваціями. 
Завдяки останнім бізнес пропо
нує ринку товари, вартість яких 
значно перевищує вартість ана
логів інших постачальників і які 
забезпечують власнику тимча
сові підприємницькі надпри
бутки. Ті, хто не дотримується 

правила жити інноваціями, 
втрачають ініціативу та завзя
тість, а невдовзі перестають бу -
ти підприємцями як такими, 
оскільки їхній бізнес стає некон-
 курентним, збитковим і компа
нія банкрутує чи ліквідується.

По-четверте, підприємець 
здебільшого не є кредитором, ін
вестором, фінансовим партне
ром бізнесу. Підприємництво
тафінансовийбізнесдоко
ріннорізнятьсяміжсобою. 
Той, хто має за мету накопичен-

 ня і заощадження, от  римання 
процентів на капітал, вдале тим
часове розміщення грошей за
для їхнього примноження, не 
стає підприємцем, він фінансист. 
Завдання фінансис  та-інвесто-
 ра – зменшити ризики розмі
щення капіталу, якщо це мож
ливо, диверсифікувати вкла
дення, вчас  но ліквідувати не
вдалі інвестиції та перемістити 
їх у інші об’єкти. Власника зао
щаджень цікавить насамперед 
вкладення грошей у майнові ак
тиви, цінні папери, земельні ді
лянки тощо, які забезпечать 
найвищий відсоток, дивіденд, 
ренту. Покладання на під
приємцяобов’язкушукати
кошти, необхідні для вті
лення господарських ідей,
вирішувати завдання з мі
німізації інвестиційнихри
зиків тощо лише шкоди
тиме справіта відповідно
ефективності економіки. 
Підприємцю потрібні вільний 
доступ до ресурсів та ринків, 
свобода діяльності, незалеж
ність від держави, власників 
землі, робітничих профспілок, 
кредиторів. Натомість фінан
систа свобода й ресурси не цікав
лять. Він готовий спів  пра  цювати 
з органами влади, землевласни
ками, з будь-ким, що  би змен
шити ризики і перекласти час
тину їх на інших. Через це, на 
відміну від підприємницького 
класу, банкіри, біржові брокери, 
інвестори не прагнуть політич
ної свободи і шукають способів 
співпраці з чинною владою, хоч 

ЕКОНОМІЧНА НЕСВОБОДА
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У СУСПІЛЬСТВІ МАє БУТи 
СФОРМОВАНЕ ШАНОБЛиВЕ 
СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ 
СПРАВи ЯК НА ПОБУТОВОМУ, 
ТАК І НА ДЕРжАВНОМУ 
РІВНЯХ
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НЕ ВАБИТЬ
    Динаміка рівня привабливості інвестиційного поля України

За даними Європейської Бізнес Асоціац�
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би якою корумпованою та тота
літарною вона була.

Отже, можна констатувати, 
що фінансовий бізнес має бути 
відокремленим, спеціалізова
ним; підприємництво не зможе 
розвиватися, бути успішним, 
якщо в економіці не створені 
сприятливі умови для легкого 
доступу суб’єктів господарю
вання до кредитно-інвестицій -
них ринкових ресурсів.

По-п’яте, підприємцем
можестатибудьхто,але
це має бути інтелекту
альна,ділова,соціальнота
політично незалежна осо
бистість.Це дає змогу бізнес
менові робити об’єктив  ний фі
нансовий аналіз діючих вироб
ництв, маркетинг, обирати най
кращі нові конструкторські, 
ор  ганізаційно-техно  ло  гічні й 
ви  робничі ідеї, запрошувати ви
сококваліфікованих спеціаліс
тів. Така свобода підприємни
цтва неможлива у політично не
вільному, закритому, недемо
кратичному, тотально забюро
кратизованому і корумповано  му 
суспільстві. Звідси також ви
пливає, що підприємцем не 
може бути працівник держав
ного апарату, правоохоронець, 
військовослужбовець, митар то -
що. Там, де «бізнесом» займа
ються такі люди, розкрадають-
 ся суспільні блага, з’яв  ляється 
примус до хабарництва, кримі
нальне зловживання службо
вим становищем. Крім того, 
якщо підприємство започатко
вує та контролює чиновництво, 
яке не може володіти якостями 
підприємця, то прибутків воно 
приносити не буде. Інакше ка
жучи, об’єкти радянської доби 
пристосувати до ринково-кон -
курентної економіки у більшос-
 ті випадків неможливо.

По-шосте, прибутково
підприємницька економіка
потребує конкурентного

середовища та вільного
ринку. Підприємець має пра
цювати на прибуток, що утворю
ється в результаті пошуку нових 
комбінацій та вдосконалення 
бізнесу. Якщо ж він є монополь
ним постачальником особливого 
товару на певному ринку, то 
об’єк  тивно може встановлювати 
значно вищу ціну порівняно з 
наявним на товари тієї самої 
групи, що є на ринку. Ця ціна 
відповідатиме реальній вартості, 
яка включатиме підприємниць
кий прибуток як плату за іннова
цію. Проте в умовах ринково-
конкурентної економіки іннова
ційна монополія не існуватиме 
довго. Інші виробники також 
прагнутимуть інноваційних 
при  бутків і намагатимуться яко
мога швид  ше освоїти випуск уні
кального товару. Збільшення 
пропозиції останнього задоволь
нить ажіотажний попит – моно
польно висока ціна знизиться. У 
такий спосіб ціна починає відпо
відати витратам компаній. Отже, 
конкуренція знищує інновацій
ний надприбуток, і це – пози
тивне явище. Постачальник-мо -
но  поліст змушений після цього 
шукати нові види продукції, 
яки  ми можна буде зацікавити 
ринок. Тобто без конкуренції 
підприємницька функція не ви
конуватиметься, а монопольний 
постачальник певного блага за
довольнятиметься сталими мо
нопольними надприбутками і 
замість творчого підходу до біз
несу зловживатиме своїм стано
вищем: самостійно підвищува
тиме ціни, знижуватиме якість 
виробу, викривлятиме інформа
цію про свої прибутки тощо. 
Тож сам по собі підприємець не 
є ідеалістом. Він прагне якомога 
довше зберегти свою монополію 
і намагатиметься усувати кон
курентів.

З цього випливає, що існу
вання і державний захист штуч-

 но створених і природних моно
полій, що було складовою со -
ціалістичного господарюван  ня 
(інак  ше не могло й бути, ос -
кільки власник-держава теж 
прагнув до монопольних над
прибутків і завищення витрат) і 
певною мірою залишилося в ни
нішніх українських реаліях, є 
шляхом до деградації будь-якої 
економіки. Крім того, без участі 
держави у підтримці конкурен
ції та подоланні монополізму 
сама по собі підприємницька 
активність може не давати по
зитивних суспільних результа
тів, а, навпаки, вироджуватися в 
економічно неприйнятні бізнес-
структури і ринкові деформації.

По-сьоме, в суспільстві
має бути виробленетоле
рантне і, бажано, шано
бливе ставлення до людей
справи,якнапобутовому,
так і на державному рів
нях. З цього починається й 
ментальне та фізичне ставлення 
урядовців, податківців, міліціо
нерів до бізнесменів як соціаль
ної групи та до підприємниць
ких витрат і прибутків (а іноді й 
надприбутків). Якщо вважати ці 
фінансові фонди підприємців 
незаслуженими, несправедли
вими, заробленими за рахунок 
«експлуатації робітничого кла-
 су», то й надвисокими будуть і 
податки, і побори міліціонерів 
та перевіряльників, а бізнес-

інвести  цій  ний клімат – неспри
ятливим. Соціальне сприйняття 
й терпимість мають ґрунтува
тися на розумінні трудового 
походжен  ня підприємницького 
прибутку. Поряд із цим монопо
лістичні надприбутки та полі -
ти  ко-корупційна рента, які сво
їми діями створюють певні біз
несмени, мають стати об’єктом 
соціальної обструкції та караль
них переслідувань держав  ними, 
правоохоронними та судовими 
органами. Чи відповідає укра
їнська економіка перерахова
ним вище вимогам та ознакам 
прибут  ково-підприємницької?



КОМЕНТАР

Дмитро Ляпін,  
Інститут власності і свободи:
Розвиток національного приватного 
підприємництва в Україні за 21 рік не-
залежності можна схарактеризувати 
як непослідовний та часто проблем-
ний. Попри це, за загальноприйня-
тими у світі показниками Україна пе-
ребуває у провідній групі європей-
ських країн щодо підприємницького 

потенціалу. Принагідно слід зауважити, що Україна лише 
на початку літа 2012-го новим Законом «Про розвиток та 
державну підтримку малого і середнього підприємни-
цтва в Україні» привела класифікацію малого, серед-
нього підприємництва, та, і це головне, великого бізнесу 
у відповідність до рекомендацій ЄС. У майбутньому це 
надасть змогу, з одного боку, знизити ризик антидемпін-
гових розслідувань щодо українських великих компаній, 
а з іншого – застосовувати правильну методологію та 
об’єктивно порівнювати вклад малого та середнього під-
приємництва у ВВП України, ЄС і світу. Якщо по Україні 
підготувати консолідовану звітність відповідно до нової 
класифікації та порівняти з показниками ЄС, можна про-
гнозувати, що сумарний внесок малого і середнього під-
приємництва в економіку України сягне 50–60%.
Зменшення кількості зайнятих, включаючи найманих 
працівників, у малому бізнесі у 2010 році (оновлені 
статистичні дані за 2011 рік будуть оприлюднені лише в 
жовтні 2012-го) можна частково пояснити впливом сві-
тової економічної кризи, але водночас це свідчить про 
тривожну тенденцію згортання зайнятості в секторі, що 
є наслідком негативного бізнес-клімату в Україні (див. 
«Не вабить»), який щороку погіршується.
Також в Україні спостерігається загрозливе досягнення 
кількісного максимуму для суб’єктів малого та серед-
нього бізнесу. Це, з одного боку, природно, позаяк лише 
обмежена частка людей у світі здатна займатися само-
стійною економічною діяльністю. А з іншого, це вимагає 
провадження якісно нової державної політики щодо 
підприємництва. Зростання кількості ліквідованих юри-
дичних осіб та фізичних осіб-підприємців свідчить про 
згортання у країні ділової активності, що, найімовір-
ніше, є наслідком несприятливого бізнес-клімату, всео-
сяжної корупції та незабезпечення прав власності.

У наступній статті 
циклу «Україн-
ський бізнес – 

афера століття» 
Володимир Лано-

вий проаналізує ді-
яльність держав-

них корпорацій як 
годівниць для свого 

менеджменту
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ВУкраїнінеприхованим
є вороже ставлення до
приватного підприємниц
тва–незалежного,іннова
ційного,творчого. У суспіль
ній думці сформовано образ на
хабного і ненажерливого бізнес-   
мена-шахрая. Лише державу 
більшість людей сприймає як 
благодійника, що гарантує 
справедливість і розвиває ви
робництво. На ментальному 
рівні суспільство терпить під
приємців як непотрібне наван
таження до свобод і прав влас
ності громадян. Податківців і 
міліціонерів, як сторожових со
бак, нацькували на них. Фіс
кальний тиск перекрив «ки
сень» останнім, спричинивши 
«анемію». Повагу викликають 
лише ті, хто співпрацює з чи
новниками, і ті, хто володіє мі
льярдами, адже вони можуть 

заплатити пристойний гонорар 
судді чи журналісту.

ПідприємціввУкраїніне
виховують і підприємни
цтву не навчають. При
кладні профільні виші дають 
технологічні знання й ознайом
люють із організацією госпо
дарських відносин підприємств, 
але не з навичками і зразками 
підприємництва у відповідних 
секторах. Не заохочуються та
кож індивідуальні підходи і не
традиційні рішення. Тому не 
вар  то дивуватися, що випус
кники шукають місце роботи 
лише у діючих організаціях, але 
не знаходять його. Вони навіть і 
на думці не мають започатку
вати власну справу.

У нашій країні немає культу 
недоторканності приватної осо-
 би, права і свободи людей не 
становлять вищої цінності, на 
відміну від західного світу.

Підприємницький сек
тор в Україні вкрай вузь
кий, нечисельний і дотого
ж перебуває на периферії
економічного життя. Він 
розглядається владою як місце 
дрібної базарної торгівлі та 
пов’язаних із нею галузей (поста
чання, транспорту, фінансового 
обслуговування). На цьо  му побу
дована вся система фінансово-
правових відносин влади з під
приємництвом. Ще «дозволено» 
займатися індивідуальною ді
яльністю, яка надає різні інте
лектуальні та інші професійні 
послуги. Можна назвати й не
численні інші сектори, де прояв
ляється підприємницька запо
взятливість: житлове будівни
цтво і будівництво об’єктів ко
мерційної нерухомості, надання 
послуг у центрах розваг і відпо
чинку (молах) тощо.

Натомість внаслідок дест -
руктивної приватизації та фак
тичного винищення конкурен
ції, що відбувається за під
тримки влади, не стали
справжнімипідприємцями
нові власники промисло
вих, телекомунікаційних,
аграрних підприємств, за
лишенихуспадщинувідсо
ціалізму. Вони задовольня
ються іншими видами чистих 
доходів – корупційними і моно
полістичними прибутками, різ
ними субсидіями і пільговими 
кредитами, рентою з добування 
корисних копалин і викорис
тання угідь тощо. Тому біль

шість підприємств продовжу
ють втрачати ринки і доходи.

Підприємці, нажаль, не
можуть отримати дос
татніх фінансових ресур
сів  для розвитку виробни
цтва. Держава їм не надає до
помоги навіть у науково-тех-   
  ніч  них і соціально важливих 
справах. А натомість створює по
даткові пастки для арештів і кон
фіскацій доходів і майна. Окрім 
того, надзвичайно високі про
центні ставки за кредитами про
тягом усіх часів незалежності 
України роблять недоступними 
банківські кредити. Їхні обсяги 
не дозволяють задовольнити й 
десяту частину потреби у націо
нальній економіці. Щорічне 
зрос тання кредитних ресурсів в 
останні роки становить лише 
60–70 млрд грн, або менш ніж 
5% ВВП. Але ці гроші незалежні 
підприємці майже не отриму
ють. Їх розподіляють між собою 
наближені до влади або хто воло
діє фінансовими установами і не 
є підприємцем за визначенням.

За умов недоступності ресур
сів втрачається сенс в інноваці-
 ях, зокрема у виробленні нових 
товарів та застосуванні нових 
технологій. Саме тому віт -
чизняних інновацій не помітно.

Надто низька частка і пери
ферійність підприємницького 
сектору обмежують можливості 
прибутковості і поступального 
руху української економіки. 
Над  звичайно обтяжливою є 
скла    дова збиткових компаній та 
фірм, яка не опускається в окре-
 мі роки нижче 45% усіх підпри
ємств країни (у кризовому 2009-
му сягнула 56 %). Це свідчить 
про те, що справжні підприємці 
не мали доступу до таких компа
ній. Фактично лише приблизно 
третина підприємств господар
ського сектору дає хоч якісь при
бутки. З них на частку підприєм
ницьких, за моїми підрахун
ками, припадає не більше 10%.

Ще однією перешкодою є не
ринковий характер української 
економіки, з цінами, що встанов
люються органами вла  ди, адмі
ністративним керуванням пев
них товарних потоків, централі
зованими втручання  ми у розпо
діл фінансових ресурсів, влад
ними обмеженнями зовнішньо-     
економічної діяльності тощо.

Отже, Україна опинилася у 
глухому куті, оскільки без підпри
ємництва немає перспективи. 
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Небрендові  
компанії зазвичай 

отримують  
валовий прибуток 

3–8%, 
у той час  

як брендові – 

15%

А
мериканці можуть бі ль ше 
не перейматися планами 
Китаю захопити їхню 
батьківщину. Найгірше 

вже сталося: 25 липня китайська 
комп’ютерна фірма Lenovo ого
лосила про домовленість спонсо
рувати На  ціо нальну футбольну 
лігу США. Америка і надалі по
стачатиме накачаних спортсме
нів, але розумними ноутбуками 
та комп’ютерами, завдяки яким 
будуть можливі матчі, забезпе
чуватиме КНР.

Компанію Lenovo 1984 року 
заснували 11 інженерів Китай
ської академії наук заради до
даткового підробітку до своїх 
мізерних стипендій. На розбу
дову бізнесу в Піднебесній зна
добився не один рік. Але 2005-
го компанія вирвалася на сві
тову арену і посіяла паніку в 
Конгресі США, придбавши 
ThinkPad – підрозділ IBМ, який 
розробляв і виробляв персо
нальні комп'ютери. Нині 
Lenovo – другий у світі вироб
ник персональних комп’ютерів. 
Фірма сподівається незабаром 
потіснити лідера, компанію 
Hewlett-Packard.

Lenovo – одна з кількох ком
паній на новому індустріаль
ному ринку, які намагаються 
стати світовими брендами. Їх 
уже не задовольняє становище 
чорноробів у наймах західних 
фірм, на що є дві прості при
чини: небрендові компанії за
звичай отримують валовий при
буток 3–8% і постійно ризику
ють втратити позиції через де
шевших конкурентів. Брендові 
фірми мають більш ласий шмат 
(від 15%) і лояльніших клієнтів.

Однак пробитися у світові 
бренди стає дедалі важче. Ком
панії з країн, що розвиваються, 
потерпають від обмежених фі
нансових можливостей і без

межних упереджень. Компанія 
GfK Group, яка спеціалізується 
на ринкових дослідженнях, ви
явила, що лише третина амери
канців готові принаймні за
мислитися над придбанням ав
томобіля індійського або ки
тайського виробництва. Ус піш-
 на індійська аутсорсингова 
компанія Wipro зауважує, що 
загальний обсяг її продажів 
приблизно дорівнює маркетин
говому бюджету ІВМ. Лише чо
тири фірми з так званих нових 
індустріальних країн зарахо
вано до рейтингу 100 найдо
рожчих брендів консалтинго
вої агенції Interbrand: півден
нокорейські Samsung і Hyundai, 
мексиканська пивна марка 
Corona і тайванська НТС.

Як інші можуть потрапити 
до заповітного списку? Певні 
підказки можна знайти в 
книжці «Нові мультинаціона -
льні компанії нових ринків» 
(The New Emerging-Market 
Multinationals), авторами якої є: 
Амітава Чаттопадх’яй з відомої 
бізнес-школи INSEAD і Раджив 
Батра зі Школи бізнесу імені С. 
Росса при Мічиганському уні
верситеті.

Насамперед, для просу
вання на нові ринки вони ма
ють використовувати свої осно
вні переваги – заощадження на 
масштабах виробництва і зна
ння місцевих умов. Одні компа
нії так освоїли вітчизняні 
ринки, що їм просто не можна 
не виходити на міжнародний 

«Та що ім’я...»
Нові індустріальні 
країни 
намагаються 
створювати світові 
бренди
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ВІЛЬНЕ ПАДІННЯ   

Бренди розвинутих країн втрачають свої позиції 
через посилення конкуренції з боку нових дина-
мічних компаній 
Nokia 
Часи, коли Nokia була виробником мобільних теле-
фонів номер один у світі, минули. Якщо 2009 року 
фінській компанії належало 39% світового ринку мо-
більного зв’язку, то 2012-го цей показник впав до 
22,5%. Лідером у цій сфері тепер є південнокорей-
ська корпорація Samsung. Особливо болючим було 
падіння фірми на ринку смартфонів, звідки її прак-
тично витиснули iPhone і пристрої на базі операційної 
системи Android. Nokia намагається виправити ситуа-
цію – укладено альянс із Microsoft, чию операційну 
систему Windows Phone застосовано на нових моде-
лях смартфонів, проте результати наразі невтішні. До 
кінця 2013 року компанія планує скоротити 24,5 тис. 
працівників.

Kodak
Американська компанія Eastman Kodak на власному 
прикладі довела, як небезпечно відставати від конку-
рентів на сучасних динамічних ринках. Попри те, що 
саме ця легендарна компанія – виробник фототехніки 
розробила 1976 року перший цифровий фотоапарат, 
вона забарилася з розвитком цієї технології. Тим часом 
плівкова фотографія поступово відходила у минуле, 
позбавляючи компанію прибутків. Спроби наздогнати 
конкурентів вже у 2000-х успіху не мали — 2006-го 
Eastman Kodak припинила самостійне виробництво 
цифрових фотапаратів, а вже у січні 2012-го оголосила 
про своє банкрутство.

Volvo
Бренд шведських легкових автівок преміум-сегменту, 
котрий десятиліттями асоціювався з надійністю, без-
пекою та комфортом. Тамтешня компанія Volvo 
Personvagnar (Volvo Cars), від 1926 року ключова у 
групі Volvo, 1999 року була продана корпорації Ford. 
Унаслідок світової економічної кризи та проблемного 
менеджменту цього та деяких інших преміальних ав-
томобільних брендів, остання збула у 2010-му Volvo 
Cars китайській Zhejiang Geely Holdings Group Co за 
$1,8 млрд. Власники з Піднебесної мають намір під-
тримувати незалежність преміум-бренду Volvo, сут-
тєво збільшити продажі й побудувати завод у Сполу-
чених Штатах. Проте асоціація з «низькозатратним» 
азійським господарем, наміри компанії виробляти 
спільно з Jeely бюджетний автомобіль та обмінюва-
тися деякими технологіями загрожують знеціненням 
колись елітної марки.

рівень. Наприклад, турецький 
виробник Arcelik контролює 
50% турецького ринку побуто
вої техніки і зараз швидко про
сувається в Європі. Близько 
42% продажів Lenovo припадає 
на Китай, де компанія має в 40 
разів більше магазинів, ніж 
Apple у цілому світі. Другі вико
ристовують свої знання місце
вих ринків для розширення у 
світовому масштабі: індійська 
фірма Marico випускає шам
пуні, що підходять для хлоро

ваної во  ди, що тече з 
кранів на Близь  ко-

 му Сході. Треті на-   
магаються яко   -
мо  га швид  ше 
зло  вити зручний 
момент. Примі -
ром, турецький 
виробник Evyap 

став найбільшим 
продавцем деше

вого мила і парфу
мів у Росії після 
розвалу Радянсь -
кого Союзу.

На думку Чатто-   
пад  х’я  йя і Батри, 

компанії з країн колиш
нього третього світу ма

ють до цього додати ще три 
складові. Перша – це фокус: їм 
слід визначити сегмент ринку, 
на якому в них є шанс досягти 
світового рівня. Бразильська 
косметична компанія Natura 
Cosméticos зробила ставку на 
ринок природної косметики на 
основі інгредієнтів із рослин 
тропічних лісів. Lenovo перед 
виходом на споживчий ринок 
зосереджувалася на виробни
цтві ком  п’ютерів для корпора
тивних клієнтів. Китайський 
виробник посудомийних ма
шин і холодильників Haier пра
цює на споживачів, на яких не 
зважають конкуренти, напри
клад на студентство.

Друга складова – інновації. 
Компаніям потрібні нові про
дукти та процеси, які приверта
ють увагу. НТС випускає 15–20 
нових моделей мобільних теле
фонів на рік. Natura кожні три 
робочі дні пропонує новий про
дукт. Haier продовжує видавати 
на-гора нові ідеї (наприклад, хо
лодильники з замками на двер
цятах, щоб сусіди по квартирі не 
тягали ваше сало), компактні 
пральні машинки (для одягу со
бачок та інших домашніх улю
бленців) і морозильні камери з 

відсіками, де морозиво залиша
ється м’яким (для нетерплячих 
ласунів і ласунок). Індійська 
фармацевтична компанія Ran -
baxy розробила системи контро
льованого дозування, які дозво
ляють пацієнтам вживати лише 
одну пігулку на день замість 
кількох дрібніших доз.

Третя складова – це старе 
добре створення брендів. Біз
несмени на нових індустріаль
них ринках мусять долати чи
мало брендингових проблем. 
Як діяти: штампувати своє ім’я 
на продукті, як це робить 
Toyota, чи використовувати 
інші, за прикладом Procter & 
Gamble, що має цілий арсенал 
брендів – від лез для гоління 
Gillette до підгузків Pampers? 
Як вдало побудувати марке
тингову стратегію своєї компа
нії в різних країнах, щоб це не 
вдарило по кишені? У Lenovo 
взяли на роботу високооплачу
ваного американського екс
перта з маркетингу, але гро  ші 
заощаджують, замовляючи 
майже всю рекламу в Банга
лорі.

Помилитися в процесі ство
рення бренду дуже легко. Най
швидший спосіб його ство
рити – купити готовий. Але 
придбані бренди буває важко 
інтегрувати у свій бізнес (у 
чому компанія Lenovo мала на
году переконатися, купивши 
IBM ThinkPad) або вони дуже 
повільно повертають вкладені 
кошти (що відчула на власній 
шкірі індійська автомобільна 
фірма Tata Motors у випадку із 
Jaguar). Почати роботу з нуля? 
На це можуть піти десятки ро
ків. А користуватися цілим 
портфелем брендів надто 
складно і відповідально: люди, 
які нажили статки на виробни
цтві продукції, можуть і не орі
єнтуватися в ефемерному світі 
бренд-менеджменту. 

Але немає жодних сумнівів 
щодо одного: нові торговельні 
марки на нових ринках зараз на 
підйомі. НТС – один із лідерів 
продаж серед смартфонів у Аме
риці. Китайська фірма Huawei 
нещодавно обігнала свого швед
ського конкурента Ericsson і 
стала найбільшим у світі вироб
ником телекомунікаційного об
ладнання. Ще одна китайська 
компанія, BYD, виробляє 85% 
усіх літій-йонних батарей для 
мобільних телефонів у світі. 

Фірми на нових індустріаль
них ринках багато в чому повто
рюють шлях японських компа
ній 1960–1970-х років – від про
стого кравця до маестро високої 
моди. У 1985-му Філіп Котлер, 
професор Вищої школи менедж
менту Келлоґа при Північно-
Західному університеті, заува
жив, що японські компанії пере
йшли від «підрізання» своїх за
хідних конкурентів до прямих 
лобових атак. Зараз повторю
ється та сама історія, але масш
таб значно ширший. 

© 2012 The Economist Newspaper 
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Наслідуючи Рейґана
Мітт Ромні пропонує агресивніший тон у відносинах із Росією 
і планує присвятити більшу увагу проблемам Центрально-Східної Європи

П
ісля офіційного призна
чення наприкінці серп
 ня Мітта Ромні кандида
том на президентських 

виборах у США від Республі
канської партії у столицях бага
тьох країн світу замислилися 
над тим, як може вплинути на 
зовнішню політику Вашинг
тона в їхніх регіонах зміна гос
подаря Білого дому. Виборці 
(серед яких і більш ніж міль
йонна громада американських 
українців) аналізують переваги 
того чи того кандидата. Утім, 
їхні інтереси сягають дуже да
леко за межі програм двох учас
ників перегонів.

Для української діаспори 
зацікавленість у цій кампанії 
зосереджується головним чи
ном на внутрішніх економіч
них питаннях. Президент Оба
 ма закликає до серйозніших 
державних «інвестицій» в 
освіту й технології та до підви
щення став    ки оподаткування 
для багатих. Команда Ромні – 
Раяна обіцяє скасувати нову й 
досить дорогу програму у сфе
 рі охорони здоров’я (Obama -
care), узяти під контроль ви
трати федерального бюджету і 
зменшити зарегульованість 
бізнесу.

Американці українського 
походження не надто виділя
ються в політиці США, попри 
свою солідну чисельність. Де
які з них стверджують, що їхня 
громада могла б зробити біль
 ше, і це, поза сумнівом, так. Ті, 
хто мешкає в штатах із непев
ною політичною орієнтацією 
(як-от Вісконсин, Огайо, Пен
сильванія та Мічиган), здатні 
вплинути на результат виборів 
у випадку невеликого розриву 
між претендентами.

Багато українців, особливо 
старшого покоління, сильно 
переймаються політикою США 
стосовно своєї історичної бать
ківщини й узагалі курсом Ва
шингтона в Центрально-Схід -
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ній Європі. Вони читають про
мови кандидатів і вишукують 
там зовнішньополітичні заяви 
відповідної тематики. Власне, 
намагаються ворожити на ка
вовій гущі, щоб спрогнозувати 
міжнародну політику прези
дента Ромні. Що ж до Обами, 
то вони можуть набрати до
статньо цієї «гущі» у світлі 
його зовнішньополітичних до
сягнень за останні три роки.

Багато хто відчуває, що за 
правління Обами Україну від
сунули далеко на задній план. 
Усю увагу він приділяв «пере
завантаженню» відносин із 
Москвою, що, мабуть, не могло 
не супроводжуватися лінією 
«доброчинного невтручання» 
у справи інших колишніх ра
дянських республік. Відчуття, 
що Білий дім вважає ці дер
жави вторинними у своїй полі
тиці, посилилось у липні 2009 
року, коли віце-президент 
Джозеф Байден відвідав Укра
їну та Грузію. Його візит мав 
місце через два тижні після по
їздки Обами до Москви і був 
сприйнятий як знак того, що 
Білий дім не визнає відносини 
з цими двома партнерами за 
важливі. Під час поїздки Бай
ден коректно відкинув заявки 
Росії на відновлення своєї 
сфери впливу в межах кордо
нів імперії Романових ХІХ сто
ліття. Проте йому не вдалося 
відповісти на запитання щодо 
загрози національній безпеці 
Києва і Тбілісі.

Адміністрація Обами зали
шилася мовчазною і тоді, коли 
Віктор Янукович підписав Хар
ківські угоди із Дмітрієм Мєд
вєдєвим, продовживши росій
ську оренду Севастополя до 
2042 року, сподіваючись на 
зниження Газпромом ціни бла
китного палива. Не зробили 
США нічого і для того, аби під
тримати Угоду про асоціацію 
та зону вільної торгівлі між 
Україною і ЄС, підписання якої 
було заблоковане на знак про
тесту європейських держав 
проти ув’язнення Тимошенко.

Загалом адміністрація Оба
 ми завдала чималої шкоди ви
будовуванню особливих відно
син із Росією. За перші три 
роки вона припустилася сер
йозної помилки у визначенні 
справжнього господаря Крем
 ля, зробивши ставку на Дміт-  
рія Мєдвєдєва. Неспромож

ність зрозумі  ти, що Путін 
якраз і був російським «націо
нальним лідером» і що він ані 
на мить не випускав влади з 
рук і не мав жодного наміру до
зволяти Мєдвєдєву залиша
тися президентом після бе
резня 2012 року, просто приго
ломшує.

Це закінчилося цілою низ
кою принципових прорахунків 
у взаєминах із Кремлем. Споді
ваючись, що Мєдвєдєв балоту
ватиметься на повторний тер
мін, адміністрація Обами по
годилася зменшити ядерні 
сили США в межах Договору 
про скорочення стратегічних 
наступальних озброєнь (СНО-
III), відійшла від початкового 
плану розгортання ПРО в 
Польщі та Чехії і почала безре
зультатні перемовини з Росією 
щодо протиракетної оборони. 
На решті пострадянського 
простору Білий дім провадив 
політику нехтування геополі
тичними інтересами, а ще при
глушував критику на адресу 
Кремля за порушення демо
кратичних свобод.

Президентська виборча кам  -
  панія Мітта Ромні, швидше за 
все, розверне цей курс у проти
лежному напрямку. Його зов -
нішньополітична команда, в 
якій згуртувалися «неоконсер
ватори» й «реалісти», вже зви
нуватила Росію у відмові від 
бодай імітації демократичних 
цінностей та підходів. Сам 
кандидат у президенти і його 
представники назвали крем
лівську політику «геополітич
ною загрозою» для США й за
судили ув’язнення Міхаіла Хо
дорковского, лідерів опозиції і 
навіть членів групи Pussy Riot 
як наступ на демократичні 
цінності, а також відкрито ви
словлювалися про махрову ко
рупцію влади РФ.

У той-таки час, коли три
вав з’їзд Республіканської 
пар  тії Сполучених Штатів, Ін
ститут сучасної Росії провів 
зустріч за круглим столом з 
участю Павла Ходорковского, 
котрий є сином ув’язненого за
сновника компанії ЮКОС і 
президентом цієї дослідної ус
 танови, Владіміра Кара-Мур
 зи, журналіста, активіста руху 
«Солидарность», та посла Рі
чарда Вільямсона, ветерана 
адміністрацій президентів 
Рей ґана та Буша. Учасники зу

стрічі вимагали звільнення 
Ходорковского й засудили на
ступ на права людини, який 
відбувається сьогодні в Росій
ській Федерації.

Багато також можна зрозу
міти із промови Ромні у Вар
шаві, виголошеної наприкінці 
липня. Він хвалив Вінстона 
Черчилля за визнання того 
факту, що ключем до розу
міння поведінки Росії є її націо
нальні інтереси, а не демокра
тичні цінності. Ромні також 
віддав шану Папі Іванові Пав
 лу ІІ та його гаслу «Не бійтеся», 
яке підняло на боротьбу за свої 
права і звільнило мільйони лю
дей у всьому світі. Цей пон -
тифік-поляк, великий побор
ник свободи й Рейґанів союз
ник, без якого навряд чи стало 
б можливим закінчення кому
ністичного панування у Схід
ній Європі, поза сумнівом, теж 
є одним із героїв Ромні.

Тому не дивно, що колиш
ній лідер «Солідарності» і пре
зидент Польщі Лех Валенса зу
стрічався з Міттом Ромні, але 
відмовився від рандеву з Бара
ком Обамою, який скасував орі
єнтований на його державу 
план європейської протиракет
ної безпеки президента Буша. 
Крім того, Ромні високо оцінив 
вдалі економічні перетворення 
Польщі – від планової еконо
міки до успішного вільного 
ринку, які дали їй змогу вияви
тися єдиною європейською кра
їною, що не постраждала від 
нещодавньої рецесії.

Поза сумнівом, наступну 
адміністрацію чи то Ромні, чи 
то Обами очікують чималі 
проблеми. Дві кампанії об’єд -
нує спільний лейтмотив: зав -
дання номер один – підняти 
все ще ослаблену американ
ську економіку. Перемога чи 
поразка на президентських пе
регонах у США залежить на
самперед від питань внутріш
ньої політики. Але після об
рання (чи переобрання) на по
саду глави держави кожному із 
претендентів доведеться зіт -
кнутись із міжнародними про
блемами й подіями, які став
лять під загрозу безпеку та 
свободу мільйонів людей. Саме 
від того, як конкретний прези
дент реагуватиме на ці світові 
виклики, й залежить часто-
густо успіх або провал його 
правління. 
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Близько  

25% 
банківських  

депозитів і третина 
іноземних інвести-

цій надходять  
на Кіпр із Росії

П 
оки російські туристи у 
бархатний сезон витра
чають свої гроші у ресто
ранах та сувенірних 

крамницях сонячного Кіпру, 
чиновники в Нікосії притихли, 
очікуючи на офіційну реакцію 
Москви на червневе прохання 
про надання чергової кредитної 
допомоги для порятунку там
тешнього банківського сектору, 
який накрило хвилею фінансо
вої кризи від грецьких берегів. 
Президентський уряд Дімітріса 
Хрістофіаса сподівається на €5 
млрд пільгової позики (торік во
сени Кремль уже виділив ост
рівній державі €2,5 млрд під 
4,5%, що значно нижче за рин
кові ставки) для підтримки фі
нансової стабільності еконо
міки, яку лихоманить від прове
деної Європейським централь
ним банком реструктуризації 
фінустанов Греції.

За неофіційними даними, 
днями Кремль ухвалив відпо
відне «політичне» рішення про 
надання згаданої позики, тож 
кіпрські посадовці можуть на 
деякий час зітхнути з полегшен
ням – для рекапіталізації другої 
найбільшої фінустанови країни 

Cyprus Popular Bank необхідно 
щонайменше €1,8 млрд.

Російський кредит куди ви
гідніший кіпрському правля
чому кабінетові за пакет фінан
сової допомоги від Євросоюзу з 
його численними вимогами та 
пильним бюрократичним конт -
ролем Брюсселя. Обираючи між 
довгою чергою країн із боргової 
зони ЄС (услід за Грецією, Ірлан
дією, Іспанією та Португалією) 
по допомогу до ЄЦБ та МВФ і від
критими російськими обіймами, 
Нікосія більше схиляється до 
останніх, хоча, ймовірно, вико
ристає для боротьби з кризою 
обидва канали. Та російська 
частка в державному боргу, воче
видь, буде значною. За прогно
зами експертів, у разі виділення 
згаданої суми московської по
зики, загальний борг Кіпру пе
ред РФ досягне критичних для 
національного суверенітету двох 
третин ВВП.

ПОДВІЙНІ ЦІЛІ
З одного боку, логіка Біло  ка -
м’яної в наданні допомоги респу
бліці суворо прагматична: вбе
регти офшорні вклади своїх олі
гархів від загрози банківського 

краху. Ціна питання досить ви
сока. Після колапсу СРСР Кіпр 
став податковою гаванню для 
пострадянської бізнес-еліти (го
ловним чином із Росії, Білорусі 
та України), яка оптимізувала 
там мільйони «освоєних» ко
штів. Сьогодні, за оцінками екс
пертів, близько 25% банківських 
депозитів і третина іноземних 
інвестицій надходять на соняч
ний острів із Росії. Зазвичай там
тешні інвестори створюють ком
панії з офшорною пропискою, 
щоб дістати максимальну вигоду 
від низького податку з прибутків 
корпорацій, який на Кіпрі сягає 
лише 10%. 

Із другого боку, путінська 
Росія, схоже, намагається ско
ристатися кризою в єврозоні та 
зменшенням присутності За
ходу в Східному Середзем номо-
р’ї, щоб нагадати про свої еконо
мічні й гео  політичні інтереси в 
регіоні, спершись на кіпрського 
троянського коня: 1 липня рес
публіка на півроку перебрала 
головування в Раді ЄС від Данії.

Дві країни, окрім спільної 
православної релігії та візантій
ської культурної спадщини, єд
нають реальні міжнародні інте -

Час випасати овець
Посилення залежності від Росії не віщує нічого доброго Кіпрові

Автор: 
Олександр 

Пагіря,  
Київ–Пафос

НОСТАЛьГІЙНА 
ЗУСТРІЧ. Президент 

Кіпру Дімітріс 
Хрістофіас під час 

візиту до Москви 
2008-го 
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На  

14% 
зросла дохідність 

десятилітніх  
облігацій Кіпру 

після кризи в Греції 

Ризики кіпрських 
банків  

за грецькими  
інвестиціями  
оцінюються  

в €23 
млрд, 

що перевищує  
обсяг економіки 

острова за 2011 рік

реси. Від часів СРСР Кіпр успад
кував дружні союзницькі відно
сини з Кремлем, який виступав 
на його захист у Раді Безпеки 
ООН, засудивши турецьку оку
пацію частини острова у 1974 
році. Сучасна РФ надалі підтри
мує цей опікунський ореол «за
хисниці кіпрської незалежності, 
суверенітету й територіальної ці
лісності», додаючи Нікосії впев
неності в непростих відносинах з 
Анкарою, тоді як підтримка Бри
танією вступу Туреччини до ЄС, 
навпаки, більше й більше відда
ляє Лондон від Кіпру. 

Останніми роками РФ сут
тєво посилила свою таємну й 
розвідувальну діяльність на Кіп-
 рі. Вважають, що тут активно ді
ють її шпигунські мережі, які ма
ють стратегічне значення через 
близькість острова до Близького 
Сходу, регіону, де Москва тради
ційно намагалася зберігати свій 
вплив. У січні цього року до 
порту Лімасол несподівано за
йшло російське транспортне 
судно Chariot, що перевозило чо
тири контейнери з 60 т патронів 
для АК-47 і протитанковою 
зброєю державної компанії «Рос
оборонекспорт» на замовлення 
уряду Сирії до бази ВМФ РФ Тар
тус. Хоча, як член ЄС, Кіпр був 
зобов’язаний дотриматися полі
тики ембарго Євросоюзу проти 
Дамаска й затримати російський 
корабель, однак тамтешні чинов
ники дозволили йому покинути 
порт, перед цим поповнивши свої 
запаси пального. Водночас, за  
даними російських джерел, че
рез Кіпр Кремль провадить у гі -
гантських масштабах торгівлю 
зброєю з країнами Близького 
Сходу, зокрема із Сирією, Ліва
ном, Іраном та Іраком, а також 
Китаєм та Індією.

«ТУТ РУССКиЙ ДУХ»
Та найпомітнішою стає присут
ність росіян на острові. Їхня 
кількість серед відпочивальни
ків ізвідти щороку збільшу
ється, цього літа вона вже досяг
нула рекордних 323 тис. осіб. 
Кіпрська сторона розглядає ро
сійський туризм як другий за 
важливістю після британського. 
Для просування на ринку РФ 
республіка щороку витрачає по
над $3 млн.

Водночас чимало наших схід
них сусідів уже емігрувало на 
острів. За даними перепису 2011 
року, там офіційно налічується 

Пея

С Е Р Е Д З Е М
Н Е  М О Р Е

зат. Амохостос
зат. Морфу

зат. Хрісоху

С Е Р Е Д З Е М Н Е  М О Р Е
0       10     20 км

Даліон
Атієну

Пафос
Куклія

Акротиріон
Лімасол

Ермасайя
Пасна

Пано-Панайа

Морфу Нікосія

Лефка Като-Зедія

Пано-Лефкара

Палехорі
Ларнака

Фамагуста

Трикомон

Леонарісон

Різокарпвсон

Аска

КіреніяЛапітос

Епіскопі

Поліс Педулас

Соціально-економічні показники країни 

◀ Населення
1 099 341 осіб (весь острів)
838 897 осіб (без північної 
частини, де розташована 
самопроголошена Турецька 
Республіка Північного Кіпру)

◀ ВВП на особу за ПКС
$29,074, 30 місце у світі

◀ Індекс людського розвитку
31-ше місце (зі 187)

◀ Індекс легкості ведення 
бізнесу 
40-ве місце (зі 183)

◀ Індекс сприйняття корупц�
30-те місце (зі 182)

8,6 тис. вихідців із РФ; однак, за 
оцінками посольства останньої, 
їхня реальна кількість сягає 40–
50 тис. (загалом у грецькій час
тині Кіп  ру проживає 839 тис. 
осіб). На одному з російських 
сайтів описано чотири можли
вості виїхати на постійне прожи
вання до Кіпру: купити нерухо
мість, відкрити компанію, емі
грувати під бізнес-проект чи за 
трудовою візою. Місцеве лібе
ральне законодавство сприяє 
припливу мігрантів, і чимало ро
сіян перебираються на острів, 
купуючи тут майно чи розпочи
наючи власну справу.

Найбільший їхній анклав на 
Кіпрі – вже згадуване портове 
містечко Лімасол, яке через за
силля колоністів із РФ устигли 
охрестити Лімасолградом: ро
сійською мовою тут видається 
газета, ведуть викладання у двох 
школах, говорить одна радіос
танція, нею ж таки спілкується 
мер міста, а в магазинах прода
ються шуби, ікра, пельмені та 
пиво «Балти  ка». Чимало росіян 
тікають сюди від засилля бюро -
кратично-ко руп ційної машини 
Кремля, ненаситного апарату 
примусу й умов, що не сприяють 
їхньому бізнесу вдома.

СКІЛЬКи КОШТУЮТЬ 
ГРОШІ?
Значною мірою поглибленню 
зв’язків між Кіпром та РФ сприяє 
постать президента Дімітріса 
Хрістофіаса, який свого часу на
вчався в Москві, володіє росій
ською мовою (значно краще, ніж 
англійською) і якого вважають 

надійним союзником та особис
тим симпатиком Владіміра Пу
тіна. Під час свого ностальгій
ного візиту до Москви 2008 року 
він назвав себе «червоною вів -
цею Європи» (на сьогодні це єди
ний глава держави – комуніст у 
ЄС). У серпні 2008-го Хрістофіас 
був одним із небагатьох лідерів 
Євросоюзу, який відкрито під
тримав Росію у війні проти Гру
зії. Крім того, він став на бік 
Білокам’яної у засудженні пла
нів НАТО щодо розгортання сис
теми ПРО у Східній Європі. У 
конфіденційній дипломатичній 
переписці США за 2009 рік, опу
блікованій на WikiLeaks, було за
значено, що кіпрський прези
дент суворо критикував Альянс і 
проводив «добровільну» полі
тику підтримки російських без
пекових інтересів у ЄС.

Окремі експерти, вважають, 
що залежність Кіпру від РФ уже 
перевищила поріг допустимого, 
й Нікосія здатна перетворитися 
на васала Москви у ЄС. Ціна ро
сійських позик для Кіпру може 
виявитися зависокою в майбут
ньому. Насамперед ідеться про 
великі газові поклади, які нещо
давно відкрили в економічній 
зоні республіки. За попередні ми 
оцінками експертів, тут залягає 
від 140 до 230 млрд м³ блакит
ного палива – друге найбільше 
за останнє десятиліття від
криття таких ресурсів, що може 
перетворити регіон Східного 
Середземномор’я на один із най
перспективніших для розвідки 
та видобутку енергоносіїв у 
світі. За прогнозами уряду, мор
ські газові родовища зможуть 
повністю забезпечити Кіпр 
власною енергією до 2017 року, а 
від 2019-го країна розпочне екс
порт сировини за кордон.

В оголошеному тендері на 
розробку 12 блокових шельфів 
братимуть участь понад 30 іно
земних компаній, серед яких та
кож російський газовий монопо
ліст Газпром, «НоваТЕК» (другий 
гігант цієї галузі в Росії) та Газп
ромбанк. Перший сподівається 
не тільки видобувати сировину 
поблизу Кіпру, а й бути задіяним 
у будівництві газопроводу, яким 
паливо транспортуватимуть у 
Грецію. Очевидно, маючи зв’я -
зані руки через кредитну залеж
ність перед Моск  вою, Нікосія ви
явиться більш піддатливою, щоб 
задовольнити енергетичні апе
тити Кремля. 
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$5,5 
млрд 

вимагав стягнути  
в судовому  

порядку з Романа 
Абрамовіча  

Боріс Бєрєзовскій

«Разборкі» в Лондоні 
Судовий спаринг між Борісом Бєрєзовскім і Романом Абрамовічем 
розкрив очі британській громадськості на політичну й економічну 
культуру сучасної Росії

У підсумку одного з най
триваліших, найдорож
чих і найяскравіших су
дових процесів у юри

дичній історії Великої Британії 
Боріс Бєрєзовскій з тріском 
програв справу проти Романа 
Абрамовіча і тепер мусить спла
тити чи не найбільші судові ви
трати для приватної особи, що, 
за більшістю оцінок, переви
щили £100 млн. У Британії, що
правда, за цим не дуже сумува
тимуть: Абрамовіч здобув попу
лярність завдяки підтримці 
футбольного клубу «Челсі», а 
Бєрєзовскому не надто співчу
вають у його намаганнях відво
ювати більшу частину коло
сальних статків Абрамовіча.

Чотири місяці Британія за
чаровано стежила за перипеті

ями суду між двома російсь  ки-
 ми олігархами з усіма його сен
саційними подробицями: ма
фією, рекетом, залякуванням, 
шантажем, відмиванням гро
шей, торгівлею зброєю, про
слуховуванням розмов, безза
конням і багатствами за ме
жею уяви більшості нормаль
них людей. Серед свідків було 
кілька мільярдерів і колишній 
керівник адміністрації прези
дента РФ. Процес також роз
крив очі британській громад
ськості на політичну й еконо
мічну культуру пострадянської 
Росії, показавши безжальну 
гонитву за наживою і владою 
тих, хто скористався колапсом 
комуністичної системи і хао
сом 1990-х, а ще – психологію 
«нових росіян», які досі опира
ються будь-яким спробам ре
формувати перекошену еконо
міку своєї країни.

Більшість британських 
ог  лядачів-правників ува

жають, що цей позов 
узагалі не слід було по
давати. Він став ре

зультатом неприхо
ваної жадібності й 
заздрощів люди-
 ни, яка колись зо
середила у своїх 
руках безмежну 
ділову і політич-
 ну владу в Крем  -
лі за часів пре

зидентства Бо
ріса Єльци  на, 
але не змог    ла 
відокремити 
нечесну по -
го  ню за влас

ною економіч
ною вигодою від ін
тересів Російської 
держави. Засліпле
ний пихою, Бє  рє  зов -
скій був упев  нений, 

що зможе контролю
вати Владіміра Путіна, 
яко  го сам обрав у нас -
тупники Єльцину. Але 

це йому не вдалося, тож дуже 
швидко він опинився на «за
сланні» в Лондоні. Проте йому 
не давали спокою успіхи ко
лишнього партнера, Абрамо
віча, який не лише був молод
шим, а й значно багатшим і все 
ще вважався впливовою по
статтю в путінській Росії.

Те, що справа розглядалася 
в Лондоні, – дуже красномов
ний факт, який відображає реа
лії нинішньої Росії. Жоден з 
олігархів-сутяжників, а таких 
чимало, і гадки не мав би шу
кати правди в якомусь із мос
ковських судів. Гучні цивільні 
справи на кшталт сфабрикова
них звинувачень, висунутих 
проти політичних опонентів 
Путіна, вирішуються наперед і 
не суддею чи судом присяжних, 
а впливовими в Кремлі осо
бами. Навіть якби Бєрєзовского 
і не розшукували в Москві, він 
навряд чи міг там розрахову
вати на справедливий розгляд. 
Натомість у британській сто
лиці – зовсім інша річ. Позов 
розглядали в Королівському 
суді Лондона – найвищому суді 
країни, дуже високооплачувані 
та фахові юристи. Перед оголо
шенням вердикту Бєрєзовскій 
заявив, що вірить у британську 
Феміду. Після програшу змінив 
свою думку, заявивши репорте
рам під стінами суду, що «абсо
лютно здивований» рішенням 
судді, яке, за його словами, з 
таким самим успіхом могло б 
бути власноруч написане гла
вою РФ.

Справа почалася п’ять років 
тому, коли Бєрєзовскій особисто 
вручив Абрамовічу повістку до 
суду в магазині Hermes у феше
небельному лондонському квар
талі Найтсбридж. Предметом 
суперечки стала заява Бєрєзов
ского про те, що він і Абрамовіч 
раніше були партнерами в наф -
товій компанії «Сибнефть» та 
алюмінієвому гіганті РУСАЛ. 
Зокрема, йшлося про те, що 

Автор:  
Майкл 
Бініон, 
Велика 

Британія
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£100 млн 
судових зборів 

зобов’язаний спла-
тити Бєрєзовскій за 

програш у справі 
проти Абрамовіча

ПУБЛІЧНІ ДиСКУСІї ПІД ЧАС 
СУДУ ВиЯВиЛи ПОВНЕ 
БЕЗЗАКОННЯ, МАХРОВУ 
ПОЛІТиЧНУ ТА ЕКОНОМІЧНУ 
КОРУПЦІї В РОСІї 

після вимушеної втечі з Росії 
2000 року, коли Бєрєзовскій по
трапив у немилість Путіна, 
Абрамовіч залякуванням зму
сив його віддати свою частку ак
цій за ціною, нижчою за їхню 
ринкову вартість.

Абрамовіч заявив, що Бєрє
зовскій ніколи акціонером не 
був, а просто найняв молод
шого олігарха для забезпе
чення політичної протекції в 
час, коли розбудовував свою 
бізнес-імперію. Хоча він і ви
знав факт виплати Бєрєзов
скому суми понад $2 млрд 
після того, як той виїхав із Ро
сії, проте сказав, що зробив це, 
щоби відкупити останнього від 
його ж покровителів, на позна
чення яких Абрамовіч викорис
тав російське жаргонне слово 
«крыша».  

Суддя погодилася з наведе
ними аргументами про «кры-
 шу», похвалила його за «вдум
ливість» під час відповідей на 
запитання і сказала, що немає 
жодних доказів того, що він на
магався змусити Бєрєзовского 
продати свої акції. Вона також 
дійшла висновку, що останній 
не був акціонером Сибнефть і 
РУСАЛ і що докази про нібито 
спільний бізнес були «неяс
ними, внутрішньо суперечли
вими, перебільшеними, а ін
коли й неправдоподібними». У 
заключній промові суддя вине
сла обвинувальний вирок та
кож і характеру Бєрєзовского, 
назвавши його «глибоко нена
дійним» свідком, який вважає 
істину «минущим і гнучким 
поняттям». Суддя відхилила 
«загалом і в цілому» заяви Бє
рєзовского про те, що Абрамо
віч його обманув. 

Останній був змушений 
особисто давати свідчення на 
процесі, але йому вдалося 
майже не розголосити інфор
мацію про своє особисте життя 
та власні справи. Відповідь на 
запитання про те, як цей ко
лишній продавець пластмасо
вих іграшок без освіти приму
дрився прибрати до рук вели
чезний шматок мінеральних 
ресурсів колишньо  го Радян
ського Союзу, в суді так і не 
пролунала, хоча Абрамовічу до
велося ще на початку процесу 
визнати той незручний факт, 
що придбання компанії «Сиб
нефть» у Російської держави 
1995 року відбулося з порушен

нями правил. Відомо, що він не 
любить публічно говорити про 
свої справи і часто дратується, 
коли мусить давати свідчення в 
суді. Минулої п’ят  ниці, під час 
оголошення вердикту, Абрамо
віча в суді не було. Якби він 
програв, то не лише мусив би 
виплатити Бєрєзовскому вели-
 ку частину зі своїх особистих 
£10 млрд. Відразу постало б пи
тання, чи має він право бути 
власником футбольного клубу 
«Челсі».

Кремль, який уже неодно
разово зазнавав невдачі, вима
гаючи екстрадиції Бєрєзов
ского з Британії для суду в Ро
сії, буде в захваті від такого вер
дикту. Але це взагалі нічого не 
означає: Путін ніяк не міг 
впливати чи тиснути на суддю 
Елізабет Ґлостер. Разом із тим 
чимало росіян у Лондоні (та й у 
Москві, напевно, також) зму
шені ніяковіти після публічної 
дискусії про те беззаконня, що 
панує на їхній батьківщині, 
махрову політичну й еконо
мічну корупції в пострадян
ській Росії.

Вочевидь, рішення суду Бє
рєзовского розлютило, тож 
він пообіцяв подати апе
ляцію. Але з перспекти
вою необхідності 
сплатити май    же всі 
судо  ві витрати в 
цій справі (бри
танським плат -
никам податків 
не довелося 
витрача  ти      ся на 
цей про  -
цес) у нього мо-   
же не знайтися 
достатньо кош -
тів для ще одно-
 го суду. У Бере -
зовсь  ко  го й так 
уже залишилося 
ос  тан  ніх £500 
млн. За словами 
бізнесмена, йому 
загрожує бан
крутство.

Як для Росії, 
так і для Брита
нії цей процес 
став неприєм
ним уроком. Для 
росіян яс  но, що 
кожен, хто бажає 
мати ус  піш  ний біз
нес, му  сить заводити 
со  бі друзів у Кремлі. 
Приватний сектор 

яв  но залежить від того, чи є в 
нього державний «дах». Це не до
поможе РФ ні боротися з коруп
цією в уряді, ні виплекати куль
туру підприємництва.

Для Британії невирішеним 
питанням залишається оподат

кування російських багатіїв, які, 
схоже, привезли з собою в кра
їну величезні суми грошей, але 
при цьому сплатили з них дуже 
мало податків. А колеги-олі  гар-
 хи ще й «подякують» Бєрєзов
скому за те, що відтепер там
тешні податківці будуть пильні
шими до їхніх оборудок, а також 
до бізнесу інших багатих росіян, 
які намагаються перевес  ти свої 
спра  ви до Лон  до  на. 

російські олігархи|СвіТ



Б
агато років Татарстан ста
вили за приклад стабіль
ності й миру – і це в той 
час, коли республіки ро

сійського Північного Кавказу, 
де переважає мусульманське 
на  селення, охопило полум’я се
паратистських конфліктів, що 

переросло потім у затяжну гро
мадянську війну на релігій
ному ґрунті, яка точиться й 
досі. Понад половину чотири
мільйонного населення автоно
мії становлять мусульмани-
суніти, котрі довгий час жили в 
мирі й злагоді з рештою насе

лення Росії. Казань, столиця 
цього регіону на Волзі за 724 км 
на схід від Москви, – процвіта
юче й гарне місто.

Ця атмосфера спокою змі
нилася в липні, коли застре
лили видатного ісламського 
лідера Валіуллу Якупова і ма -

«ЗА ДРУжБУ МЄжДУ 
НАРОДАМІ». 

Голова Духовного 
управління мусульман 

Татарстану Ільдус 
Файзов поплатився за 

боротьбу проти адептів 
радикального ісламу
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нічного Кавказу, який «сидить» 
на субсидіях. Ще важливіше 
те, що сепаратистські настрої, 
сильні на півдні Росії, майже не 
характерні для цього регіону. 
Більшість татар відчувають себе 
ближчими до росіян, ніж, ска
жімо, багато чеченців.

Але не може не викликати 
тривоги те, що влада Татар
стану відповіла на липневі те
ракти прийнятими в серпні но
вими законами, спрямованими 
проти салафітської громади. 
Вони нагадують сумнозвісний 
закон проти ваххабізму, при
йнятий 1999 року в Дагестані. У 
поєднанні з його агресивним 
виконанням він чимало по
сприяв розростанню збройного 
підпілля.

Зрозуміло, що Кремль не 
хо    че допустити, щоб іще один 
регіон із мусульманською біль
шістю загруз в анархії та на
сильстві. 28 серпня в Дагеста-  
ні терорист-смертник підірвав 

себе разом із шанованим уче
ним богословом-суфієм. Таке 
цілком може спровокувати но
вий виток насильства у цій і без 
того найбільш постраждалій 
від конфліктів республіці Росії. 
Теракт збігся в часі з візитом 
Владіміра Путіна в Татарстан із 
метою підтримки регіональних 
лідерів. Російський президент 
прямо заявив, що «злочинці ні
коли не досягнуть своєї ганеб
ної мети».

Як саме Москва планує це 
гарантувати? Питання залиша
ється відкритим. «Раніше чи 
пізніше державі доведеться 
вступити в діалог із салафі
тами», – каже Алєксєй Мала
шенко з Московського центру 
Карнеґі. Але російська влада не 
звикла вести перемовини із 
суспільними силами, яких вона 
не розуміє і не контролює. Тож 
липневий подвійний теракт на
вряд чи виявиться останнім у 
Татарстані. 
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Салафізм – течія в 
ісламі, що спира-

ється на досвід ран-
ніх мусульман, так 

званих предків 
(арабською «са-
лаф»), зокрема 

пророка Мухамеда 
та чотирьох благо-
вірних халіфів, як 

на модель істинної 
релігійної прак-

тики. Термін існує 
від середньовіччя, 

нині його вживають 
на позначення по-
слідовників сучас-

них сунітських ісла-
містських течій, 

як-от салафія, що є 
наближеними чи 
навіть спорідне-

ними з фундамен-
талістським вахха-

бізмом (ці дві назви 
часто фігурують як 

синоніми). При-
хильники остан-

нього виступають 
за повернення іс-
ламу до витоків у 

спосіб відмови від 
новвоведень і про-
повідують джихад 
проти всіх, хто від-

ступив від його ран-
ніх принципів.

ло не вбили головного муфтія 
Татарстану Ільдуса Файзова 
закладеною під його автомо
біль бомбою. Мотив замаху до
стеменно ще не відомий, але в 
Казані багато хто схильний 
вважати, що це пов’язано з бо
ротьбою обох діячів проти на
ростання впливу салафізму – 
різновиду ісламського фунда
менталізму.

У радянські часи іслам у Та
тарстані був мало не єдиним 
засобом етнічної ідентифікації 
і мав дещо «народний» харак
тер, як твердить Ахмет Ярли
капов, член Російської академії 
наук. Але в останні роки сала
фізм, який завоював послідов
ників у всьому мусульмансь -
кому світі, просочився й сюди, 
особливо у середовище моло-  
ді. Мігранти з Північного Кав
казу й колишніх середньо -
азійських радянських респуб -
лік також сприяли поширен-  
ню консервативнішого розу
міння релігії.

Наводять різні оцінки кіль
кості салафітів у Татарстані. 
Місцевий муфтій Фарід Сал
ман вважає оприлюднену циф
 ру в 3 тис. осіб, вочевидь, дуже 
заниженою. Старше покоління 
й офіційні релігійні структу-  
ри побоюються салафітських 
угруповань, вбачаючи в них 
ворота для радикалізації сус
пільства. Піс  ля обрання на по
саду (муфтія Духовного управ
ління мусульман Татарстану. – 
Ред.) у квітні 2011 року Файзов 
почав звільняти консерватив
них імамів і заборонив релі
гійні підручники із Саудів
ської Аравії, тоді як його попе
редник загалом не звертав на 
салафітів уваги.

Салман попереджає про «та
лібанізацію на кордонах істо
ричної Європи», але ці стра  хи, 
очевидно, перебільшені. Багато в 
чому Татарстан зовсім не схожий 
на Північний Кавказ. Це регіон 
економічного процвітан  ня. По
клади нафти й сильна промис
ловість означають, що респу
бліка віддає більше коштів Мо
скві, ніж отримує з федераль
ного бюджету, на відміну від Пів
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Ерккі Баховскі 
продовжує се-
рію публіка-
цій про досвід 
Естонії в по-
сткомуністич-
ній трансфор-
мації. її при-
клад у пере-
ході від соціа-
лізму до рин-
кової моде-
лі економі-
ки та право-
вої держави, 
дерадянізації 
всіх сфер жит-
тя є доволі по-
казовим для 
України

Завершення 
окупації

У своїй книжці «Рука Росії: Спогади про 
президентську дипломатію» колишній за
ступник держсекретаря США Строуб Тел
ботт пише, як тодішній президент США 

Білл Клінтон пообіцяв своєму кремлівському ко
лезі Борісу Єльцину підтримку в протистоянні з 
російською опозицією.

Коли 1991 року розпався Радянський Союз і 
Єльцину була потрібна підтримка країн 
Балтії для боротьби за владу в Москві 
проти Міхаіла Ґорбачова, він пообіцяв 
вивести російські війська з країн Балтії. 
Три роки потому президент РФ опи
нився за це під шквалом критики опо
зиції, яка нарікала на «вільне падіння 
впливу Росії».
Підтримка з боку США дала змогу Лат
вії та Литві, а також Східній Німеччині 

позбутися російських військ до узгодже
ної дати – 31 серпня 1994 року. У випадку 
з Естонією ситуація залишалася критич

ною, оскільки лідер Білокам’яної вимагав гаран-  
тій для своїх військових 
пен  сіонерів. Питання бу-  
ло все ж відкритим, і 
остаточне рішення ма-  
ли прий  няти президент 
Леннарт Мері та Єльцин 
у Москві.
26 липня 1994 року 
очільник Естонії вий
шов із літака в аеро
порту «Внуково» й вирушив до Кремля. Де
які росіяни були вкрай упевнені, що лідери 
двох країн ні про що не домовляться. Однак 
за п’ять годин (за які, окрім іншого, глави дер
жав устигли й випити) угоду було укладено. 
Зрештою, самому Єльцину вже настільки не 
терпілося, що він підписав документ із накрес
леними рукою поправками.
Москва погодилась вивести 7 тис. вояків, які за
лишалися тоді на території сусіда, а Таллінн на
дав соціальні гарантії для близько 9 тис. вій
ськових РФ у відставці. Липневі угоди, як їх на
звали в Естонії, були причиною постійного го
ловного болю для президента Мері та його 
уряду, оскільки їх часто звинувачували в тому, 
що вони продали Естонію і продовжили росій
ську окупацію.
Домовленості символізували остаточне закін
чення Другої світової війни в країнах Балтії. Ра
дянські (російські) війська, які вступили в там
тешні країни 1940 року, нарешті покинули ці те
риторії.

Однак значення того документа було куди важ
ливішим для майбутнього. Естонський дипло
мат і тодішній міністр закордонних справ Юрі 
Луйк, що супроводжував президента Мері до 
Москви, того ж таки 1994 року відзначив: 
«…якби в Естонії залишився навіть мінімальний 
російський військовий контингент, країна ніяк 
не змогла б приєднатися до НАТО».
У 1990-х, звичайно, важко уявити  країн Балтії в 
складі НАТО. Проте варто пам’ятати, що Ма
дридський саміт 1997-го дав змогу Литві, Латвії 
та Естонії стати членами Альянсу. 2002-го вони 
отримали запрошення на вступ, а 2004-го по -
пов  нили собою північноатлантичні лави.
Усе це означало, що країни Балтії мали постійно 
доводити Заходу свою готовність вступити до 
Альянсу. Російські війська на їхній землі вияви
лися б напрочуд зручним інструментом для тих, 
хто не бажав вступу до НАТО й боявся провоку
вати Кремль. Крім того, Росія дістала б перевагу 
перед Заходом у вигляді «Балтійської карти».
Дальші події показали, що, незважаючи на соці

альні гарантії для від
ставників  – громадян 
РФ, відсутність армії 
східного сусіда на тери
торії країни провела 
чітку лінію поділу між 
Естонією і тими колиш
німи республіками 
СРСР, де ще перебували 
військові бази Москви. 

Молдова і Грузія роками боролись за виве
дення російських військ, адже, спираючись 
на свій контингент за кордоном, Білокам’яна 

успішно створила квазідержавні утворення все
редині їхніх територій.
1993-го Кремль спробував використати таку саму 
стратегію і в Північно-Східній Естонії, де ком
пактно проживала російська меншина, але за
вдяки рішучим діям Таллінна й підтримці За
ходу намагання створити вогнище сепаратизму в 
країні зазнали провалу. Однак тривала присут
ність її бойових підрозділів дала б РФ чимало ін
ших можливостей для обігрування карти «ло
яльного» регіону на території Естонії.
Відтак липневі угоди 1994-го все ще мають велике 
значення для зовнішньої політики Таллінна. На 
відміну від багатьох інших держав – учасниць 
Другої світової війни, Естонія, як і Литва та Лат
вія, спромоглася позбутися чужих військ за допо
могою переговорів. Хоча й дорого заплатила за 
це, адже іноземні солдати покинули її територію 
не 1944 чи 1945 року, а 1994-го. 

ЯКБи В ЕСТОНІї ЗАЛиШиВСЯ 
НАВІТЬ МІНІМАЛЬНиЙ 

РОСІЙСЬКиЙ ВІЙСЬКОВиЙ 
КОНТиНГЕНТ,  КРАїНА НІЯК 

НЕ ПРиєДНАЛАСЯ Б ДО НАТО

Автор:  
Ерккі 

Баховскі, 
Естонія
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12 жовтня 2012 року, 18:00
Книгарня «Є», м. Київ, вул. Лисенка, 3

Видавництво «Темпора» та Книгарня «Є» запрошують 
на презентацію книжки Стефана Куртуа «Більшовизм à la française»

Стефан Куртуа (1947 р.н.) – провідний французький історик, всесвітньо відомий фахівець з комунізму 
як ідеології та суспільно-політичного руху. Працює директором з питань наукових досліджень 

у Національному центрі наукових досліджень, професор Католицького університету вищої освіти. 
Автор багатьох наукових публікацій, упорядник «Чорної книги комунізму», яка стала 

хрестоматійною для всіх, хто опрацьовує тематику червоного терору.

Монографію присвячено проблемам лівих та комуністичних рухів у Європі ХХ століття. В ній учений 
торкається питань співпраці Французької компартії з тоталітарним режимом СРСР, порушує проблеми 

прищеплення більшовизму до соціалістичного руху у Франції, розглядає політичні біографії лідерів 
ФКП, стан та перспективи цієї політсили в сучасному суспільстві своєї країни. Матеріал базується 

на маловідомих документах із архівів Російської Федерації.

Отже, настала пора підбивати підсумки. Підсумки комунізму, що позначив історію Франції 
протягом ХХ ст., яке тривало від 1914 р. (або жовтня 1917 р. для комуністів) до 1989–1991 рр. 

і спільного краху тоталітарного совєтського режиму і світової комуністичної системи. 
Підсумки історика, що майже сорок років усесторонньо досліджував різні аспекти 

французького та міжнародного комунізму.
Стефан Куртуа



К
рим серед більшості ту
ристів завжди асоцію
вався з Південним узбе
режжям або горами. Тоді 

як захід краю, точніше його 
найцікавіша частина – півост
рів Тарханкут, багато років за
лишався terra incognita. Що
правда, за останні 8–10 років це 
місце облюбували фанати під
водного плавання – дайвери. 
Однак мало хто знає, що саме 
тут однією з найгустіших є кон
центрація пам’яток античної 
культури. А ще – чимало скіф
ських, сарматських і половець
ких курганів. Однак місцева 
влада та жителі не тільки не за
цікавлені в дослідженні, збере
женні та музеїфікації цього ба
гатющого культурного над
бання, а ще й нищать його за
для миттєвої вигоди. 

КРиМСЬКІ СПАРТАНЦІ
«Місцеві жителі стародавніх 
міст на Тарханкуті, себто херсо
несити, – це фактично родичі 
спартанців», – стверджує за
ступник директора Кримського 
філіалу Інституту археології 
НАНУ Сергій Ланцов. Херсоне
сити – не просто жителі міста 
Херсонеса (на території сучас
ного Севастополя), а всі, хто вхо
див до складу давньогрецького 
поліса-держави. Вони справді є 
далекими нащадками славет
ного царя Леоніда та його 
народу-воїна.

Колонізацію Північного При   -
чорномор’я здійснювали вихідці 
із грецьких міст, у яких їм ставало 
затісно в політичному, земель
ному чи побутовому сенсі. Посе
лення на берегах моря в Захід
ному Криму почали з’явля  тися 

вже у VІ столітті до н.е. Елліни, 
які заснували Херсонес у 529–528 
роках до н. е., були з Гераклеї 
Понтійської на малоазійському 
узбережжі Чорного моря, яку, 
своєю чергою, внаслідок бо
ротьби із греками-іонійцями за
хопили греки-дорійці, себто за
сновники Спарти.

Наприкінці VI століття до 
н. е. постала Керкінітида (поруч 
з сучасною Євпаторією), яку за
клали ще іонійці. Трохи згодом, 
у ІV столітті до н. е., херсонесці 
підпорядкували її своєму впливу 
й північніше неї заснували місто 
Калос-Лімен (сучасне смт Чор
номорське), що в перекладі озна
чає «Прекрасна гавань». Ця на
зва пояснюється місцем розта
шування міста – справді зручна 
бухта, мальовничий пейзаж, 
джерела питної води, що існу
вали тут у давні часи.

Між Калос-Ліменом та Керкі
нітидою, а також на північ від 
першої в ІV–ІІІ століттях до н. е. 

Антична Таврія, що зникає

У Західному Криму знищують унікальні 
давньогрецькі міста

Автор:  
Богдан 

Буткевич, 
Київ–Чорно-

морське–
Окунівка  

Фото:  
Юлія 

Полуніна
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виник цілий пояс міст-укріп  лень 
поблизу сучасних сіл Оленівка, 
Поповка, Міжводне, Громове, 
Окунівка та ін. Найбільш відо
мим із них сьогодні є поселення 
Беляус, хоча ця назва не є оригі
нальною, а походить від татар
ського «Бель-Ауз» – «ущели  на-
гирло». Городище розташоване 
за 1,5 км на південний схід від 
села Знаменське й за 7 км від 
озера Донузлав на дуже мальов
ничій 10-кілометровій одноймен
ній косі з чудовим пляжем. Уні
кальна природа якраз і загрожує 
дальшому існуванню історичної 
пам’ятки, яка протрималася два 
тисячоліття й має всі шанси не 
пережити наступних п’яти років.

Родюча рівнина була ідеаль
ною для вирощування пшениці, 
винограду, жита. Тому ця місце
вість стала фактично годуваль
ницею не тільки Херсонеської 
держави, а й усієї Давньої Гре
ції. За твердженням археологів, 
тутешні елліни, окрім іншого, 
розводили у великій кількості 
овець, ловили рибу в морі. 
Кожне з поселень, зокрема й Бе
ляус, було не тільки охоронним 
пунктом, а ще й торговельним 
майданчиком, звідки кораблі зі 
збіжжям та іншими продук
тами йшли до метрополії, а вже 
звідти тарханкутські продукти 
розходилися по всьому тогочас
ному античному світу.

ЗАХОВАНЕ МІСТО
«Дуже цікаво, що жодне з тар
ханкутських поселень не мало 
права торгувати ні з ким, окрім 
метрополії, себто Херсонеса, – 
каже археолог із національного 
музею «Херсонес Таврійський» у 
Севастополі Андрій Філіппен-
 ко. – Тому, здавалось би, під час 
розкопок у цих місцях мали зна
ходити виключно херсонеські 
або місцеві монети. Але ми неод -
норазово натикалися тут, а особ -
ливо у сусідньому з Беляусом го
родищі Кульчук, на гроші з ін
ших грецьких міст, а це означає, 
що місцеві жителі не гребували 
банальною контрабандою. Ці
каво й те, що лінія моря в часи 
розквіту міста пролягала за 
200 м від його мурів, що робило 
їх майже непомітними звідти. Це 
було також на руку злочинцям. 
Тож цілком можливо, що саме 
контрабанда становила одну з 
головних статей доходів тутеш
ніх давніх мешканців».

Попри напружені стосунки 
греків між собою, першопочат
ково поселення Беляус узагалі 
не мало оборонних мурів і було 
з вигляду як одна велика укріп -
лена садиба з оборонною вежею 
в кутку площею 20–22 м² в 
основі. Стіни вежі були складені 
з чудово рустованих кам’я  них 
квадратів, з мітками каменоте
сів на багатьох із них. Час ми
нав, поступово збільшувалося 
населення Беляуса, а з ним і 
кількість помешкань, що зазви
чай були двоповерховими. Обі

Антична Таврія, що зникає

ВОЛОНТЕРИ. 
Щорічно десятки 
добровольців-археологів 
приїздять на Беляус

СТАРЕ Й НОВЕ. 
Новобудови на проданій 
землі вже впритул 
наблизилися до античного 
городища
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йстя мали міцні стіни та власні 
криниці завглибшки до 6 м, які 
ще й зачиняли кам’яними 
кришками. На північ від міста 
існував великий некрополь. 

Історики твердять, що за 
античної доби діяла ціла сис
тема швидкого, як на той час, 
попередження метрополії Хер
сонеса про небезпеку нападу. 
Щойно в якомусь із міст-
фортець бачили наближення 
ворога, відразу запалювали ве
личезне багаття й воно спові
щало про небезпеку.

Однак ця система не вияви
лася панацеєю від нашестя чу
жинців. Період відносно мир
ного існування Беляуса, та й усіх 
інших грецьких міст Західного 
Криму, закінчився на початку ІІ 
століття до н. е., коли на Тархан
кут напали скіфи, захопивши всі 
поселення. Проте херсонесці не 
змирилися з утратою цих пло
дючих земель і вже наприкінці 
того ж таки століття за допомо
гою війська легендарного пон
тійського царя Мітрідата VI Єв
патора на чолі з воєначальником 
Діофантом повернули ці воло
діння собі. Хоча й скіфи не 
пішли звідси остаточно: вони 
продовжували жити поруч із 
греками, сформувавши свою са
мобутню культуру.

Але за два останні століття 
до нашої ери Греція остаточно 
втратила роль регіонального лі
дера, поступившись Риму. Хер
сонеська держава перетвори
лася на загумінки античного 
світу й почала занепадати. А у 
20-х роках І століття н. е. через 
конфлікт із Боспором майже всі 
міста Західного Криму були 
взяті й зруйновані. Остаточну 
крапку в історії елліністичного 
Тарханкуту поставили сармат
ські племена, що витіснили 
звідси залишки скіфів у другій 
половині І століття н. е. й хазяй
нували тут до III–IV століття 
н. е., аж доки на зміну їм при
йшли гуни. Є дані, що у VIII–X 
століттях у місцевості мешкали 
хозари. Однак від X люди оста
точно покидають Беляус.

«Унікальність Беляуса та ін
ших античних пам’яток Захід
ного Криму в тому й полягає, що 
від І століття н. е. тут не було ак
тивної господарської діяльнос-
 ті, – стверджує Сергій Ланцов. – 
У тому ж таки Херсонесі на місці 
античного міста продовжували 
жити люди, які його перебудову

вали, з’явля  лися нові й нові куль
турні шари, які ховали, своєю 
чергою, античний шар. А тархан
кутські поселення дають нам 
прекрасну можливість одразу ба
чити найдавніші знахідки. Однак 
останнім часом почалися вели
чезні проблеми, які загрожують 
усім давньогрецьким пам’яткам 
Західного Криму».

ВАНДАЛи СУЧАСНОСТІ
Щороку близько півсотні як 
професійних археологів, так й 
істориків, журналістів, худож
ників та інших охочих – волон
терів з України й Росії приїздять 
сюди на два-три тижні попра
цювати на розкопках. Археоло
гічне обладнання та підтримку 

надає Донузлавська експедиція 
під керівництвом Сергія Лан
цова. Дошкуляють, як і всюди, 
«чорні» археологи, нишпорячи 
розкопками в пошуку античних 
монет і прикрас. «Чорні архео
логи – це наші колеги з Аф
рики, – жартує Андрій Філіп

пенко. – А цих людей треба на
зивати тими, ким вони і є, – гра
біжниками давнини».

Та серед найбільших про
блем – не тільки хронічна неу
вага держави до власної історії та 
небажання розвивати історич
ний туризм. «Якщо бодай один 
рік експедиція не приїде сюди, 
то Беляус зникне, – продовжує 
Андрій Філіппенко. – В букваль
ному сенсі. Місцева влада та жи
телі, здається, абсолютно не за
цікавлені в тому, щоб якось  
зберегти городище. Натомість 
прагнуть продати якомога біль-
 ше землі. І в цьому плані Беляус 
заважає, адже займає аж 2 га 
просто біля моря в центрі 
пляжу». Нашу розмову перери
ває ще один археолог на ім’я 
Максим, із Москви, що раптом 
кричить: «Злізь зі стінки!» – 
черговому розумникові, який 
вирішив повикаблучуватись пе
ред своєю дівчиною, стрибаючи 
на старовинній кладці.

«Не знаю, що зробити, щоб 
так звані туристи не лазили 
мурами й не виламували з них 
каміння, яке ми щороку зміц
нюємо цементом, – розповідає 
московський волонтер. – Це, 
мабуть, їм здається дуже ціка
вим. Ще прикольніше спра
вити нуж  ду серед купи старо
давнього каміння. Чи намет 
поставити, розпалити ватру й 
посмажити шашлик усередині 
башти – це ж просто клас. І го
ловне, ми нічого не можемо із 
цим удіяти, хіба ганятися за 
ними з лопатою в руках, як це 
колись було зі мною, коли 
якийсь придурок почав гасати 
по стінах на мотоциклі. Поки 
тут працює експедиція, а це 
два місяці на рік у найкращому 
випадку, ми ще якось їх нама
гаємося вберігати. Тільки-но 
поїдемо, як стародавнє місто 
залишиться на поталу ванда
лам. Уже кілька разів ті ж таки 
автохтони крали каміння із 
кладки для своїх господар
ських потреб. Вони просто не 
розуміють, навіщо потрібна та 
історія, їм невтямки, що на ній 
у перспективі можна дуже 
гарно заробити. Місцева рай
рада мала б обнести всю тери
торію парканом і посадити тут 
чолов’ягу з рушницею. Але 
поки що вона спромоглася на 
єдине – почала просто біля 
розкопок рити якусь траншею, 
під час чого екскаватором зни

МІСЦЕВА ВЛАДА ТА жиТЕЛІ 
НЕ ТІЛЬКи НЕ ЗАЦІКАВЛЕНІ У 
ЗБЕРЕжЕННІ ТА МУЗЕїФІКАЦІї 
АНТиЧНиХ МІСТ, А щЕ Й 
НАМАГАЮТЬСЯ їХ ЗНищиТи

АМФОРА.  
Знайдений 
археологами 
артефакт у 
Західному 
Криму (музей 
«Калос-
Лімен» у смт  
Чорноморське)
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щила стародавню грецьку са
дибу біля муру міста».

Величезною тривогою для 
археологів є і посилення турист
ського потоку на Тарханкуті. 
Адже ще до початку 2000-х про 
чудову косу Беляус і тутешній 
пляж, який за красою та чисто
тою моря нічим не поступа
ється глянцевому Палм-Біч, 
знали тільки місцеві жителі й 
ентузіасти, що приїздили сюди 
з наметами. Туризму тут не 
було через потужну війсь  кову 
присутність: в озері Донуз  лав 
діяла радянська військова база 
підводних човнів Чорномор
ського флоту, а біля села Оле
нівка й досі є військова радіоло
каційна станція.

Однак за останні 10 років 
тут як гриби після дощу по
чали виростати пансіонати для 
відпочивальників, туристів 
щороку більшає. Поповню
ються й лави охочих купити 
собі ділянку землі в цьому ма
льовничому куточку. Попит, як 
відомо, завжди породжує про
позицію, тож в умовах корум
пованої системи виділення 
землі в Криму та в Україні за
галом уже щонайменше поло
вину Беляуса розпродано, по
над те, приватні земельні на
діли вже впритул наближа
ються до самих розкопок. І 
плани в місцевих чиновників 
наполеонівські – сюди про
вели електрику, вже обнесли 
чималий шматок пляжу пар
каном і незаконно намага
ються брати гроші за прохід.

«Річ у тому, що досі розко
пано лише саме городище, 
але ж люди жили не 
тільки в межах місь
ких мурів, – пояс
нює Максим. – 

Насправді навколо міста було 
бага  то садиб, які, з погляду ар
хеології, навіть цікавіші, адже 
там можна знайти безліч речей 
побуту античних мешканців. 
Але всі ці землі нині розпрода
ються, і зрозуміло, що ніхто 
туди археологів не кличе. А 
значить, це просто загибель 
унікальних пам’яток античної 
культури».

Просто-таки феєричний ви
падок стався 2009 року у сусід
ній із Беляусом Окунівці, до 
юрисдикції сільської ради якої, 
власне, й належить городище. 
Біля того села було продано ді
лянку землі з іще одним анти
чним поселенням, де нові влас
ники відразу розпочали ак
тивне будівництво, знищуючи 
пам’ятку. Подейкують, власни
ком землі є такий собі Анатолій 
Пешко, радник прем’єр-мініст-
 ра Миколи Азарова та екс-мера 
Києва Леоніда Черновецького. 
Наявна інформація і про те, що 
на Беляусі розбудовуються ро
дичі найбагатшої людини Укра
їни Ріната Ахметова.

Варварське ставлення до ба
гатющого культурного надбання 
Тарханкуту пояснюється цінами 
на беляуську землю, які не від

В УМОВАХ КОРУМПОВАНОї 
СиСТЕМи ВиДІЛЕННЯ ЗЕМЛІ 
В КРиМУ щОНАЙМЕНШЕ 
ПОЛОВиНА БЕЛЯУСА ВжЕ 
РОЗПРОДАНА, Й ЦЕ 
ЗАГРОжУє СТАРОДАВНЬОМУ 
ГОРОДищУ

стають від київських. У першій 
лінії (за 100–300 м від моря) со
тка коштує $6 тис., у другій (за 
300–500 м) – $5 тис.

«Величезна проблема в то -
му, що Беляус – це пам’ятка 
місцевого значення, – пояснює 
Азіме Екімалова, заступник ди
ректора історико-археологіч  но-

 го заповідника «Калос-Лі  мен» 
в смт Чорноморському. – Обо -
в’яз  ково потрібно підвищувати 
його статус, що дасть змогу 
мати хоч якийсь захист для го
родища від розпродажу й ван
далізму. Та й не тільки в одно-
 му Беляусі річ – необхідно роз
ширити вже наявний істо  ри-   
  ко-археологічний заповідник 
«Калос-Лімен» до розмірів те
риторії всього Тарханкуту». 

Історична топографія  
Західного Криму

№ 36 (253) 7 – 13.09.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|47

руйнування історіЇ|СпАДоК

ф
о

т
о

:  
іс

т
о

р
и

к
о

-а
р

х
е

о
л

о
гі

ч
н

и
й

 з
а

п
о

в
ід

н
и

к
 «

к
а

л
о

с
-л

ім
е

н
»



З
а легендою, 23 липня 1812 
року, аби підняти в атаку 
Семьоновський полк, ге
нерал Ніколай Раєвскій 

повів за собою своїх юних синів. 
Сюжет обійшов чимало творів і 
став основою для картини « По
двиг солдатів Раєвского під Сал
тановкою» живописця Миколи 
Самокиша. Єдиним, хто зіпсу
вав романтичний пафос, був 
сам полководець, який у роз
мові із власним ад’ютантом, 
пое  том Константіном Батюшко
вим повністю спростував ті пе
рекази: «Правда, я був попереду. 
Солдати задкували. Я підбадьо
рював їх. Зі мною були ад’ю -
танти, ординарці… Але дітей 
моїх не було тієї миті».

Приблизно з таких самих 
«вірувань» зшита практично 
вся історія франко-російської 

війни 1812-го. Міф починається 
із самої її назви. 

ВІЙНА ОТєЧєСТВєННАЯ 
Й ЗАКОРДОННА
Терміна «Отєчєствєнная» в офі
ційних документах царської ім
перії не вживали ані впродовж 
самої війни, ані відразу після неї. 
Так нарекли цей міждержавний 
конфлікт його учасники, та аж 
ніяк не через те, що 1812 року 
вони билися за вітчизну. У 1816-
му з’явилася книжка «Подвиги 
добродетели и славы русских в 
отечественную и заграничную 
войну, почерпнутые из Русского 
Вестника, и изданные Сергеем 
Глин кой». Чому саме «в отече
ственную и заграничную»? На
самперед то  му, що Росія мала 
щонайменше три збройні проти
стояння із Францією: під час Іта

лійського та Швейцарського по
ходів фельдмаршала Алєксан
дра Суворова у 1799 році; у складі 
воєн Третьої та Четвертої коалі
цій (ця боротьба закінчилася 
для Росії поразкою під Фрідлан
дом і Тильзитським миром 1807 
року); і, нарешті, у 1812–1814 ро
ках царська армія воювала 
проти військ Бонапарта пере
важно за межами імперії. Винят
ком була лише кампанія 1812-го, 
коли бойові дії точилися на те
риторії Росії – «в отєчєствє». 
Саме через це ветерани й стали 
називати війну «отєчєствєнной».

На офіційному рівні ця на
зва закріпилася тільки 1839-го 
з виходом книжки Алєксандра 
Міхайловского-Данілєвского 
«Описание Отечественной войны 
1812 года по высочайшему пове
лению». Замовник запровад-

«СКАжи-КА, ДЯДЯ, 
ВєДЬ НєДАРОМ...» 
Звідки взялися основні міфи франко-російської війни 1812 року

Автор:  
Дмитро 

Калинчук
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«ВОРОГИ». 
Підписаний 
1807 року На -
полеоном та 
Алєксандром 
І Тильзитський 
мир фактично 
означав поділ 
континенту 
між Французь -
кою та 
Російською 
імперіями

ТЕРМІНА «ОТєЧєСТВєННАЯ» 
В РОСІЙСЬКиХ ОФІЦІЙНиХ 
ДОКУМЕНТАХ НЕ ВжиВАЛи 
АНІ ВПРОДОВж САМОї 
ВІЙНи, АНІ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ НЕї

жен  ня в історію нового терміна 
був указаний прямо в назві 
твору. Та навіть за Ніколая І 
святкували не річницю подій 
1812-го, а дату закінчення кон
флікту – 1814 рік. Саме тому 
монумент на Бородінському 
полі спорудили в 1839-му – до 
чвертьстолітнього ювілею 
вступу російської армії в Па
риж.

Особливого розвитку культ 
«Отєчєствєнной войни» набув у 
другій половині ХІХ століття, 
після поразки Росії у Кримській 
війні (1853–1856), у якій одними 
з переможців виявилися фран
цузи. Та остаточної заверше
ності міфові надали більшо
вики. Війну СРСР проти нацист
ської Німеччини Сталін для 
того й назвав «Велікой Отєчє
ствєнной», аби, окрім іншого, 
виправдатися за ганебний від
ступ Червоної армії в перші її 
дні та мобілізувати населення 
СРСР на боротьбу проти оку
пантів.

ЗАПЛАНОВАНА 
«НАРОДНА ВІЙНА»
Ще один міф, пов’язаний із по
діями 1812-го, звучить так: аг -
ресор Наполеон напав на мир-
 ну Росію. Його творці постійно 
«забувають», що відносини між 
царською імперією та Францією 
напередодні збройного зітк -
нення регулював Тильзитський 
мир 1807-го, за яким Санкт-
Петербург зобов’язався допома
гати Парижу  в будь-якій війні 
й підтримувати торговельну 
блокаду головного супротив
ника Наполеона – Великої Бри
танії. Але 1810 року російський 
уряд увів загороджувальні 
мита проти низки французьких 
товарів і дозволив необмежену 
торгівлю з нейтральними краї
нами. Фактично це був початок 
товарообігу з Англією через по
середників. В очах Бонапарта, 
який з останньою воював без
перервно від 1798 року, такий 
крок бачився ворожим і озна
чав перехід Петербурга на бік 
Лондона.

Окрім того, Росія ударними 
темпами готувалася до бойових 
дій. Ще в 1810 році її військовий 
міністр генерал Міхаіл Бар
клай де Толлі запропонував ца
реві план, за яким у разі війни з 
Бонапартом армія мала відсту
пати вглиб країни, залишаючи 
ворогові «випалену землю». 

Так мало тривати до настання 
хо  лодів, відійти передбачено 
було до Волги. А тим часом го
дилося сконцентрувати ре
зерви на флан  гах супротив
ника, щоб зловити його в 
пастку. На морози та безмежні 
російські простори генерал по
кладався недаремно. Царські 
збройні сили на той момент 
уже були ганебно биті францу
зами під Аустерліцом (1805) та 

Фрідландом (1807), а отже, зма
гатися з ворогом на рівних не 
могли. Бонапарт зазнав доти 
лише однієї поразки – в Єгипті, 
де його переміг не супротив
ник, а несприятливі погодні 
умови.

Із низки причин саме план 
Барклая де Толлі фактично був 
реалізований 1812 року. А це 
означає, що «дубіна народной 
войни» виникла не стихійно, а 
була підготовлена заздалегідь.

БОРОДІНСЬКиЙ РОЗГРОМ
Цікавий факт: сучасники й това
риші по службі не вважали го
ловнокомандувача Міхаіла Ку -
тузова ані видатним стратегом, 
ані навіть моральною особис
тістю. «Кутузов… поєднував у 

собі спритність, хитрість і справ
жні таланти із вражаючою амо
ральністю… Його жорстокість, 
грубість, коли він гарячкував або 
мав справу з людьми, яких нема 
чого боятись, і водночас його 
підлесливість, котра доходила 
до раболіпства стосовно постав
лених вище, непоборна лінь, яка 
поширювалася на все, апатія, 
егоїзм і неделікатне ставлення у 
грошових справах були проти
лежними сторонами цієї лю
дини», – так охарактеризував 
свого найвищого військового на
чальника генерал граф Алєк
сандр Ланжерон. «Змінивши 
Барклая, який не був великим 
полководцем, ми й тут утра
тили», – підсумував Ніколай Ра
євскій після перебрання коман
дування царською армією Міхаі
лом Кутузовим від Барклая де 
Толлі наприкінці серпня 1812-го. 
Ще різкіше висловився генерал 
Пьотр Баґратіон: «Кутузов має 
особливий дар битися невдало».

Усі ці риси військового ке
рівника проявилися під час 
найбільш розпропагованого 
бою тієї війни – Бородінської 
битви (7 вересня 1812 року), в 
якій росіяни мали чисельну і 
стратегічну перевагу.

Незважаючи на це, царські 
війська зазнали більших утрат, 
ніж французи, відступили з 
поля баталії і здали Москву, за 
яку, власне, й ішли на багнети. 
Російські історики вважають, 
що «битва закінчилася внічию».

Але чому так сталося? По-
перше, росіяни примудрились 
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украй невдало обрати місце для 
битви. «Прибули ми, нарешті, 22 
серпня на позицію біля Боро
діна. Вона була вигідна в центрі 
та на правому фланзі, але ліве 
крило у прямій лінії з центром 
абсолютно нічим було не підкрі
плене й оточене чагарниками на 
відстані рушничного пострі-
 лу», – писав у доповіді імперато
рові командувач 1-ї армії генерал 
Барклай де Толлі. Попри те, ро
сійське командування зібрало 
більшість своїх сил на укріпле
ному правому фланзі, де проти 
них майже не було супротив
ника. Тоді як неприкритий лівий 
залишився ослабленим. Бар
клай пропонував перегрупувати 
війська, аби його посилити, але 
головнокомандувач цього не 
зробив. Нескладно здогадатися, 
що саме на це крило й центр – на 
частини 2-ї армії Баґратіона –
припав найбільш нищівний удар 
Бонапарта. Немов передчува
ючи свою загибель, генерал на
писав: «Усе вибираємо місця і 
щораз гірші знаходимо».

По-друге, Кутузов самоусу
нувся від вибору місця баталії. 
Барклай де Толлі свідчив: «Я не 
казав про Бородіно як про ви
гідну позицію, але полковник 
Толь, що його призначив голов
нокомандувач на посаду гене  рал-
квартирмейстера, обрав її для 
бит  ви… Полковник Толь заволо
дів розумом князя Кутузова, 
якому його огрядність не давала 
змоги самому проводити реког
носцирування місцевості ані до 
бойовища, ані після нього».

Бородінська битва має цікаву 
особливість: офіційна доповідь 

ставки Кутузова про її перебіг та 
мемуари учасників суттєво різ
няться в деталях. Так, згідно з 
офіційною версією, 7 вересня бій 
на позиціях 2-ї армії генерала Ба
ґратіона (Баґратіонові флеші) 
тривав до 12-ї години дня, і після 
їх падіння та загибелі команду
вача противник повів наступ на 
батарею Раєвского, яку захопив 
аж надвечір, геть виснаживши 
свої сили. Мемуари ветеранів усу
переч цьому свідчать, що й 
флеші, й батарея були втрачені 
вже о 10-й ранку і що російські 
війська втікали по всьому флангу.

Учасники баталії змальову
вали вражаючі картини. Ад’ю -
тант командувача 1-ї армії майор 
Карл Левенштерн писав: «Гене
рал Лавров сказав мені, що він 
не в змозі виконати наказ гене
рала Барклая, оскільки полков
ник Толь… щойно взяв у нього 
два гвардійські полки… Барклай 
вийшов зі своєї звичної байду
жості й вигукнув: «Отже, Куту
зов і генерал Беннінсґен вважа
ють бій програним, а втім, він 
лише починається. О дев’ятій 
ранку використають резерви!» 
Далі майор розповів, як коман
дувач армії поскакав у ставку, ко
ротко переговорив із Кутузовим, 
дуже швидко повернувся й по
чав віддавати накази. Батарея 
Раєвского була вже втрачена.

Про що говорив Барклай де 
Толлі зі своїм зверхником, істо
рія мовчить. Але про те, як той 
керував битвою, свідчать мему
ари офіцера квартирмейстер

Співвідношення сил та втрат сторін 
у Бородінській битві

Французька
армія 

Російська
армія

153 000 132 600

624                      5896 8888

58 000               30 000

624666

00

ЛЮДЕЙ

ГАРМАТ

ВТРАТИ

В ІНШОМУ ВИМІРІ.  
Батальні художні сцени Бородінської 
битви з демонстрацією ура-
патріотизму та доблесті російських 
військ не співвідносяться з реальними 
перипетіями на полі бою

«ЛЕГЕНДАРНИЙ 
СТРАТЕГ». Міфи про 

видатну участь Міхаіла 
Кутузова у вирішальній 

баталії  
1812-го спростовують 
мемуари самих-таки 

російських військових
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ської частини Алєксандра Щєр
бініна: «Кутузов наказав Толю 
вирушити на лівий фланг, мо
вивши йому: «Карле, як ти ска
жеш, так я і зроблю».

Що ж сталося? А власне те, 
що Бонапарт стрімкою атакою 
розмазав розтягнуті позиції 2-ї 
армії Баґратіона. Аби вряту
вати становище, ставка почала 
кидати в бій резерви. Але фран
цузи перемололи їх частинами, 
після чого захопили батарею 
Раєвского й змусили росіян уті
кати. Царська армія стояла на 
межі катастрофи, від якої її 

врятувала виключно ініціатива 
Барклая де Толлі.

Таким чином, замість пере
можного оборонного бою, в 
якому ставка Кутузова задіяла 
свої резерви й виснажила ворога, 
відбувся частковий розгром ро
сійської армії, що ледве не став 
цілковитим. Саме через це, ма
ючи кращі передумови, царські 
війська програли Бородінську 
битву. А легенда про ус  пішну обо
ронну кампанію з’я  вилася на світ 
завдяки тому самому полковни
кові Толю, який був справжнім 
автором усіх звітів ставки Куту
зова до царя Алєк  сандра І й мав 
потребу якось виправдатися за 
недбало обрану позицію для 
битви й подальші невдачі. Решту 
зробила ідеологічна машина ім
перії.

ДРУГЕ ОБЛиЧЧЯ 
«ГЕНЕРАЛА МОРОЗА»
Що французів перемогла росій
ська зима, відомо здавна. Однак 
поза увагою істориків нашого 
схід ного сусіда залишається факт: 

воюючи на своїй землі, росіяни 
страждали від холоду, голоду і 
хвороб не менше за своїх ворогів.

«Трофеїв у нас багато; лаврів 
подіти нікуди; а хліба – ані 
шматочка… Ти не повіриш, які 
ми голодні! Через украй погані 
дороги та швидкий рух нашого 
війська, наші обози із сухарями 
відстали», – писав офіцер, поет і 
декабрист Фьодор Ґлінка. «Ноги 
мої боліли жахливими болями, 
у чобіт відвалилися підошви… 
жакета не було, і все це прикри
вала солдатська шинель із 
вигоріли  ми на бівуаку полами», 

– згадував генерал Ніколай Му
равьйов. Тяжкі спогади про по
хід залишив представник бри
танської місії при штабі Куту
зова, адмірал Роберт Вільсон: 
«Армія була весь цей день без 
їжі, і я боюся, що те саме ста
неться й завтра, тому що фури з 
харчами були залишені на до
волі далекій відстані… Як 
шкода, що вони мають такого 
керівника, що вони мають утра
тити ту винагороду, котрої до
стойні за свою хоробрість».

Британський адмірал точно 
визначив винних у скрутному 
становищі російської армії. Саме 
головнокомандувач Кутузов не 
забезпечив її вчасно провіантом 
і теплими речами. Не дивно, що 
зі 130 тис. багнетів і шабель, які 
він вивіз із тарутинського табору, 
до кордону з ним дійшли тільки 
27,5 тис. солдатів та офіцерів. А 
загальні втрати російської армії  
у кампанії 1812-го вбитими вия
вилися навіть більшими за 
французькі – 210 тис. солдатів та 
ополченців проти 200 тис. бійців 
у Бонапарта. За міфами й леген
дами про 1812 рік криється 
страшна правда про реальну 
ціну перемоги над Наполеоном, 
яку сплатили народи Російської 
імперії. Але кремлівські істо
рики про неї воліють не згаду
вати. 

ІЛЮЗІЯ 
ТРІУМФУ. 
Легенда про 
«битву, що 
закінчилася 
внічию», 
та «зірвану 
перемогу 
Наполеона» 
міцно 
утвердилась 
у російській 
історіографії 
та суспільній 
думці

ЛЮТІ МОРОЗИ. 
Несприятливі кліматичні 

умови були однаковими як 
для гостей-французів, так і 

для господарів-росіян
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Р
обота над анімаційною 
стрічкою має бути завер
шена наприкінці року. 
Попри те що в основу по

кладена українська казка про 
Кирила Кожум’яку, мультик 

суттєво відрізняється від неї 
розвитком історії, цілями, за
собами вираження і, головне, 
героєм, який є сином Кирила, 
маленьким хлопчиком Мики
тою. Будучи компіляцією з 
фантазії творців та найрізно
манітніших легенд, книжок, а 
може, й інших мультфільмів, 
«Микита Кожум’яка» творився 
паралельно з однойменною 
книжкою Антона Сіяніки, що 
вийшла друком торік. Тиж
день поспілкувався про май
бутній 3D-мульт із його сцена
ристом і креативним продюсе
ром Сергієм Гавриловим.

У. Т.: Ваш проект заснований на 
відомому персонажі україн-
ських народних казок. Зважа-
ючи на чисельність вже давно 
знятих за цим невичерпним 
джерелом мультфільмів, на 
кілька мультфільмів і навіть се-
ріалів, які екранізують казки, 
чи можна сказати, що вони є 
безпрограшним варіантом для 
анімації та кіно загалом, яким 
у американців є комікси?

– Всі легенди та міфи, як і 
американські комікси, засно
вані на архетипах: невдаха, 
який долає випробування та 
стає героєм. Цих архетипів, як і 
оригінальних легенд і сюжетів, 
не так уже й багато. Але, певна 
річ, завжди легше відштовхува
тися від історій, зрозумілих 
усім. Історія про Кирила Ко -
жум’яку, змієборця, зрозуміла в 
усьому світі. А оскільки наш 
проект від початку був комер
ційним, позаяк окупити його, 
випускаючи лише на україн
ському ринку, неможливо, ми 
робили ставку на Захід. Хоч і 
пробитися туди дуже важко – 
Україна ні в кого не асоціюється 
ні з чим іншим, окрім Кличків, 
Шевченка та Чорнобиля. Укра
їнську казку про Кожум’яку 
сприймають, як ми з’ясували, й 
у Європі, й у Азії, й в Америці. 
Це історія про дитину, яка від
різняється від своїх батьків і шу
кає себе, а знаходячи в чарів
ному світі, робить цей справ
жнім. Ми не відштовхувалися 
суто від фольклорного сюжету. 
Мені було цікаво вивчати ле
генду про Кирила в процесі її 
розвитку і врешті вийти на ту 
концепцію, яка зараз починає 
домінувати у світі – зло не пере
могти злом. Нібито Кирило зро
бив правильну річ – убив дра
кона. Але у східних казках дра
кона вбити до кінця неможливо: 
якщо ти його знищив, ти сам 
ним став, увібравши все те зло, 
яке було в нього. Тому в нашому 
мультфільмі ми обрали дещо ін
ший шлях: за мить до того, як 
Кирило вбив дракона, ми зупи
нили його руку…

У. Т.: Чому ви зробили голов -
ним героєм не Кирила 
Кожум’яку, якщо він є певним 
архетипом, а його сина?

– За своєю суттю Кирило 
дуже зрозумілий. Він не воїн, не 
богатир, просто володів надзви
чайною силою, будучи простим 

Сценарист і креативний 
продюсер Сергій Гаврилов 
про перший український 
повнометражний 
3D-мультфільм «Микита 
Кожум’яка»

Герой, син героя

Автор: 
Ярослав 
Підгора-

Гвяздовський
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Бюджет становить 

15 млн 
грн 

Із них 4 млн виді-
лило Державне 

агентство України  
з питань кіно

ремісником, який чесно зай-
мався своєю справою. І йому до 
якогось там дракона байдуже 
було б, якби його тричі не по
просили. Ця казка вже була (ба
гато років тому на студії «Укра
німафільм» режисерка Ніна Ва
силенко зняла мультфільм 
«Ми  кита Кожу м’яка». – Ред.). 
Нам хотілося нового. Тому наша 
історія лише використовує ві
дому казку, рухаючись далі, 
туди, коли герой повертається 
після поєдинку додому й у нього 
народжується син, який мріє 
про дракона і дружбу з ним.

У. Т.: Ви почали 2007-го, однак 
лише торік подалися на кон-
курс кінопроектів Державного 
агентства з питань кіно. Чому 
так пізно?

– Справді, ще тоді, п’ять ро
ків тому, ми отримували фінан
сування від приватного дже
рела, яке повністю покривало 
всі потрібні витрати. Але 2008-
го у розпал кризи наш інвестор 
став банкрутом, а проект замо
розили. До 2011 року його нама
галися продати. Не вийшло. І до 
держави звернулися, коли зро
зуміли, що проект може по
мерти. Наразі все змінилося: 
після Каннського кіноринку на 
основі лише одного трейлера 
вже 40 країн висловили ба
жання придбати права на про
кат фільму після його завер
шення в грудні цього року. У нас 
вже є український дистриб’ютор, 
компанія B&H, ведемо перемо
вини з американськими і ні
мецькими компаніями щодо 
продажу прав на дистрибуцію в 
усьому світі… Власне, від по
чатку чітко усвідомлюючи наші 
цілі і розуміючи, що решті світу 
вимовити «Микита Кожум’яка» 
занадто важко, наші знайомі в 
Англії, покопавшись в Окс -
форді, знайшли відповідник – 
Niki Tanner. Хоча є різні інтер
претації, і серед них Таннер не 
найпоширеніша.

У. Т: Як мені відомо, у вас були 
проблеми з кадрами, ви не 
могли знайти персонал…

– Коли я починав, усі, до 
кого я звертався, доволі прохо
лодно реагували на пропозиції. 
У людей вже склалася думка, 
якою має бути українська ані
мація, і рухатися далі вони не 
мали бажання. А ми не хотіли 
робити ні «Як козаки…», ні 

«Пригоди капітана Врунгеля», 
хоч я дуже любив їх у дитинстві, 
але це – минуле. Ми шукали 
аніматорів, які б зналися на 
3D-графіці. Хтось нею володів, 
але на старому рівні, на рівні 3ds 
Max. Ми їх переучували. Через 
нас пройшло близько 60 аніма
торів. Ще тоді нам закидали, що 
ми не беремо за основу західну 
модель побудови процесу, але ж 
нам шалено цікаво було самим 
винайти велосипед!

У. Т.: Московська «Мельниця» 
пішла шляхом осучаснення 
мовлення героїв і наповнила 
його сленгом і актуальними, 
зрозумілими для мас алюзі-
ями. що обрали ви?

– У нас один герой, Рисик, 
говорить сленгом, як сучасні 
модні діти. Але головне – це 
шлях сюжету. Відразу була ідея 
не робити точного поділу на до
бро і зло: це, мовляв, біле, а  
це – чорне. Наш антигерой, 
відь ма, котра хотіла зни
щити світ, врешті видужує. 
Бо так дитина захотіла. 
У фіналі відьма, глузу
ючи з Микити, як може 
лише дорослий інте -
лектуаль  но знущатися 
над дитиною, запитує: 
«Що ти доброго бачиш у 
мені?!» На що той від
повідає: «А ви дуже кра
сиві». От так просто і 
відверто, адже Микита, 
як кожна дитина, в 
усьому бачить ли -
ше добре… На
справді на 2008 
рік сценарій був 
дуже складним, ми 
дуже багато над ним 
працювали, щоби 
він вийшов таким, 
яким є зараз. 

У. Т.: В одному недавньому 
інтерв’ю ви чомусь порівняли 
фільм «за глибиною і масштаб-
ністю» з «Гаррі Поттером»…

– Це був жарт в тому сенсі, 
що «… Поттер» завершується, а 
Таннер починається. Хоча, мо -
же, це й не жарт: як на мене, у 
«… Поттера» була досить сум
нівна ідея, бо суспільство чітко 
поділялося на «магів» і «маг -
лів», де магією могла займа
тися лише одна каста, обрані. 
За нашим мультфільмом, ча
клунство доступне всім і кож
ний може стати чарівником, 
якщо до  три  му  ва  тиметь  ся вось-
 ми правил. Гаррі Поттер вби
вав Воландеморта, натомість 
Микита Кожум’яка не вбиває 
дракона, а приймає його в собі. 
Це досить сміливо, я розумію. 
Але ми хотіли поєднати комер
ційний формат із душевними, 
глибокими меседжами. Нас 
хвилювали певні речі, і ми на
магалися їх відобразити. Тобто 
це лише згори стоять слова 
«перший український аніма
ційний блокбастер», натомість 
усередині це дуже особистий 
продукт, це дуже авторське 
кіно. В ньому наші ідеї. Всепро
щення, наприклад, прийняття 
всього, бо все – від Бога. Якщо 
хочете, цей мультфільм можна 
назвати компіляцією різних 
ідей з національним україн
ським колоритом. 

ІДЕЯ
Коли Сергію Гав-
рилову запропо-
нували знайти іс-

торію, яка б 
стала відповіддю 
України на росій-

ську серію про 
богатирів, він 

знайшов в інтер-
неті невеличке 
оповідан ня Ан-

тона Сіяніки про 
Кирила Кожу -
м’яку. Воно й 

було покладено 
в основу: Кирило, 

вбивши остан-
нього дракона, 

повертається до-
дому, де в нього 

народжується 
син, хворобу 

якого може вилі-
кувати лише те-
пло живого дра-
конового серця.

ТЕХНІКА 
ВиКОНАННЯ

На думку голов-
ного візуаліза-
тора «Микити 

Кожум’яки», на 
2007 рік про-

грама Autodesk 
3ds Max, найпо-
пулярніша про-

грама з об’ємної 
графіки й аніма-
ції, почала зда-

вати позиції. 
Тому основною 
програмою об-

рали новішу роз-
робку тієї ж ком-
панії – Maya. Для 
пост продак  шна 

використовували 
Digital Fusion.

БІОГРАФІЧНА НОТА

Сергій Гаврилов 
З 1997 року займається телерекла-
мою (компанія «Майстер-відео», те-
пер – «Стар-майстер»). Працював з 
найвідомішими брендами і мереже-
вими агентствами. 2006 року для 
Першого національного створював 
оновлену «Вечірню казку» в 

3D-форматі з ведмежатком Дрімкою. Потім як сцена-
ристу йому запропонували зробити перший повноме-
тражний мультфільм.
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«Пер Гюнт»,  
«Вишневий сад»

Театр ім. Лесі Українки
(Київ, вул. Богдана Хмель-
ницького, 5)
Головний принцип «Ленкому» – по-
казувати на гастролях вистави, іден-
тичні московським, з тим самим ак-
торським складом театру та декора-
ціями. Першою буде поставлено ек-
зистенційну драму за мотивами тво-
ру норвезького драматурга Генріка 
Ібсена «Пер Гюнт» (8–10 вересня). 
Також театр Захарова запропонує 
свою інтерпретацію «Вишневого 
саду» (14–17 верес-
ня) за мотивами од-
нойменної п’єси Че-
хова. У головних ро-
лях: Алєксандра За-
харова, Лєонід Бро-
нєвой, Алєксандр 
Збруєв та інші.

«Готель Мафусаїл»

Мала зала палацу «Україна»
(Київ, вул. Велика Васильків-
ська, 103)
Уперше в Україні свою найвідомішу 
виставу представить одна з провід-
них театральних труп Великої Бри-
танії Іmitating the Dog. У постанов-
ці режисера Піта Брукса гармоній-
но поєднані елементи театру, кіно 
та відеоарту. Детективна історія 
оповідає про нічного портьє, що 
безуспішно намагається пригада-
ти своє минуле, хапаючись за істо-
рії таємничих і дивакуватих гостей 

готелю. За словами 
критиків, «Готель 
Мафусаїл» – це 
«вишукана інтелек-
туальна історія про 
наші вічні ілюзії, са-
моошукування та 
страждання». 

Анонси 8–17 вересня, 19:00 12–13 вересня, 19:308 вересня, 17:00
Gasoline Fest

Stereo Plaza
(Київ, вул. Кіквідзе, 17)
За один вечір у столиці відбудуть-
ся виступи трьох альтернатив-
них команд зі світовими імена-
ми. U.D.O. – хеві-метал гурт, соль-
ний проект Удо Діркшнайдера 
(на фото) – екс-вокаліста Accept 
із оригінальним тембром голо-

су. Яскравий представ-
ник стилю треш-метал 
Coroner (Швейцарія) зі-
грає з відомим амери-
канським барабанщиком 
Майком Террана. А нідер-
ландські симфонік-рокери 
Within Temptation пред-
ставлять програму з хітів 
своєї 16-річної кар’єри та 
нові композиції з п’ятого 
студійного альбому «The 
Unforgiving».

«Нормандія у живописі»: 
посібник з історії 
мистецтва і втеча 
з промзони

фічна прив’язка накладає чіткий відбиток на за
гальну атмосферу виставки: панівними є винят
ково м’які, приглушені кольори, де численні від
тінки сірого не пригнічують, а білого, своєю чер
гою, не дають очікуваної піднесеності й легко
сті – така вже вона, мінлива природа Північної 
Франції. Ви не знайдете тут сонця в чистому ви
гляді – воно ховається в похмурому силуеті ко -
рабля Ежена Пуаттевера на узбережжі Ла-Маншу 
або ж узагалі закутане в густі хмари на «Причалі» 
Жуля Ноеля, з його демонічним поєднанням 
темно-сірого й жовтого. Максимум – ненав’язливо 
освічує аристократичних відпочивальників Жака 
Війона «Під тентом на пляжі в Блонвілі» чи дарує 
скупу дещицю світла для «Будівництва човна» 

У
перше в Україні можна побачити колекцію 
творів видатних представників реалізму, ро
мантизму, пост- і просто імпресіонізму, що 
присвячені землям Нормандії. Тут пред

ставлено полотна таких митців, як Клод Моне, Ґюс
тав Курбе, Ежен Буден, Жан Онфлер, Теодор Же
ріко, Жан-Батіст Каміль Коро, Рауль Дюфі, Оґюст 
Ренуар, Жуль Ноель, Шарль Пекрюс та ін.
Добірку під загальною назвою «Нормандія у жи
вописі» формували впродовж 10 років і нині вона 
налічує понад 120 робіт, створених у період від 
1750 до 1950 року. Маючи постійну «прописку» в 
колишньому жіночому монастирі абатства Дам, 
де розташована регіональна рада Нижньої Нор
мандії, колекція успішно мандрує світом. Для по
казу в Україні дирекція зібрання визначила 57 
картин. До приїзду в Київ їх уже побачив Львів, 
де вони викликали неабиякий ажіотаж.
Фактично експозиція становить чіткий зріз історії 
мистецтва ХІХ століття – такий собі практичний 
посібник. Попри досить різнопланову жанрову на
лежність, тематику, школу й настрій робіт, геогра

Білим 
по білому

«Нормандія 
у живописі». 
У Національ-   
ному худож -
ньому музеї 
України (Київ, 
вул. Гру  шев -
ського, 6) 
від 2 вересня 
до 28 жовтня

ВиСТАВКА
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13–29 вересня
Форум видавців

(Львів)
Цьогоріч близько 800 учасників 
презентуватимуть останні новинки 
книговидання, влаштовуватимуть 
автограф-сесії, майстер-класи та 
дискусії. Серед гостей форуму: ла-
уреат Букерівської премії ДіБіСі 
П’єр, сербська письменниця і дра-
матург Віда Оґнєнович, один із 
найвідоміших сучасних польських 
поетів Адам Загаєвський, австрій-
ський письменник, журналіст і пе-
рекладач Мартін Поллак. Запла-
новані книжковий ярмарок, лі-

тературний фести-
валь, фестиваль пе-
рекладів TRANSLIT, 
«Ніч поезії та музи-
ки нон-стоп», про-
грами «Шульц-фест» 
та «Від Сковороди до 
Сковороди».

12–16, 19–30 вересня12–16 вересня
Великий скульптурний 
салон

Мистецький арсенал
(Київ, вул. Лаврська, 12)
До експозиції найбільшого в Укра-
їні арт-форуму, присвяченого мис-
тецтву скульптури, увійдуть робо  ти 
понад 40 провідних українських 
майстрів. Спеціальним гостем цьо-
горічного дійства стане відомий 
британський художник Цадок Бен-
Давид. Вперше українській аудито-
рії будуть представлені його гранді-

озні інсталяції: Evolution 
and Theory, створена на 
основі ілюстрацій при-
родознавчих підручників 
ХІХ століття, композиція 
з 17 тис. квіток Blackfield 
і цілком нова робота 
Blackflowers, що актуалі-
зує втрату зв’язку сучасної 
людини з природою.

«Мовчазна гра» 

Галерея Primus, Галерея Фон-
ду сприяння розвитку мис-
тецтв (Львів, вул. Лесі Укра-
їнки, 16/5; Київ, вул. Фролів-
ська, 1/6)
Виставка-антологія пропонує різно-
жанрові твори відомого іспансько-
го ілюстратора Пабло Амарґо. Це 
книжки й альбоми, плакати та об-
кладинки книг, ілюстрації з преси, 
аудіовізуальні матеріали. Роботи 
цього митця вирізняються ретельніс-
тю, інтелектуальним ба-
ченням тексту, створен-
ням візуальних парадок-
сів та неможливих ситуа-
цій, спрямованих на те, 
щоб дивувати глядача. 
Ілюстрований всесвіт Па-
бло Амарґо характеризу-
ється мінімумом кольорів 
і простими формами.

CD

Alanis Morissette. «Havoc and Bright Lights»
Канадська поп-рок-співачка, схоже, писала свою 
нову платівку в стані роздвоєння особистості. Де
які треки, як-от «Till You» та «Woman Down», зву
чать тепло і солодко аж до нудотності, якщо слуха
ти надто довго. Від цього можна врятуватися, зану
рившись в інші композиції, приміром «Numb» чи 
«Сelebrity», просякнуті атмосферою похмурого, на
вантаженого саморефлексією ангсту. Звісно, є мож
ливість повернутися до «цукрової» половини, по
вторюючи кульбіти до кінця альбому... якщо дозво
лить вестибулярний апарат.
 
Two Door Cinema Club. «Beacon»
З другим альбомом зазвичай не експериментують. 
І рокери з Північної Ірландії це знають напевне. 
Їхній свіжий диск продовжує манеру дебютно
го «Tourist History». Тут усе поліфонічно і соняч
но, як і має бути в інді-рок-альбомі. Чуттєвий чо
ловічий вокал спеціально для дівчаток, лаконічні 
виразні гітарні партії для в’їдання в мозок, дина
мічна бас-лінія, щоб на концерті підходили ближ
че до сцени, і сентиментальні тексти зі щіпкою бу
денності, що не дозволяє перевести їх у розряд 
бездіяльної романтики.
 
Marcus Miller. «Renaissance»
Справжня мрія для джазомана. Динамічний біт у 
фанковій «Detroit», ліричність у «Redemption» з на
вмисними дисонансами, філігранна робота Алек
са Гана (саксофон) та Шона Джонса (труба), чуттєві 
вокали від Ґретхен Парлато, Рубена Блейдса та Док
тора Джона і навіть трохи року в «Jekyll & Hyde». 
Але голов  не – це енергійний бас, чіпкий слеп та 
купа Маркусових соло. У деяких треках його бас-
гітара агресивна й суттєво вирізняється поміж ін
ших інструментів. Міллер може собі це дозволити. 

Жана Коро Онфлера. Люди, судна, скелі, море, 
елементи сільського побуту – все наскрізь прони
зане відчуттям хмарності й спокою – саме те, що 
потрібно після смуги серпневої спеки.
Майстри ХІХ століття, за словами організаторів, 
утікали в Нормандію від наступу промисловості 
на великі міста в пошуках гармонії з природою та 
нових ідей. Саме ці землі стали одним із епіцен
трів зародження основних течій мистецтва тієї 
епохи, котрі, зрештою, зумовили прихід модер
нізму ХХ століття. Подорож полотнами Норман
дії дає шанс бодай не надовго залишити мегапо
ліс услід за видатними майстрами.

Олена Максименко
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Дослідження міста
Радикальні краєзнавчі прогулянки

П
рихильники течії ур  -
бан-експлорейшн (англ. 
urban exploration – до
слідження міста) добре 

знають, як розірвати рутинне 
коло роботи, хатніх справ та 
мирного посьорбування пивця 
в генделику з друзями. Йдеться 
про захоплення, що уособлює 
ті ж таки краєзнавчі прогу
лянки містом, але в радикаль
нішому стилі. Піднятись на 
верхівку мосту над Дніпром, 
милуватися заходом сонця з 
даху висотної будівлі, проник
нути в тунелі метро або спусти
тися до закинутого бункера – 
все це можна зробити, не виїж
джаючи за межі рідного міста. 

ПІДЗЕМНІ ВОДи
Що більше місто, то легше в ньо-
 му знайти цікаве: безліч закину
тих будинків, лабіринти старих 
дворів. Основна маса екстрема
лів, які захоплюються такими 
дослідженнями, – фотографи. 
Задля унікальних світлин вони 
нехтують почуттям страху, про
никають у найцікавіші місця, які 
бачив аж ніяк не кожен. Є думка, 
що це чудовий спосіб розвія-   
тися, помилуватись урбаністич
ною красою або поринути в кар
коломні пригоди. До того ж не 
потрібно нікуди їхати: вилізши з 
підземелля, можна відразу пря
мувати додому під душ.

Крім того, таке захоплення 
відкриває нові горизонти піз

Автор:  
Владислав Вознюк

Фото автора

Тиждень продовжує серію публі-
кацій, присвячених нестандарт-
ним захопленням молоді. Матері-
али про паркур, фризлайт та ап-
сайклінг читайте у № 11/2012, 
№ 25/2012 та № 31/2012 журналу. 
Нині пропонуємо розвідку про 
урбан-експлорейшн – радикальні 
дослідження міст, зокрема дахів, 
підземель та покинутих промис-
лових об’єктів або ж будинків.
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нання улюбленого міста. На
приклад, мало хто з киян знає, 
що в столиці налічується близь-
 ко 60 підземних річок, відомих 
іще з літописних часів. Колись 
місцина, де розташований су
часний мегаполіс, мала вигляд 
порізаних глибокими ровами 

лісистих пагорбів, дном яких 
тек  ли численні малі річки та 
струмки. Поступово місто роз
рослось, перетворило ці чис  ті 
води на стічні канави, а згодом і 
повністю сховало під землю. 
Оскільки це сталося доволі дав-
 но, часто тунелі підземних ко

лекторів відрізняються цікавою 
старовинною будовою або аку
ратною цегляною кладкою. Най-     
привабливіші в цьому плані 
підземні русла річок Клов, Гли
бочиця та Неводничі.

Клов, Хрещатик та стрімка 
Кловиця нині дзюркочуть в од
ному колекторі – Прозоров
ському. Струмок Хрещатик бі
жить під головною вулицею 
столиці у старовинному цегля
ному тунелі. Будівництво ос -
таннього почали в 1888-му, а 
доти місцина просто йшла під 
воду в час раптових літніх злив. 
Кажуть, що на Хрещатику тоді 
топилися люди та коні.

Назви вулиць Верхній та 
Нижній Вал походять від наси
пів, якими обклали річку Гли
бочицю, що тече нині попід 
бульваром між ними. У першій 
половині XIX століття її русло 
випрямили, а згодом повністю 
загнали під землю. Наймення 
вулиці Глибочицької також по
ходить від струмка під нею.

Річечка Кадетський Гай, 
яка протікає під Залізничним 
масивом, оточена могутніми 
му  рами. Це вже сучасна со
рочка із заліза та бетону, тут 
просторо. Оскільки в багатьох 
місцях вода струменить під ко
ліями, інженери вдалися до не
звичних рішень під час проек
тування цього колектора.

ТЕЧІї ДОСЛІДНиКІВ

У «міських дослідженнях» можна 
виділити кілька напрямів: 
Дигери (від англ. digger – копач) – 
прихильники всього, що лежить 
нижче рівня підлоги. Саме вони 
спускаються в закинуті бомбосхо-
вища, колектори підземних річок, 
лабіринти дренажних тунелів та 
інші підземні комунікації.
Руфери (від англ. roof – дах) – ци-
вільніші за дигерів екстремали, що 
люблять дзеркальні фотоапарати, 
їм до душі спостерігати смеркання, 
сидячи на дахах будівель за кели-
хом винця.
Індустріальні туристи фанатіють 
від масштабних покинутих (або не 
зовсім) промислових об’єктів, за-
недбаних будинків, військових 
об’єктів.
Інфільтратори (від англ. іnfil -
tration – проникнення) – справжні 
гарячі голови. Прихильники цієї те-
чії проникають у заборонені зони, 
об’єкти під охороною і взагалі по-
стійно пхають ніс куди не слід. Най-
більша насолода – просковзнути за 
огорожу й вийти непоміченим.

Ночівля на 
верхівці 

Південного мосту 
в Києві, висота 

136 м
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Готуючись до подорожі в 
підземелля, слід взяти гумові 
чоботи, каску, старий одяг, яко-
 го не шкода забруднити, і обо -
в’язково ліхтарики – основ  ний 
та запасний. Зауважу: така про
гулянка може стати смертельно 
небезпечною, бо під час дощу 
тунелі вщерть заповнюються 
водою. Вони слугують для від
ведення атмосферних опадів у 
Дніпро, виконуючи роль дощо
вої каналізації. Так, у Прозоров
ському колекторі під час злив 
уже загинуло четверо дослідни
ків. Щоб уникнути біди, варто 
дотримуватися певних правил 
(див. «Правила безпеки»).

Дослідження різноманітних 
цікавих об’єктів іноді зіштовхує 
дослідників із охороною. У на
шій країні всюди, де цікаво, туди 
«ніззя», а куди можна, там на
товп людей і хаотично розкинуті 
розкладки з шаурмою та сувені
рами. Урбан-експлорери завжди 
обирають перший варіант – і не
важливо, що за це буде. Як казав 
Марк Твен, через 20 років ви 
більше жалкуватимете не за 
тим, що зробили, а за тим, чого 
не зробили.

РОМАНТиКА ПОРУЧ
Як знайти найромантичніше 
міс  це? Потрібно лишень підня

тися на дах! Так, усе надзви
чайно просто – рукою сягнути. 
Можна милуватися заходом 
сонця з дівчиною або медиту
вати самотою. Найпростіший 
спосіб потрапити нагору – по
жежною драбиною, однак зва
житься на таке не кожен. Навіть 
руфери це вважають екстре
мальним методом проникнен-
 ня. Найлегше знайти десь у цен
трі або на пагорбі будинок, який 
споруджують, і просто попро
сити дозволу піднятись на дах в 
охорони. Підходьте у вихідний, 
коли будівельники відпочива
ють, і за 50 грн ви зможете си
діти там хоч цілий день. Багато 
виходів на верхотуру просто не
зачинені, досить лише ретельно 
пошукати. Години, проведені на 
даху, в загальний час життя не 
зараховуються!

На окрему увагу заслугову
ють покинуті будинки. Скарбів 
там, звісно, не знайдеш, проте на
солодитись атмосферою мож  на 
досхочу. Цікаве усе: запах на го
рищі, порожні кімнати з височен
ними стелями, підвали, які іноді 
налічують не один ярус углиб. 
Більшість покинутих при  міщень 
охороняють, бо зазвичай вони 
мають якого-небудь власника, 
котрому абсолютно начхати на 
саму будівлю. Тому об’єк  ти, котрі 

Занедбана 
розкіш  

дореволюційного 
будинку

Підземелля 
Київської 
фортеці

Покинутий ліфт 
для прислуги у 
старовинному 

будинку
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є пам’ятками архітектури, самі 
собою руйнуються. Потім їх зно
сять – і спра  ву зроблено. А охо
рона там – аби, боронь Боже, не 
завелися сквотери (сквот – буди
нок, самочинно захоплений для 
житла). Поблукати такими кім
натами й коридорами, звісно, 
можна, але щоб ніхто не бачив.

Водночас будівлі без охоро-   
ни швидко стають вигрібними 
ямами, адже їх обживають не
найохайніші безпритульні. До 
того ж там можна натрапити на 
мародерів та мисливців за мета
лом, зустріч із цими особами 
може бути навіть небезпечною.

ДОЛАТи БАР’єРи
В інтернеті є багацько тематич
них сайтів, де урбан-екс  пло  рери 
діляться враженнями що  до ціка
вих об’єктів, організовують по
ходи й просто обговорюють до
тичні питання. Там є свої довід

ники та своєрідний етикет для 
поведінки на локаціях, а також 
правила техніки безпеки під час 
прогулянок. Приміром, заборо
нено виносити речі із покинутих 
будинків, смітити, «дестроїти» 
(від англ. to dest  roy – знищувати). 
Взагалі ця «тусовка» має всі 
ознаки субкультури. Є тематична 
творчість, у незвичних місцях 
влаштовують концерти, вистав-
 ки, частенько приїжджають у 
гості екстремали з інших країн.

Щодо законності цього хобі, 
то в нашій країні можна лізти 
всюди, де не висить замок. Пи
тання із правоохоронцями вирі
шують на місці, зазвичай вони 
просто крутять пальцем біля 
скроні й відпускають дослідни
ків, яким не пощастило про
слизнути непоміт  но. Оскільки 
зразу видно, що злочинних на
мірів ті не мають і нічого пога
ного чинити не збираються. 

ПРАВиЛА БЕЗПЕКи ПІД ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ ПІД ЗЕМЛЕЮ

1. Ніколи не ходити під землю самотою – завжди має бути хтось, хто вас ви-
тягне в разі біди.
2. На поверхні близькі люди мають знати, куди саме ви пішли й з ким.
3. До підземелля спускатися лише за сухої погоди, коли немає імовірності 
того, що піде дощ. А найкраще взимку.
4. Світло – це ваше життя, потрібно мати надійні ліхтарі.
5. Перш ніж кудись лізете, добряче подумати, як збираєтеся вилазити.
6. Не вживати алкоголю під час або до перебування під землею.

Підйом 
вантами 
на найвищі 
конструкції 
Московського 
мосту

Гігантський 
вентилятор, 
схожий на 
турбіну літака, 
провітрює тунелі 
метро

Далекий 
забій однієї з 
найглибших 

(1350 м) шахт 
України – 

«Батьківщина» у 
Кривому Розі

Лабіринт коридорів між 
покинутими шахтами 
балістичних ракет під Вінницею
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Повна сумка Сум
Мандрівка, що вмістилася в дорожню торбу

Це місто неминуче асоцію
ється з дорогою та, зва
жаючи на його назву, з 
дорожньою сумкою. Не

хай же розповідь про цю подо
рож теж вкладеться в торбу, ко
жен предмет із якої буде приво
дом для чергової цікавинки 
майбутнім мандрівникам, що 
відвідають Суми.

КЛЮЧІ ВІД…
У місті чимало справді красивих 
будинків і храмів. Забудови неод -
норідні, але складаються пере
важно з двох головних блоків. Це, 
звісно, стандартна радянська ар
хітектура, що набуває індивіду

Автор:  
Олег 

Коцарев

Фото автора

альних рис дуже рідко, як, напри
клад, у випадку загрозливого по
тойбічного космодрому Обласної 
універсальної наукової бібліо
теки імені Крупської (що пов’я -
зувало дружину Лєніна з об
ластю, бібліотекою, її універсаль
ністю та наукою, запитання не до 
мене). Другий архітектурний 
блок – будівлі, зведені на зламі 
ХІХ і ХХ століть. З легким при
смаком сецесії, зі специфічним 
різьбленням або й використан
ням елементів неоготики в пів
денному «санаторійному» ду  сі, 
як у колишній лікарні Святої Зі
наїди на вулиці Троїцькій (фо  то 
1). Іще одним класичним зразком 

тих часів є сумська пішохідна сто
метрівка, або ж «сотня» – вулиця 
Соборна (фото 8).

Майже на кожній централь
ній вуличці є симпатичний ма
єток, а то й палац. Є й дещо 
масштабніше, скажімо, дендро
парк на місці маєтку та парку 
Івана Асмолова. У гарному бу
динку управителя цукрозавод
чика Харитоненка тепер дис
пансер радіаційного захисту, а 
довкола – дерева і запахи. Ува-
 гу привертають дивакуваті 
ями. Колись це були ставки, 
відтак вода з них зникла (чи то 
випили після революції, чи ще 
якась пригода трапилася).

1 2
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МІСТО БАЗАРЧиКІВ І ЛЮДЕЙ  
СТАРОСВІТСЬКОГО ВиГЛЯДУ 
РАПТОМ ВиЯВЛЯєТЬСЯ 
МІСТОМ ГІГАНТІВ 
ПРОМиСЛОВОСТІ

Або розкішний Троїцький 
собор на однойменній вулиці 
(фото 3). Його звів на самому 
початку ХХ століття архітектор 
Ґустав Шольц. Дехто вважає, що 
його стиль дещо італійський, 
дехто каже, що петербурзький. І 
хоч би де там лежало коріння 
стилізації, це справжня окраса 
міста. За радянських часів у 
Троїцькому була органна зала, а 
на його сходинках ще довго ту
сувалися неформали. А відомий 
архітектор Алєксєй Щусєв пода
рував Сумам Пантелеймонів
ську церкву в псевдоросійському 
сти  лі на вулиці Роменській.

Давнішу архітектуру Сум 
можна подивитись у кількох 
майже однакових класицистич
них церквах XVIII–XIX століть і 
двох соборах із ознаками ба
роко. Це козацький Воскресен
ський собор на майдані Неза
лежності, перша кам’яна бу
дівля міста, зведена на початку 
XVIII сторіччя на території то
дішньої фортеці коштом пер
ших сумських полковників, – 

характерне для Слобожанщини 
«мішане» українське бароко. Та 
домінанта всього центру – ве
личний Спасо-Преобра  женсь -
кий собор на стометрівці, побу
дований у 1776–1778 роках і  
перероблений у 1858-му та 
1882–1892 роках (фото 5).

Сьогодні в Сумах, як і в біль
шості інших невеликих облас
них центрів, будують мало. Хоча 
з’явився новий великий стадіон. 
«Навіщо Сумам такий здоровен
ний спортивний об’єкт? Тут нема 
що проводити, на місцеві зма
гання не прийдуть десятки ти
сяч людей! Дарма викинули 
гроші!» – казав мені один знайо
мий спортивний журналіст не
вдовзі після появи споруди. Про-

 те так чи інакше, стадіон у місті 
прижився та виглядає доволі ди
намічно.

БРЕЛОК
Біла альтанка – неодмінний 
атрибут чи не кожного обласно-
 го центру України. Але в Сумах 
вона самобутня та цікава (фо-  
то 2). Сучасну скульптуру цього 
містечка представляє знамени
тий пам’ятник цукру (фото 4). 
Враження він справляє нео
днозначне. Кажуть, ідея поста
вити цей об’єкт виникла в місь
кого голови (більше відомого у 
всеукраїнських масштабах кри
латим неологізмом «підпис
десь») після відвідин росій
ського Курська, де він побачив 
пам’ятник яблу  ку антонівка. А 
втілив задум скульптор Олексій 
Шевченко. Взагалі цукор для 
Сум і області – продукт симво
лічний. У ХІХ–ХХ століттях 
саме вибуховий сплеск його ви
робництва визначив розвиток 
міста. Місцевим лідером цукро
вої промисловості, поряд із ро

3
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диною Терещенків, був магнат 
Іван Харитоненко, теж виходець 
із селян. Його коштом зводи
лися будинки, лікарні, церкви, 
мости, заводи, що функціону
ють і досі. Пам’ят  ник Харито
ненку стоїть у самому центрі 
Сум. А родинне поховання на 
Центральному міському цвин
тарі прикрашають скульптури 
французького мит  ця Арістіда 
Круазі. Утім, нувориш був до 
вподоби не всім, дехто вважає 
саме його прототипом нищівної 
драматичної сатири Івана 
Карпенка-Карого «Хазяїн». 
Інші, щоправда, ставлять на цю 
роль Терещенка.

Є в Сумах і такі милі тимча
сові штуки, як дерев’яна модель 
старовинної вантажівки з кві
тами (фото 9).

АТЛАС УКРАїНи
Місто ідеально «вмостилося» на 
межі кількох поділів країни. Со
ціологічно це найсхідніше місто 
Центральної України, на пере
ході з Півночі на Схід, із відпо
відною електоральною орієнта
цією. До Харкова зовсім близько, 
але навіть водії тамтешніх авто
бусів у Сумах краще дотриму
ються правил дорожнього руху, 
ніж удома, бубонячи собі під 
носа: «ми ж не в Харкові!» Не 
обійшлося і без так званого мов
ного кордону – на сумських ву
лицях майже з однаковою віро
гідністю можна почути як укра
їнську, так і російську. Рівень 
суржику зашкалює та має харак
терний непередаваний відтінок, 
краще відчутніший тому, що 
сумчани в більшості своїй дуже 
комунікабельні.

На центральних вуличках по
чуваєшся, наче в затишному ста
ровинному містечку з кафеш
ками (фото 6). А за лічені хви
лини вже йдеш нескінченною, за
недбаною та загадковою промзо
ною або неозорим зеленим 
сло  божансь  ким приватним сек
тором. Місто базарчиків і людей 
явно старосвітського (пост)селян
ського вигляду раптом виявля
ється містом гігантів машинобу
дівної та хімічної промисловості.

БУТЕРБРОД ІЗ КОВБАСОЮ
Здається, цей великий магазин 
на Соборній вулиці пам’ятаю ще з 
дитинства. З десяток років тому 
ми з батьками купували тут їжу. 
Наша сумська пересадка з ворож
бянського дизеля на харківський 
автобус тривала кілька годин, 
тож ми гуляли містом, а в мага
зині купували, якщо не помиля
юся, ковбасу, хліб і кефір. Легкий 
і швидкий перекус для подорож
нього. «Мабуть, це вперше в Укра

їні! – сміються мої сумські прия
телі. – Там, де донедавна торгу
вали ковбасою, відкрили мис
тецьку галерею!» Справді, випа
док унікальний. Від 2009 року за
мість великого продуктового тут 
діє Сумська муніципальна гале
рея «Смуга». Етнографічні стилі
зації на виставці місцевих скульп-
 торів переплітаються з типовими 
ходами contemporary.

Є в Сумах і більш класичні 
музеї. Наприклад, художній із 
чималою колекцією живопису 
від Петра Левченка до Миколи 
Глу  щенка, від Івана Айвазов
ського до Сергія Васильків
ського, з цікавим зібранням 
пор  целяни та фаянсу. Чи крає -
знавчий із численними матеріа
лами про культуру, історію та 
природу Сумщини.

РУЧКА
Внесок нинішньої Сумської об
ласті в українську літературу ве
личезний. Ось, наприклад, Іван 
Багряний з Охтирки, а Наталка 
Білоцерківець із-під Білопілля. 
Обласний центр у цьому сенсі 
скромніший. Із «Розстріляного 
відродження» можна згадати по
ета Василя Алешка, що мирно 
собі оспівував красоти села та ро
дючої української природи, але в 
книжці «Димарі в квітниках» 
раптом виявився автором цікавої 
авангардної поеми. Інший сум
ський «стовп авангарду» має 
міжнародне значення – в міській 
Олександрійській чоловічій гім
назії навчався один з основопо
ложників російського й україн
ського футуризму Давид Бурлюк. 
Жи  ли тут Олександр Олесь і ро
сійські письменники Антон Чє
хов та Алєксандр Купрін.

Сьогодні літературне життя 
в Сумах, якщо й не «вирує», то 
принаймні яскраве та своє
рідне. Є тут доволі потужне се
редовище навколо творчого збі
говиська «Паркан».

ТЕАТРАЛЬНА ПРОГРАМКА
Поетки Софія Сітало та Тетяна 
Корнілова – ще й акторки у міс

У 1990-Х СУМи МАЛи 
ПОХМУРУ БАНДиТСЬКУ 
СЛАВУ. СЬОГОДНІ ТУТ 
ЗНАЧНО СПОКІЙНІШЕ
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цевому Театрі для дітей та юна
цтва. Завдяки їм я потрапляю за 
лаштунки. У Рівному мені вже 
розповідали про річку, замуро -
вану під фундаментом театру 
(див. Тиждень, № 22/2012), 
що ж розкажуть тут: «У нашому 
театрі десь під фундаментом, 
здається, є підземний хід, який 
веде звідси далеко вглиб міста!»

Я, щоправда, підземного 
ходу не побачив. Зате побував у 
фактурних напівтемних примі
щеннях з інвентарем, у люку під 
сценою, у гримерці, куди ак
триси після вістави поверта
ються, як годиться, з квітами від 
глядачів. І навіть зазирнув в 
один особливий підвал. У ньому 
від тих часів, коли в театрі да
вали ще й лялькові вистави, хо
ваються маріонетки. У темряві 
під низькою стелею вони висять 
нерухомо, ніби на шибеницях.

БАЛОНЧиК
У 1990-х місто мало похмуру 
бандитську славу. Деякі журна
лісти пов’язували це з «хімією»: 
коли в Сумах розбудували хі
мічні підприємства, на них над
силали працювати в’язнів ледь 
не з усього тодішнього СРСР; «на 
хімії» вони жили в значно лібе
ральніших умовах, ніж у в’яз -
ницях, і потроху стали організо
вувати бригади з «малолєток». 
«Бауманські», «роменські» та ін -
ші угруповання (їхні сходки тут 
називалися «зборами») перетво
рювали райони на справжні по -
ля бойових дій. Кажуть, іноді 
цілі школи бралися в облогу, і за 
право вийти з них неушкодже
ними учні мусили платити по 5 
грн. Сумам присвячена окрема 

СУМСЬКиЙ КОМПАС

Місто може бути 
зручним плацдар-
мом для подорожі 
іншими цікавими 

закутками регіону: 
звідси розходяться 
шляхи на Тростя-

нець, Охтирку, 
низку садиб у ра-

йоні Кияниці, Лебе-
дин, Ромни, Пу-

тивль, а також «Го-
рюндію»  

(див. Тиждень 
№ 41/2009) та Глу-
хів (див. Тиждень 

№42/2011).

сторінка на міжнародному сайті 
«Віртуальний музей гопників».

Молодик, який колись брав 
участь у подіях і не хоче нази
вати свого імені, ставиться до 
цієї слави трохи скептично: «У 
таких історіях чимало перебіль
шень. Частіше пацани просто 
збиралися десь, балакали, грали 
у футбол. А про школи… Може, 
це пішло з одного випадку, коли 
на нас під час «розборки» ззаду 
напали і нам довелося сховатися 
в школі (ввечері там учнів уже не 
було) та звідти відбиватися…»

Одне беззаперечно: сьогодні 
тут значно спокійніше. І стоме
трівкою наче не ходять бриті па
цанчики топлес у спортивних 
штанях. А знакові закапелки ча
сом перетворюються на нефор
мальні зони. Наприклад, так 
звана Хіросіма – недобудований 
закинутий спорткомплекс, що ви
глядає таки досить розбомблено. 

Поет Віталій Корнілов розпові
дає: в часи його дитинства «мало
лєтки» тут готували арматуру 
для бійок старших бандюків. Те
пер стіни загадкових споруд – це 
справжня галерея стрит-арту.

ПОМАРАНЧЕВиЙ СІК
Суми були однією з колисок По
маранчевої революції. Вліт  ку 
2004 року на знак протесту проти 
об’єднання кількох вишів розпо
чалася так звана Студентська ре
волюція на траві. Мітингуваль
ники вимагали відставки одіоз
ного «донецького» губернатора 
Щербаня та начальника обласної 
міліції Плєханова, встановили 
наметове містечко, яке відтак ро
зігнали із застосуванням сили, 
організували похід на Київ. Кіль
кох осіб заарештували. Події ка
талізували протестні настрої 
земляків Віктора Ющенка та 
остаточно закріпили за Сумами 
славу східного «помаранчевого 
форпосту». У сквері, де все відбу
валося, тепер стоїть пам’ятник.

І, ВЛАСНЕ, СУМКА
Суми, як і майже всі міста Слобо
жанщини, заснували в середині 
XVII століття переселенці з Геть
манщини, що тікали від нескін
ченних війн. Начебто це були 
мешканці Ставища, що на Київ
щині. За легендою, вони осели
лися на тому місці, де знайшли 
чи три, чи сім сумок із золотими 
монетами. Звідси й пішла назва. 
Хоча дослідники вважають, що 
назва пов’язана радше з річкою 
Сумка. У будь-якому разі на 
честь «сумчастої» легенди теж 
зробили невеличкий милий па -
м’ятник (фото 7). 
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Зі світу по нитці – ось вам і вірус
Шкідливі комп’ютерні програми невдовзі самостворюватимуться  
із фрагментів кодів

П
одібно до їхніх біологічних братів, ком -
п’ютерні віруси ведуть запеклу еволюційну 
«гонку оз  броєнь». Ці програми, головна 
властивість яких – відтворюватися у спосіб 

копіювання себе на нових машинах, виникли на 
початку 1980-х як цікавинка. Та нині вони, як й 
інші схожі види шкідливого програмного забез
печення, годують багатомільярдну індустрію. Ті, 
хто використовує віруси, аби викрадати інформа
цію і зламувати ком  п’ю  тери, воюють із тими, хто 
створює і продає засоби цифрового захисту. Коли 
на кін поставлено так багато, шкідливе ПЗ (як 
його ще називають) робиться дедалі підступні
шим. Тож програми для його розпізнавання по

винні не відставати й щодень розумнішати.
У доповіді, оприлюдненій нещодавно на 

конференції в місті Бельвю (штат Вашингтон), 
описано – задля просвіти «білих капелюхів» 
(хакерів, які працюють у службах комп’ю -
терної безпеки. – Ред.) у цій «гонці озбро
єнь» – новинку, яка може зробити віруси ще 
хитрішими. Автори програми Вішват Моган і 
Кевін Гамлен з Університету Техасу в Далласі 
назвали своє творіння «Франкенштейн» – на 
честь відомого персонажа, вченого, який 
(принаймні в екранізації однойменного 
фантастичного роману) створив живого мон

стра з частин тіл, викрадених із могил і боєнь.
Цифровий «Франкенштейн» сканує безвинні 

програми (скажімо, текстові процесори або кальку
лятор, який входить до операційної системи 

Microsoft Windows) і знаходить невеликі 
ділянки коду, котрі називають га

джетами. Такі відрізочки коду
ють безліч найпростіших 
операцій із тих, що їх вико
нує комп’ютер: наприклад, 
завантаження одного чис
 ла в пам’ять із подальшим 
додаванням іще двох. Як -
що назбирати достатньо та
ких фрагментів і скласти їх 
у потрібному порядку, то 

мож  на зліпити з них про
граму, яка виконуватиме будь-

яке завдання на замовлення.
«Франкенштейн» починається 

із «семантичного плану», тобто аб
страктного опису того, чим ця про
грама має займатися. Тоді він про

сіює всі гаджети на комп’ютері-
господарі, аж доки складе необхідний 

список інструкцій. У доповіді Моган і Гамлен 
демонструють здійсненність такої операції, за

стосувавши свою програму для конструювання 
двох простих алгоритмів (не повноцінних вірусів, 
але авторам шкідливого ПЗ таке могло б прида
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Зі світу по нитці – ось вам і вірус
Шкідливі комп’ютерні програми невдовзі самостворюватимуться  
із фрагментів кодів тися) з використанням самих 

лише гаджетів, зібраних на 
файловому браузері «Провід
ник», який входить до Windows.

Крім технічної простоти й 
легкості, таке спирання на га
джети має ще й свої переваги 
для авторів зловмисницьких 
програм. Як і у випадку із при
родною мовою, комп’ютерним 
кодом можна писати «речення», 
що хоч і різняться будовою, але 
передають те саме значення. 
Інакше кажучи, є не один спо-  
сіб зробити програму. Позаяк 
«Франкенштейн» призначений 
для генерування алгоритмів із 
різних наборів гаджетів щоразу, 
коли він заражує нову машину, 
то в результаті кожна програма 
матиме інакший вигляд, ніж 
будь-яка її попередня версія. 
Проте кожен наступний варіант 
поводитиметься точно так само.

Ідея цих мінливих програм, 
власне, не нова. Автори вірусів 
послуговуються такими техні
ками для заплутування ще від 
початку 1990-х. Так звані полі
морфні віруси використовують 
шифрування «на льоту», щоб 
замаскуватися. Коли щоразу 
під час відтворення програми 
застосовувати новий ключ, то, 
як наслідок, кожне її нове поко
ління матиме інакший вигляд, 
ніж попереднє. Але антивірусні 
сканери пристосувались і до 
цього. Сучасні програми-ска -
нери шукають невеличкий 
фрагмент коду, необхідний для 
розшифрування непіддатливо
 го вірусу. Зашифрований ком -
п’ютерний код також містить 
індикатори, які можна виявити 
методом статистичного ана
лізу. Гамлен проводить анало
гію з банківським грабіжни
ком, у якого є безмежний запас 
масок. Злочинець може зміню
вати свій вигляд щоразу, коли 
збирається пограбувати касу, 
але це майже не має значення: 
людина, яка вештається нав -
коло такої установи у масці, за
вжди викликає підозру.

Автори передбачають, що 
методи «Франкенштейна» пере
шкоджатимуть таким прийомам 

виявлення вірусів. Позаяк про
грама не зашифрована, статис
тичні методи не зафіксують ні
чого підозрілого. А той факт, що 
його нащадки складаються зі 
шматочків і клаптиків цілком 
законних програм, допоможе об
дурити сканери, які працюють 
за евристичним принципом, – 
практично виявляти підозрілі 
процеси. Одним із потенційних 
слабких місць може бути семан
тичний план, який повинен за
лишатися незмінним від поко
ління до покоління. Але, за сло
вами Гамлена, оскільки цей 
план сам собою не комп’ютерний 
код, а просто описує те, що згене
рований код має виконати, його 
можна безпечно заховати від 
програм захисту із традиційним 
шифруванням.

Кого це могло б зацікавити? 
Дві потенційні аудиторії – це 
автори шкідливого програм
ного забезпечення й антиві
русні компанії. На думку нау
ковця з Кембриджа Вей Мінь 
Ху, який займається пробле
мами комп’ютерної безпеки і 
жодним чином непов’язаний з 
авторами доповіді, залежність 
«Франкенштейна» від коду, зі
браного з попередньо інстальо
ваного програмного забезпе
чення, може загальмувати його 
здатність поширюватися між 
комп’ютерами. Це зробило б 
його менш привабливим в очах 
кіберзлочинців.

Однак Вей Мінь Ху вважає, 
що новий підхід міг би придатися 
для прицільних коротких атак. У 
цьому контексті, певно, нікого не 
здивує, що таку роботу частково 
оплачено коштом Військово-По -
вітряних сил Сполучених Шта  тів, 
а автори делікатно зауважують, 
що їхня програма могла б знадо
битися для «активного захисту»: 
як колись висловився один бри
танський тренер із регбі, «треба 
давати здачі першому». Тож за
вжди темний світ кібервійни 
може тепер стати ще темнішим і 
непрогляднішим. 
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«Може, горі-

лочки?» – 
рап  том запи-

тує прода-
вець. «Але ж 
у потязі пити 
не мож  на», – 

дивуємось. 
«Цю – 

можна! Ось 
наш фірмо-
вий знак», – 
сміється пра-
цівник заліз-

ниці

Валерія 
Бурлакова

Інна 
Завгородня

Валентина 
Бутенко

Богдан 
Буткевич

НАШ РОТ
Дуже раджу почитати публіцис
тику Йозефа Рота, особливо ті 
його твори, що стосуються Укра
їни, – вони перекладені нашою 
мовою. Вже не кажучи про ро
мани, в яких описано вітчизняні 
реалії, – це безумовний must 
read. Усвідомлюєш: у нас за сто 
років майже не змінилися засад
ничі речі, як-от неповага до за
кону або пияцтво. Як тогочасні 
українці, щойно втративши дер
жаву, стали оперетковою нацією 
і не схóдили зі сцен європей
ських театрів, хоч їх і зображали 
в танці з ножами в зубах чи з ро
сійськими піснями. Як мало 
знали про нас (про них?) на За
ході і з яким замилуванням на
роджений у Бродах єврейський 
німецькомовний журналіст і бе
летрист переконував, що укра
їнці осучаснюються й заслугову
ють на державу.  

ОСОБЛиВА ГОРІЛКА
«Пиво, шоколад, горішки!..» – 
бубонить дядько з величезним 
візком із вагона-ресто  рану, вде
сяте проходячи потягом. Ми з 
попутниками саме обговорюємо 
залізничні заборони: не курити, 
не вживати алко  го  лю… «Може, 
горілочки?» – рап  том запитує 
продавець. У його візку чимало 
півлітрових пляшок біленької. Є 
і цигарки. «Але ж у потязі пити 
не мож  на», – дивуємось. «Цю го
рілку – можна! Ось наш фірмо
вий знак», – сміється працівник 
залізниці, тицяючи пальцем у 
помаранчеву наліпку-цінник на 
етикетці напою. «Купуйте й від
почивайте! Покажете міліції, як -
що причепляться, – вони зна
ють, що це моя». Питання про 
наявність дозвільних знаків на 
кожній сигареті сприймає ціл
ком серйозно. «Ні, – зітхає. – Тут 
уже вибачайте».  

РІЗНІ ПІДХОДи
Свято Спаса на Львівщині та 
Київщині майже не має відмін
ностей. Та одна таки є – і до
волі разюча. Жителі галицьких 
сіл та містечок ідуть до церкви 
з міні  атюрними кошичками: 
два яб  луч  ка, одне гроно вино
граду та кілька чорнобривців, 
перевитих у цікавий спосіб ат
ласними стрічками. Хтось 
обв’язує яблу  ко квітами так, 
що воно стає схожим на чарів
ний букет, хтось робить прості, 
але симпатичні композиції із 
трав та кетягів... Одного не ро
зумію: чому на Київщині тяг
нуть до церкви величезні ко
шики з усією врочистою трапе
зою: від двох кілограмів яблук 
до солі та пляшки вина? Мо  же, 
святять не тільки для себе? Все 
ж таки тут менше людей хо
дить до храму на свята, ніж на 
Львівщині. 

Олена 
Чекан

ТРУБА-ПОМІЧНиК
Уночі нашому другові несподі
вано стало погано. О четвертій 
ранку вже були в Київській лі
карні швидкої допомоги, де від
разу – операційний стіл. Чека
ємо надворі. У Бога подумки 
просимо життя товаришу. Над 
нами величезний повний мі
сяць, і раптом – зоряний дощ… І 
тут зненацька заливистий сміх. 
«Мабуть, студенти не розуміють, 
що тут не можна реготати», – 
вирішили ми. Та насправді в 
кутку невеличкого парку  стояли 
різного віку співробітники ней-
рохірургії. Пили каву, курили. 
Вразили їхні очі: засмучені й 
тужливі. Вони тягнуть до життя 
кожного, від кого відмовилися 
лікарі з усієї України. Веселі роз
повіді дають їм сили працювати. 
А гучним їхній сміх робить труба 
від чотирьох корпусів лікарні. 

ДОщОВиЙ ЗАТОР
Що може бути нуднішим за 
стояння в автомобільному за
торі під холодним дощем? По
тічки води, що стікають по 
склу напроти очей, почина
ють нагадувати сльози неза
лежно від рівня твоєї сенти
ментальності. Хоч і непрохані, 
але закрадаються думки про 
плинність життя й те, що очі
кує чи не очікує на тебе після 
нього. Ну, і як же без трохи  
банального, але порівняння 
всьо  го земного шляху з ось та
ким то стоянням, то дуже по
вільним просуванням крізь 
водяну імлу, кінець якого гу
биться в неосвітленій темряві. 
А потім затор починає руха
тися, і знов за склом мерех
тять мінливі картинки буття. 
Та все одно не легшає. 

БАТЬКи Й ПиВО
У Києві справжній бебі-бум: у 
дворах та скверах десятки не
мовлят у візочках. Та є в діжці 
меду й ложка дьогтю. Прак
тично щодня бачу таку кар
тину: молодий (або й не дуже) 
тато штовхає візок із малят
ком, п’ючи при цьому пиво, а 
часом іще й покурюючи ци
гарку. Нерідко поруч крокує і 
мама з пляшкою чогось сла
боалкогольного. Тобто дитин-
 ча від найніжнішого віку при
вчається до повсякденності 
спиртного та нікотину... Зви
чайно, можна звалити все на 
рекламу й телебачення з їх
ньою нав’язливою пропаган
дою нездорового стилю жит-
 тя. Але цікаво, невже в голо
вах таких батьків немає влас
них думок?  

Дмитро 
Губенко
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