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Тиждень  
в історії

Почалася «інтифада» 
(повстання) палестинців на 
окупованій Ізраїлем території 
Західного берегу річки Йордан 
та Сектору Газа

Парламент Фінляндії 
ухвалив рішення про 
відокремлення від 
Росії та проголосив 
незалежність  

   1 грудня       2 грудня   

  6 грудня 1917    7 грудня 1872    8 грудня 1987  
Народився Йоган Гейзінґа, 
нідерландський філософ, 
історик, теоретик культури, 
автор книжки «Homo ludens» 
(«Людина граюча») 

П
ереформатування владної вертикалі, 
пов’язане з обранням нового складу пар
ламенту, перейшло у практичну стадію. 
3 грудня Віктор Янукович прийняв від

ставку Миколи Азарова та вже анонсував, що 
запропонує Верховній Раді нову кандидатуру 
до 9 грудня. На наступний тиждень заплано
ване також обрання спікера нового парламенту. 
З огляду на те що затягування з вирішенням 
цих кадрових питань загрожує режиму Януко
вича поглибленням протистояння між різними 
групами впливу, можна очікувати, що крапку в 
тих питаннях намагатимуться поставити як
найшвидше. 

Говорити про окремі «прем’єріаду» та «спіке
ріаду», які регулярно мали місце за попередньої 
влади, не випадає. Усі кадрові перестановки фор
мують єдину систему: під обрання нового глави 
уряду Партії регіонів потрібно сформувати біль
шість, а це складно зараз зробити навіть за раху
нок кількох десятків мажоритарників та консен
сусу серед груп впливу в самій ПР. Кандидатура 
спікера, своєю чергою, має врівноважувати ба
ланс сил після погодження кандидатури 
прем’єра – коло замикається. 

Одразу після виборів найімовірнішим кан
дидатом на посаду прем’єра вважався очільник 
НБУ Сергій Арбузов. Логіка зрозуміла: якщо й 
змінювати щось, то в інтересах «Сім’ї». А якщо 
ні, то ліпше нічого не змінювати. Проте екстра
вагантні валютні ініціативи відомства остан
нього змусили задуматися значну частину регі
оналів, чи не позначаться його експерименти 
уже на посаді прем’єра на них самих. «Фронда» 
проти Арбузова та його валютних ініціатив 
продемонструвала, що навіть у нинішньому 
парламенті, частина провладних депутатів 
якого через тиждень втратять мандат і будуть 
беззахисними перед інструментами тиску 
«Сім’ї», до таких експериментів не готові. Як 
висловися з цього приводу один із них Дмитро 
Святаш: «Арбузов – кіт у мішку», а відтак 
«старе зло, але знайоме, краще, ніж незвідане». 
Така логіка грає на користь повернення в крісло 

голови Кабміну Азарова. Ризик здобуття урядо
вого штурвала людиною, схильною до долання 
всіх перепон на своєму шляху грубим адміні
стративним примусом, – це навряд чи те, чого 
прагне більшість у ПР. 

В Україні публічну підтримку кандидатури 
Миколи Яновича на посаду прем’єра уже висло
вив Андрій Клюєв. Водночас перед складенням 
повноважень Азаров здійснив неочікуваний ві
зит до Москви і, ймовірно, заручився й там під
тримкою як найбільш прихильний до східного 
вектора інтеграції претендент на посаду 
прем’єра. У цьому контексті показовим є той 
факт, що Віктор Янукович на саміті керівників 
держав СНД в Ашгабаті 5 грудня, де він провів 
зустріч віч-на-віч із Путіним, заявив, що шанси 
Миколи Яновича знову очолити Кабмін дуже 
високі. 

Таким чином, Азаров, якого за останні два з 
половиною роки журналісти та аналітики не раз 
«відправляли у відставку», швидше за все, по

Шило і мило 
Автор: 
Олесь 

Олексієнко, 
Мілан  
Лєліч 

10-річна українка 
Анастасія Петрик 
перемогла 
в дитячому 
«Євробаченні-2012»

Палата  
представників  
Конгресу США 
проголосувала за 
скасування візової 
лотереї Green card

На президентських 
виборах у Словенії
переміг  
соціал-демократ  
Борут Пахор

Поблизу 
Сімферополя 
кримські «казакі» 
влаштували 
погром татарського 
поселення
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У Стокгольмі 
відбулося 
перше вручення 
Нобелівських 
премій

Загинув останній принц 
незалежного Уельсу, 
після чого країна 
остаточно перейшла під 
управління Англії 

Уряд створив комісію 
для розслідування 
скандалу  
з LNG-терміналом

Янукович поступився 
головуванням у СНД на 
користь Білорусі. Мовляв, 
у 2013 році Україні це не 
під силу, оскільки треба 
головувати в ОБСЄ 

Мережа львівських ресторанів,  
до якої належить і відома «Криївка», 

опинилася від загрозою закриття. 
Офіційна причина – порушення норм 

забудови і поширення  
в цих закладах наркотиків

     5 грудня    

Італійський винахідник 
Ґульєльмо Марконі 
провів перший сеанс 
трансатлантичного 
радіозв’язку

  9 грудня 1863    10 грудня 1901     11 грудня 1282    12 грудня 1901  
Народився Борис 
Грінченко, український 
письменник, мовознавець, 
автор першого 
фундаментального 
словника української мови 

вернеться у своє крісло. Окрім політичних чин
ників цьому сприяє й економічна ситуація. Криза 
державних фінансів (див. стор. 14) обіцяє складні 
часи. Тож кращого «стрілочника», ніж і так дис
кредитований Азаров, не знайти. Для когось ін
шого старт політичної кар’єри в таких умовах 
може стати одразу її кінцем. Хоч у випадку Арбу
зова не менш негативні наслідки може мати і 
ймовірний різкий обвал курсу гривні під час його 
перебування на посаді керівника НБУ. 

Тож, не виключено, Азаров таки і далі керува
тиме Кабміном певний час. Можливо, й рік. А 
«перезавантажити» уряд з допомогою власної 
команди молодих реформаторів Янукович зможе 
пізніше, коли парламентарії стануть менш гоно
ровими. Наприклад, через внесення змін до Кон
ституції скасують депутатську недоторканність і 
змінять процедуру обрання або й повноважень 
депутатів. І про жодну «фронду» й урахування 
інтересів якихось груп, навіть колишніх своїх 
спонсорів, більше не йтиметься.  

Як стало відомо Тижню, Велика Британія, Франція, Нідерланди, 
Швеція, Данія, Італія та Іспанія наполягають на тому, щоб перед 
підписанням Угоди про асоціацію та ЗВТ з ЄС Україна виконала по
літичні умови. Зокрема, щоб новий виборчий кодекс, на якому ро
ками наполягає Рада Європи, був напрацьований за участю опози
ції, щоб було припинено використання судочинства з політичними 
цілями та проведені реальні реформи, спрямовані на запроваджен
ня стандартів правової держави. Натомість Польща та Литва просу
вають якнайшвидше підписання угоди з Україною. Нині чимало за
лежить від позиції Німеччини. Берлін коливається, кого підтрима
ти: ентузіастів на чолі з Варшавою та Вільнюсом чи скептиків, які 
стоять на тому, що привілейовані відносини з ЄС можливі лише за 
умови дотримання демократичних стандартів. Євродипломати та 
чиновники наголошують, що гроші й лобісти не здатні зрушити з 
місця відносини між Україною та ЄС. «Ситуація як ніколи залежить 
від мобілізації громадськості, – зауважив Тижню один із праців
ників офісу єврокомісара з питань розширення Штефана Фюле. – 
Якщо б опозиція, громадський сектор об’єднали зусилля й ефектив
но домоглися позитивних змін, бодай невеликих, але конкретних, 
то й Брюссель не забарився б зробити крок назустріч». 

Палестина і ганьба 
українських дипломатів

Що блокує Угоду  
про асоціацію

Палестинська автономія 30 лис-
топада дістала статус спосте
рігача при ООН. Цю резолю
цію Генеральної Асамблеї під
тримали 138 держав-членів, 
9 – висловилися проти, а ще 
41 – утрималася. В арабсько
му світі це рішення сприйня
ли з піднесенням, проте Ізра
їль заявив, що, навіть отри
мавши статус спостерігача при 
ООН, Палестинська автономія 
не стала ближчою до незалежності. Делегація України не взяла 
участі у голосуванні, в черговий раз, продемонструвавши без
хребетність української дипломатії та відсутність якоїсь пози
ції з приводу важливих питань світової політики. У голосуван
ні не взяли участі також Екваторіальна Гвінея, Кірибаті, Ліберія  
і Мадагаскар.  

Поблизу 
Сімферополя 
кримські «казакі» 
влаштували 
погром татарського 
поселення
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СІ ЦЗІНьПІН
модернізує Компартію
Новий лідер Китаю ско-
рочує закордонні ві-
зити для чиновни-
цтва, скасовує чер-
воні доріжки, три-
валі телетрансляції 
та іншу показуху під 
час офіційних 
заходів.

ГАННА УШеНІНА
чемпіон
Українка перемогла на 
жіночому чемпіонаті 
світу з шахів – упер-
ше в його історії.

ВОЛОДиМиР ЯЦУБА
ксенофоб?
Мер Севастополя наказав 
місцевому ТБ тран-
слювати більше пе-
редач про Донецьк 
замість «западен-
ського» контенту.

В лад із Конго 
Цьогорічний рейтинг «Індекс сприйняття 
корупції» влада, ймовірно, тлумачитиме на 
свою користь: мовляв, рік тому посідали 
152-гу сходинку, а тепер – 144-ту. Ось воно 
«покращення», визнане не кимось, а 
Transparency International. Проте якщо 
подивитись на торішніх і нинішніх сусідів 
України, то позитивний тренд помітити 
складно. Що тоді, що тепер наша держава 
перебуває поруч із африканськими країна-
ми, де досі сильними є традиції звичаєвого 

права і які вже точно не мають жодних євро-
інтеграційних прагнень. На відміну від 
України… 
Керівник контактної групи Transparency In-
ternational в Україні Олексій Хмара конста-
тує, що боротьба з корупцією в Україні є ли-
ше декларативною: «Паперових кроків було 
зроблено дуже багато. Рік тому ухвалили 
державну програму майже на мільярд гри-
вень, Національний антикорупційний ко-
мітет указами президента демонстрував 
бурхливу діяльність, але за рік так і не зро-
бив нічого, а посадовці щодня вислуховують 
поради від керівництва держави, що їм то 
«руки відрубають», то «кишені зашиють».

За даними Transparency International
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До 21,67 млрд грн
підвищать видатки з держбю-
джету на силовиків у 2013-му, 
що на 5% більше, ніж роком ра-
ніше 

На 11 млн грн
планує уряд збільшити витрати 
на утримання Верховної Ради

На 33%
хоче зменшити уряд компен-
сації різниці тарифів на тепло  
і воду пільговим категоріям 
громадян

$10 млн
такою є максимальна ціна ту-
шок у новому парламенті. Ін-
формація опозиційного депу-
тата Сергія Пашинського  

ФеЙС-КОНТРОЛь МАЙже СеРЙОЗНО

ЛІНА КОСТеНКО
відмовилась від почестей
Поетеса не прийняла від засно-
вників «Коронації 
слова» відзнаки 
«Золотий пись-
менник  
України», яку 
вже вручено  
20 сучасним  
літераторам. 

ВІКТОР ЯНУКОВич
«відкрив» Америку
В американському коме-
дійному шоу україн-
ський президент по-
став у образі клієн-
та заокеанських по-
літтехнологів, яким 
так і не зробили його 
демократичні-
шим.

РеЙТиНГ

«ДОБРыЙ ДОКТОР АЙБОЛиТ»

НА чАСі|тЕНДЕНЦіЇ тИЖНЯ
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Цьогорічний рейтинг «Індекс сприйняття 
корупції» влада, ймовірно, тлумачитиме на 
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України, то позитивний тренд помітити 
складно. Що тоді, що тепер наша держава 
перебуває поруч із африканськими країна-
ми, де досі сильними є традиції звичаєвого 

права і які вже точно не мають жодних євро-
інтеграційних прагнень. На відміну від 
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ternational в Україні Олексій Хмара конста-
тує, що боротьба з корупцією в Україні є ли-
ше декларативною: «Паперових кроків було 
зроблено дуже багато. Рік тому ухвалили 
державну програму майже на мільярд гри-
вень, Національний антикорупційний ко-
мітет указами президента демонстрував 
бурхливу діяльність, але за рік так і не зро-
бив нічого, а посадовці щодня вислуховують 
поради від керівництва держави, що їм то 
«руки відрубають», то «кишені зашиють».
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КОРОТКО ПРО «УКРАїНСьКе» ТеЛеБАчеННЯ 

Псевдотріумф 

Українського телебачення не існує. Цю невтіш
ну істину було підтверджено під час церемонії 
нагородження лауреатів 12-ї телевізійної премії 
«Телетріумф», яку чомусь іменують національ
ною. Про яку націю йдеться, на жаль, не уточ
нюють. Хоча і так все зрозуміло: еталоном те
лепродукту може бути лише російськомовний, 
а найкращим кіно на українському ТБ – щось 
сопливе, зняте з розрахунку на експорт до Ро
сії. Зрештою, малоросійство під час церемонії 
проглядалося у всьому. Зокрема, дійство «псу
вали» деякі ведучі й самі лауреати, розмовляю
чи «малоросійським нарєчієм». Ще до початку 
голос з-за кадру вишуканою українською задав 
правильний тон заходу, але більшість телезірок 
його проігнорували. Сказано ж – провінція.  
Зате організатори доклали неабияких зусиль 
і вклали в дійство чималі гроші. Багато пафо
су і шику. Палац «Україна» (раніше під цере
монію орендували простіші зали) ледь умістив 
усіх гостей. До речі, мав рацію все-таки Микола 
Янович, безпробудно наголошуючи на «пакра
щенні». Хто хоч краєчком ока мав нагоду гляну
ти на гостей «Телетріумфу», міг переконатися, 
що жодна криза нам ніколи не загрожувала. Зо
лото, діаманти, хутра, дизайнерські сукні, роз
кішні лімузини...  Завжди б таку кризу...
Чи не головною ознакою маргіналізації церемо
нії, а отже, й українського телебачення загалом 
можна вважати те, що окрасою програми, себто 
тими, на кого преса найбільше звернула увагу, 
стала пара Розинська – Мельниченко (на фото)... 
А от на голубий екран потрапив аж ніяк не весь 
«Телетріумф», і, вочевидь, не лише тому, що в 
країні знову буяє цензура, яка відгризає навіть 
езопівські виступи переможців (показово, що 
транслював церемонію цього разу ахметівський 
канал «Україна»). Зокрема, видалили промову 
одного з переможців, ведучого ток-шоу «Сво
бода слова» на ICTV Андрія Куликова, який був 
настільки зухвалим, що натякнув на неприємні 
тенденції, що останнім часом спостерігаються 
на ТБ. Просто телевізійний час – це великі гро
ші, і якщо вже куплено «білокам’яний» серіал, 
його треба будь-що показати... 
Коли церемонія добігала кінця, зала спорожні
ла на половину, а відтак ще на третину. Мабуть, 
мало кому цікаво, хто в нас найкращий оператор 
чи сценарист. Це й логічно. В затиснутому уперед
женнями інкубаторі творчий геній не працює.

2,8 млн українців 

не отримали «Вітіної тисячі» –  
це майже 30% загальної кількості 

До 34%
знизився рейтинг Путіна в листо-
паді цього року. У січні 2012–го 
його дії підтримував 41% росіян. 
Дані Левада-Центру

С
проби «Шахтаря» відмити свій імідж від скандального гола 
(див. Тиждень, № 47/2012) набули гротескних форм. По
яснення футболістів та вибачення головного тренера гірників 
Мірчі Луческу наступного дня видавалися геть непереконли

вими й нещирими. Аби лише відчепилися. Ну, приміром, на запи
тання журналістів, а чому наставник «Шахтаря» не сказав у перерві 
команді пропустити гол у свої ворота як компенсацію, тренер відпо
вів, мовляв, було б помилкою вважати, що «після скандалу, тих об
раз і штовханини, які були на полі, мої футболісти вийдуть і дозво
лять собі забити». Ба більше, він дав тоді своїм підопічним настано
ву показати, хто насправді сильніший, і будь-що виграти поєдинок. 
Зрештою, як цього й завжди вимагає від них «кормчій». А вибачен
ня від капітана гірників хорвата Даріо Срни, відповідальність яко
го за «гру по понятіям» була аж ніяк не меншою, також були в стилі 
«не бачили, не чули, не домовилися...».

Однак тональність гравців і тренера кардинально змінилася, 
коли офіційну позицію озвучив сам «кормчій», власник клубу Рі
нат Ахметов. Він, вочевидь, відразу зметикував, що скандальний гол 
Адріано і К° сильно б’є по його європейському іміджу, який так ревно 
плекають піарники та благодійні фонди. А відтак заявив, що футбо
лісти його команди аж ніяк не можуть пишатися голом Адріано і що 
насправді в них усіх болить серце за цей випадок: «После гола в мат
че с «Нордшелландом» для меня было важно: а как проснутся мои 
игроки? И вот Луис Адриано проснулся и сказал: «У меня вот здесь 
болит, у меня душа болит». Дарио Срна от имени команды вышел и 
сказал: «У меня вот здесь болит, и у всей команды болит». Луческу 
вышел и сказал: «Вот здесь болит». А щоб досягнути кращого ефек
ту, медіа Ріната Леонідовича розтиражували заяву Адріано про його 
нестримне бажання... грати за українську національну збірну, і він 
ладен для цього навіть змінити громадянство. А сам олігарх начеб
то готовий зі свого власного гаманця оплачувати роботу висококва
ліфікованого тренера-іноземця для збірної. Ось тільки після побаче
ного й почутого в Данії все це звучить більш ніж нещиро. Очевидно, 
що проблема для Ахметова виникла через особливу форму стосунків 
у клубі, яку в певних колах називають не інакше як «пацанською», і 
вирішити її спробували в такий самий спосіб – «по-пацанськи». Тож 
навряд чи нинішня піар-активність додасть клубові Ріната Леонідо
вича українського патріотизму (див. Тиждень, № 37/2012).

Індекс сприйняття  
корупції 2012
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М
и зробили свій вибір і хочемо вірити, 
що нові парламентські партії вирвуть 
усіх нас із болота. Внаслідок 
президентсько-урядових «успіхів» 

останніх років спроможність Української дер
жави опинилася під сумнівом. Першого удару 
було завдано з фінансово-економічного боку. 
Вже чотири роки економіка в стагнації, націо
нальні грошові знаки перетворюються на непо
тріб. Величезне неофіційне безробіття, не 
життя, а животіння для абсолютної більшості 
людей… Друга біда – повзуча втрата суверені
тету й незалежності. Здача Росії Севастополя до 
2042 року, спеціальний статус російської мови, 
який витісняє українську, призначення наших 
урядовців за згодою Москви, втрата поваги до 
української влади з боку європейської та світо
вої спільнот. Ми на межі, за якою міжнародне 
співтовариство перестає визнавати державний 
суверенітет. Наступні виклики для держави – 
авторитаризм влади, повернення до надзви
чайки, яку запрова
джувала Конституція 
1996 року нібито для 
пришвидшеного здій
снення реформ і яка 
закінчилася олігархіч
ними кланами та рево
люцією 2004-го. Дер
жава перетворилася на владу безконтроль
ного, корупційного й нахабного чиновни
цтва, що прислуговує своєму покровителю. 
Така влада не може бути сильною і продуктив
ною. Вона працює сама на себе, що призводить 
до загнивання всієї системи державного управ
ління. Четверта загроза – депопуляція нації. 
Кількість населення зменшується через смерт
ність, хвороби, екологічну шкоду та втечу лю
дей від злиднів і переслідувань за кордон. 
Якщо ці тенденції триватимуть, то, за прогно
зами закордонних стратегічних центрів, через 
30 років нашої нації практично не буде, само
стійна держава стане історичним фарсом. Пра
цездатні житимуть в інших 
країнах, пенсіонери, яких діти залишать на 
батьківщині, без пенсій та заощаджень 
перебиватимуться на харчах із гуманітарної 
допомоги ООН…

Я не футуролог, я реаліст. Хлопці, що при
йшли з яскравими гаслами до Верховної Ради, 
повинні швидко забути про свої успіхи на елек
торальних перегонах. Через п’ять років, а то й 
раніше вони з низько опущеною головою підуть 
із парламенту: не матимуть чим пишатися – 

буде гірше, ніж сьогодні. Не про кількість ухва
лених законів треба буде звітувати, як і не про 
кількість підготовлених законопроектів годи
лося говорити під час виборчої кампанії. Пора
нена ув’язненням Юлії Тимошенко громада зде
більшого голосувала прямолінійно й екзистен
ційно. І її в цьому не звинуватиш. Але українці 
швидко отямляться, коли побачать, що ахме
тови, фірташі, коломойські, боголюбови та пін
чуки купують черговий палац у Лондоні та 
крейсер у Каннах, а нардепи б’ють себе в груди 
на доморощених «свободних» телешоу. А схоже, 
що так і буде. Опозиційні фракції не помітять, 
як опустяться до рівня декорацій у спектаклі, 
що його розігрує влада на замовлення олігархів.

Настав час поставити першочергові за
вдання, дати накази депутатам. Отже, по-
перше, змініть чинну політичну систему. Зро
біть її відкритою, прозорою, підзвітною гро
мадськості, такою, що захищатиме інтереси 
максимальної більшості українців. Сьогод

нішня політична 
влада відстоює інтер
еси меншості – бага
тіїв і самих владомож
ців. Це елітаризм, від 
якого ми всі тікали 
після розпаду кому
ністичної імперії. Те

пер він відродився знову, біль шість людей 
скривджені й викинуті державою на соці
альне узбіччя. Така політика Україні не по

трібна. По-друге, зробіть бодай крок до нової 
підприємницької конкурентної економіки. По
ставте на місце митарів-корупціонерів, від
правте олігархів-урядовців займатися своїми 
господарськими справами, усуньте їх від роз
поділу державних фінансів і ринків. Дайте лю
дям стабільну гривню, а якщо не можете цього 
зробити, не втручайтесь у доларові розра
хунки. Поверніть адекватні потребам бюджетні 
видатки на соціокультурну сферу, пенсіонерів 
та інвалідів. По-третє, розверніть у бік грома
дян наявні в Україні правоохоронну та судо
чинну системи, які нині є аморальними і про
дажними. Самі юристи цього зробити не мо
жуть. Мабуть, дуже міцно захопили їх щу
пальця кримінально-корупційного спрута. 
Вони не прагнуть справедливості, вони 
прилаш товуються до будь-яких законів.

А тим часом країна чимдалі відходить від 
громадянських прав та свобод, гарантованих і 
міжнародними конвенціями, і власним Основ-
ним Законом. 

Автор:  
Володимир 

Лановий

Пам’ятка 
для депутата

ЗРОБІТь БОДАЙ КРОК  
ДО НОВОї 

ПІДПРиЄМНиЦьКОї 
КОНКУРеНТНОї еКОНОМІКи
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П
оразка режиму 
Януковича на пар
ламентських вибо
рах та зафіксована за 

їхніми результатами очевидна 
перевага української більшості 
змусило занервувати російське 
керівництво. Путін неабияк 
роздратований власником 
«Межигір’я». Причина цілком 
зрозуміла: впертий опір Ві
ктора Федоровича інтеграції до 
російськоцентричних об’єд-
нань через побоювання втрати 
необмеженої влади і прагнення 
вибудувати в Україні таку собі 
«другу Росію» для власної 
«Сім’ї». Однак альтернативи 
йому в Кремлі серед топ-
політиків в Україні також на
разі не бачать. Натомість пере
хід влади до опозиційних сил 
загрожує втратою не лише 
шансів на втягнення країни до 
неоімперського проекту Пу
тіна, а й тих практичних здо

бутків, які Москві вдалося 
отримати протягом останніх 
кількох років — від продо
вження базування ЧФ РФ у Се
вастополі до 2042 року до під
вищення статусу російської 
мови і монополізації Росією по
стачання ядерного палива на 
українські АЕС. Останні події 
свідчать, що за таких обставин 
Кремль, схоже, вирішив ста
вити на пряме втручання у роз
виток подій в Україні та вико
ристання протестного потенці
алу українського суспільства. 
Все це може завершитися керо
ваною дестабілізацією ситуації 
в країні. 

«РОССиЙСКАЯ 
ГАЗеТА» ТА 
«УКРАиНСКиЙ 
ВыБОР»

Символічним кроком у по
силенні прямої ідеологічної 

присутності в Україні можна 
вважати початок виходу в Укра
їні адаптованої версії офіційної 
газети російського уряду – «Рос
сийской газеты…» з додатком 
«…в Украине». Анонсований на
клад становить 3 тис. примірни
ків, спочатку видання поширю
ватиметься лише в Києві, Хар
кові та кількох інших великих 
містах. Більш практичним кро
ком є активізація «Украинского 
выбора» (УВ) Віктора Медвед
чука, кума Владіміра Путіна та 
Дмітрія Мєдвєдєва. У регіонах 
під егідою УВ відбуваються кру
глі столи, семінари на теми ре
ферендуму та федералізації, ме
діа забезпечують широку під
тримку цим заходам.

Складається враження, що 
це вписується в логіку матеріалі
зації давньої погрози, яку нібито 
ще восени 2011 року висунули 

Нас 
штовхають 

у ПіСУАР
Усвідомлюючи загрозу 
втратити контроль над 

Україною після 2015 року, 
Москва, схоже,  

готує ґрунт для удару  
на випередження

Автор: 
Олександр 

Крамар



ОСТАННІ ПОДІї СВІДчАТь, ЩО 
КРеМЛь ВиРІШиВ СТАВиТи 
НА ПРЯМе ВТРУчАННЯ У 
РОЗВиТОК ПОДІЙ В УКРАїНІ
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під час чергової зустрічі з Януко
вичем на газову тематику Путін і 
Мєдвєдєв: «Або ви дружите з 
нами, або електорат не дружить 
із вами». Вочевидь, ставка роби
тиметься на розчарованих у 
чинному режимі мешканців ба
зових для Партії регіонів 
південно-східних регіонів. По
рівняно з попередніми вибо
рами за ПР тут проголосувало 
значно менше людей. Публічно 
виступаючи із закликами до 
втягування України в Митний 
союз, надання російській мові 
статусу державної, Медведчук та 
інші проросійські політики де
далі активніше критикують і 
владу, і опозицію за те, що вони 
не відповідають очікуванням 
виборців, які, абсолютна біль
шість українських громадян ні
бито пов’язує саме зі зближен
ням із Росією. Водночас у інфор
маційному просторі розгорта
ється кампанія, основним месе
джем якої є те, що затягування зі 
вступом до МС погіршує 
соціально-економічну ситуацію 
і рівень життя більшості україн
ських громадян. 

Відразу після набуття 27 лис
топада чинності Законом «Про 
всеукраїнський та місцевий ре
ферендуми», за який від часу 
свого створення виступав «Укра
їнський выбор», ця організація 
активізувала зусилля щодо зо
середження довкола себе пулу 
переважно проросійських гро
мадських організацій. За кілька 
днів, 30 листопада, 53 загально
державні та регіональні ГО (се
ред яких «Гражданская Дума 
АРК», «Союз граждан Украины», 
низка проросійських «казацкіх і 
патріотічєскіх» об’єднань) 
уклали з УВ угоду з метою, як 
відзначалося в одному з повідо
млень, повернення народу Укра
їни його конституційного права 
на владу. Коментуючи подію, Ві
ктор Медведчук зауважив, що 
платформою для підписання 
угоди стали ідеї, викладені у ма
ніфесті його «Украинского 
выбора». Критичне ознайом
лення з цим документом проли
ває світло не лише на справжню 
мету організації, а й специфічні 
механізми її досягнення. 

Сприяти просуванню та по
ширенню ідей мають ЗМІ, які 
«правильно» висвітлюватимуть 
ті чи інші питання, а також соцо
питування, які демонструвати
муть «справжні» пріоритети 

громадян. Зайве пояснювати, 
що системне поєднання цих 
двох чинників – домінування 
(особливо прихованого) в інфор
маційному просторі та регуляр
ного оприлюднення «справ
жніх» суспільних настроїв 
«більшості» – здатне створити 
замкнене коло, цілком спро
можне у підсумку забезпечити 
будь-який заздалегідь запрогра
мований результат громадської 
думки. Нав’язані пріоритети ма
ють почати сприйматися за 
власні, а «Украинский выбор» – 
стати тим інструментом, який 
приведе в дію «справжнє наро
довладдя» (чи не постають асо
ціації з більшовицькою пропа
гандою, а також з тим, чим усе 
завершилося?). «Країною ке
руєш ти, а не ті, кого ти оби
раєш!» – твердить Маніфест і 
масово розтиражована по країні 
реклама. 

Ймовірно, після цього в дію 
має бути приведений механізм 
матеріалізації здобутого в бо
ротьбі за «помисли мас» впливу 
у політичну владу – «референ
дум за народною ініціативою». 
Причому це має відбуватися на 
основі «правильного» закону про 
плебісцит, який пропонує «Укра
инский выбор» і який би давав 
можливість ухвалювати: а) стра
тегічно важливі закони і скасову
вати чинні; б) рішення з найваж

ливіших питань суспільного 
життя, інтеграції України в між
народні спілки та об’єд нання 
(про які саме йдеться, в «Украин
ском вы бо ре» не приховують); в) 
акти народної волі, наслідками 
яких можуть бути розпуск парла
менту і відставка уряду. 

СЛАБКиЙ ІМУНІТеТ
На жаль, варто визнати, що на
разі українська держава не має 
імунітету до так спроб її вну
трішнього завоювання, для 
якого в нинішніх умовах по
трібні лише організаційні нави
чки ведення системної роботи в 
масштабах країни, потужні фі
нансові ресурси, відсутність 
усталених демократичних ін
ституцій або перешкод із боку 

авторитарної влади, і на пер
ший погляд приваблива для 
широкого загалу ідея. 

Перші два фактори успіху у 
Медведчука та його «Украин
ского выбора» так чи інакше на
явні. Щодо перешкод із боку 
влади, то наразі режим Януко
вича з мотивів самозбереження 
спробував перехопити ініціа
тиву й ухвалити закон про рефе
рендум, який фактично замикає 
можливість його проведення  
на президенті. Проте сумнівною 
є його здатність довго опи ра-
тися спланованій спецоперації 
Крем ля в умовах міжнародної 
ізоляції, конфлікту із опозицією, 
взаємопоборення між різними 
групами впливу у владному кон
гломераті, перебування на клю
чових посадах силового блоку 
росіян. Але найголовніше те, що  
це відбувається в умовах погір
шення соціально-економічної 
ситуації та протестних настроїв, 
які посилюються швидким тем
пами серед громадян (життя 
яких постійно погіршується, але 
«випустити пар» за рахунок 
зміни влади легітимним шля
хом під час виборів вони не ма
ють можливості).

За таких умов може активно 
провокуватися поглиблення на
явних ліній конфлікту між окре
мими олігархами та/або ними і 
«Сім’єю» (внаслідок зростання 
апетитів тієї як в політиці, так і 
економіці), як і загальна дестабі
лізація ситуації в країні за допо
могою педалювання керованих 
«охлократичних ініціатив». У 
такий спосіб для основних дійо
вих осіб чинної влади створюва
тиметься ситуація, коли вони 
змушені будуть шукати силу, 
здатну припинити хаос і гаран
тувати їм збереження «здобутих 
непосильною працею» активів в 
Україні. Оскільки вивезти їх, а 
також те, що зараз готується до 
привласнення найближчим ча
сом, складно. 

Нарешті останній фактор – 
ідея, чи, власне, її сурогат. 
Йдеться про небезпечну в ни
нішніх українських реаліях су
міш: з одного боку популярна 
серед протестного електорату 
тема подолання корупції і під
звітності влади громадянам, а з 
другого – ностальгії частини на
селення за реставрацією кла
сичного совка і прагнення до ре
інтеграції в російський неоім
перський проект. 



УКРАїНУ МОжУТь ПОСТАВиТи 
ПеРеД ВиБОРОМ:  
АБО ІНТеГРАЦІЯ З РОСІЄю, 
АБО ВТРАТА ТеРиТОРІАЛьНОї 
ЦІЛІСНОСТІ ЗА ГРУЗиНО-
МОЛДОВСьКиМ СЦеНАРІЄМ
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УЛАМКи «РУССКАГО МІРА»
В гуманітарній сфері «Украин
ский выбор» вимагає привілейо
ваного статусу мові російської 
меншини «у всіх сферах суспіль
ного життя» (що де-факто є пре
тензією на статус державотвор
чої нації), права на подвійне гро
мадянство (що де-факто є кро
ком на шляху поступового по
глинання України Росією) та пе
далює ідею федералізації Укра
їни (що має послабити зв'язок 
різних частин країни між собою 
і посилити із Москвою тих регіо
нів, де переважатимуть росій
ськомовні із російськими пас
портами). 

Втілення такого сценарію 
може поставити Україну перед 
дилемою: або інтегруватися до 
російського неоімперського про
екту цілою, або втратити терито
ріальну цілісність за грузинсько-
молдовським сценарієм. Такий 
собі ПіСУАР-2 з тією різницею, 
що тон у цьому процесі задава
тимуть не партикуляристські 
еліти Південного Сходу, які 2004 
року прагнули збереження своєї 
влади в контрольованих ними 
регіонах за умови втрати на за
гальнодержавному рівні, а сили 
від початку зорієнтовані на зо
внішній центр впливу, а отже, 
ймовірно, зміну державної на
лежності цих територій. 

НОСТАЛьГІЯ ЗА СОВКОМ
У соціально-економічній сфері 
маніфест пропонує ставку на 
«пріоритетний розвиток науко
містких і високотехнологічних 
галузей, таких як машинобуду
вання, авіабудування, ракетно-
космічна галузь, суднобуду
вання, підприємства ВПК». По-
перше, це реверанс у бік частини 
«регіональних» директорів та 
адміністраторів  совкового за
гартування, маргіналізованих 
останнім часом у процесі вну
трішньовидової боротьби у 
владному конгломераті. По-
друге, вочевидь, не йдеться про 
модернізацію цих галузей шля
хом оновлення перспективних, 
ліквідації безперспективних та 
створення з нуля новітніх під
приємств і виробничих ліній в 
межах означених секторів.  
А отже, ставку пропонується 
зробити на консервування тієї 
частини української економіки, 
яку в радянський час називали 
промисловістю групи «А» і роз

виток якої був підпорядкований 
потребам загальносоюзного 
ВПК та водночас якнайтісніше 
пов’язував Україну виробни
чими ланцюгами з іншими час
тинами радянської імперії. 

Наступний пасаж маніфесту 
підтверджує відповідну логіку, 
коли констатує, що «у цьому 
зв’язку вирішальне значення на 
тривалу перспективу має вибір 
напряму зовнішньоекономічної 
інтеграції України. Порівняльні 
оцінки ефективності інтеграції 
країни до Митного союзу з Ро
сією, Білоруссю та Казахстаном, 
ЄЕП і перспективи участі в Євр-
АзЕС, а також оцінки можливої 
інтеграції з країнами Євросо
юзу… показують безперечну 
ефективність східного вектора 
інтеграції. Це відновить попит 
на нашу продукцію». 

За дужками залишається 
той факт, що «вищу ефектив
ність» східного вектора визна
чили експерти, які ґрунтувалися 
на консервації наявної струк
тури української економіки та 
нинішньої люмпенсько-олігар-
хічної моделі розвитку, спотво
реної тотальною корупцією. Як і 
те, що російсько-радянська мо
дель давно продемонструвала 

свою цивілізаційну неспромож
ність, а її життєздатність підтри
мується ли ше завдяки актив
ному паразитуванню на природ
них ресурсах. Ні слова і про те, 
що Україна, яка надлишку цих 
самих ресурсів не має, прире
чена у межах такої моделі дегра
дувати значно швидше, аніж 
сама Росія. 

НеБеЗПечНІ СТеРеОТиПи
Втім, розрахунок, напевно, зроб-
лено на те, що люмпенізовані та 
погано обізнані маси homo-
soveticus у своєму ностальгіч
ному пориві за ідеалізованою ра
дянською дійсністю, суттєво по
силеному за сьогоднішніх умов 
внаслідок розчарування у ни
нішніх пострадянських політич

них елітах, як із провладного, так 
і опозиційного табору, не будуть і 
не зможуть заглиблюватися в 
суть питання і повірять на слово. 

Тим паче, що абсолютно хиб
ний стереотип про вищий рівень 
життя в Росії активно підживлю
вався усі два десятиліття фор
мальної української незалеж
ності. По-перше, завдяки тоталь
ному домінуванню в україн
ському медіа-просторі росій
ських та проросійських ЗМІ. 
По-друге, внаслідок поверхової 
оцінки окремих макроекономіч
них показників двох країн укра
їнськими експертами та політи
ками, які використовували це як 
аргумент критики української 
влади, яка, мовляв, «не змогла 
забезпечити не те що рівня цен
тральноєвропейських неофітів 
ЄС, а навіть Росії». 

Проте, як засвідчив нещодав
ній досвід Грузії чи Литви, важ
ливо не те, що пропонують 
політики-популісти, а те, на
скільки переконливо вони це ро
блять. У випадку України щось 
подібне ми вже проходили у 
2009–2010 роках, коли грома
дяни віддали себе на поталу за 
обіцяне «покращення» і «ста
більність», навіть не замислюю
чись над реальністю обіцянок у 
виконанні тими, хто ці гасла ак
тивно тиражував. У нашому ви
падку ризики успішної маніпу
ляції Кремлем суспіль но-
політичними процесами погли
блюються фрагментованою 
іден тичністю, браком усталених 
державницьких інституцій та 
розвиненого громадянського 
суспільства, низьким рівнем обі
знаності та політичної культури 
значної частини виборців, а та
кож надмірним впливом на сус
пільну думку деформованих ме
діа. За таких обставин роз’єд-
наність у опозиційному таборі та 
пасивна позиція Заходу щодо 
процесів в Україні серйозно за
грожує керованою ззовні дестабі
лізацією ситуації під час прези
дентських виборів у 2015 році. А 
відтак і зривом очікуваного по
вернення країни на демократич
ний європейський шлях внаслі
док «логіки історичного про
цесу», на що зараз так розрахову
ють чимало політиків на Заході 
та в Україні. «Споглядальний 
підхід» може завершитися тим, 
що уже «майже гарантовану пе
ремогу» можуть банально 
вкрасти. 



ч
имало російських політологів-українофобів 
стверджували, що незалежна Україна – це 
проект, розрахований не більше ніж на 20 
років. Здається, сьогодні Кремль та його по

тужна агентура в Києві почали переходити від 
слів до діла. Дедалі більше затягується на шиї 
України газовий зашморг і вельми показово, що 
нинішня прокремлівська верхівка нашої країни 
не робить реальних кроків, аби за прикладом ін
ших європейських держав та їхніх господарських 
суб’єктів звернутися до міжнародних судів. За
мість того – дешева клоунада з диверсифікації 
джерел енергопостачання, як-от підписання про
токолів про наміри невідомо з ким, мовляв, цей 
сумнівний хтось забезпечить нас газом. Чи гучні 
виступи перед арабськими шейхами про великі 
газові перспективи для України, які забезпечить 
дружба Януковича з монархами Перської затоки… 
За цими сюжетами у стилі казок «Тисячі й однієї 
ночі» проглядається абсолютна порожнеча. Одну 
за одною підписують угоди, що геополітично й 
ідеологічно зводять державний суверенітет нані
вець: харківська капітуляція, що увічнює росій
ський військовий контроль над Півднем України, 
закон Ківалова – Колесніченка про фактичне ска
сування державного статусу української мови, лік
відація у спосіб псевдореформування Збройних 
сил України, призначення керувати силовими 
структурами уроджен
ців іноземних держав 
тощо. Стрімкими тем
пами готують політич
ний і мораль но-пси хо
ло гіч ний ґрунт. Для 
чого? У багатьох містах 
країни з’явилася вели
чезна кількість агіта
ційних плакатів близь
кого друга президента 
РФ Владіміра Путіна, 
колишнього шефа Адміністрації президента 
Леоніда Кучми Віктора Медведчука, який за
кликає до референдуму з найважливіших пи
тань зовнішньої політики. Його заклики (чи ба
жання медведчукового московського друга?) по
чув Янукович, і підвладна регіоналам Верховна 
Рада ухвалила закон про всеукраїнський референ
дум, на якому можна вирішувати будь-які пи
тання, зокрема й поставити питання про приєд
нання України до РФ, запровадження подвійного 
громадянства, державність російської мови в 
Україні тощо.

Під патронатом політика Ґундяєва (який ще й 
Патріарх РПЦ) створено ініціативні групи (з філі
ями в Україні та Білорусі), що збирають підписи за 
проведення референдуму про об’єднання трьох 
держав. У будь-якій країні такі дії було б сприй
нято як загрозу. Але не за нинішньої влади в Укра
їні, яку деякі аналітики ще у 2010 році назвали 
«ліквідаційною комісією Української держави». 

Досвід останніх трьох років показує, що Пар
тія регіонів береться лише за ті голосування, які 
за будь-яку ціну виграє. За весь цей час вона не 
провела жодних чесних виборів. То які ж підстави 
вважати, що ПР проводитиме чесний референ
дум? Той закон, що вона ухвалила дає об’єктивну 
можливість легко сфальшувати будь-який рефе
рендум, бо немає ніяких перешкод для тоталь
ного застосування адміністративного ресурсу. Ре
гіонали легітимізували формування комісій із 
проведення референдуму місцевими органами 
влади, що підконтрольні центрові (без участі по
літичних партій, без спостерігачів на дільницях). 
За спиною українців можуть забрати державу за 
допомогою шахрайського сфальшованого рефе
рендуму (навіть якщо 90% громадян проголосу
ють проти Митного союзу, Євразійського союзу та 
інших неоімперських проектів Кремля), а потім 
навіюватимуть їм, що вони самі добровільно від
мовилися від своєї національної незалежної дер
жавності. І це при тому, що жодні виборчі проце
дури, організовані Партією регіонів, не виклика
ють довіри ані в самій Україні, ані за її межами. 
Люди дедалі більше запитують, чому більшість 
завжди голосує проти ПР, а регіонали завжди ви
грають? Звісно, в процесі зомбування громадян 
використовуватимуть усілякі пропагандистські 
шахрайства на кшталт того, що, мовляв, приєд

нання до Митного со
юзу чи інших геополі
тичних новоутворів Мо
скви не є втратою неза
лежності. Однак це 
втрата незалежності де-
факто, яку буде легко 
оформити де-юре; то 
вже справа юридичної 
техніки й питання часу, 
коли Україна стане чи
мось на взірець Татар

стану в Російській Федерації. Спочатку нас по
збавлять міжнародної правосуб’єктності, 
коли всю нашу зовнішню політику визнача

тиме Кремль, потім відсунуть від контролю над 
власним кордоном, проголосивши «спільний кор
дон Митного cоюзу» тощо. Охочі можуть згадати, 
як у 1922 році з формально суверенних радян
ських республік утворили централізовану кому
ністичну імперію.

Дуже прикро, що опозиція в Україні практично 
не реагує на цю загрозу (про СБУ промовчимо), 
хоча мусила б ударити в усі дзвони. Якщо внаслідок 
шахрайського референдуму незалежність України 
буде перекреслена, залишиться тільки один шлях 
порятунку: в конституціях багатьох країн світу є 
положення, що громадяни повинні (а не тільки ма
ють право!) захищати свою державу всіма засо
бами… Дуже не хотілося б такого варіанту, але 
складається враження, що нині Україну вперто й 
послідовно ведуть саме до нього… 

Змова століття
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Під знаком дефіциту
Фінансові розрахунки урядовців на наступний рік свідчать, що 
проблеми забезпечення державних видатків поглибляться й уряд 
спробує вдатися до радикальних методів наповнення бюджетів

В
ідповідно до урядових по
казників розвитку еконо
міки країни, розробка дер
жавного та місцевих бю

джетів на 2013-й ґрунтувалася на 
таких макрокоефіцієнтах: номі
нальний ВВП – 1,576 млрд грн, 
інфляція – 4,8%. 2012 року до
ходи бюджетів усіх рівнів були 
заплановані в обсязі 474 млрд 
грн, однак для цього номіналь
ний ВВП за підсумками року мав 
становити 1,5 трлн. Та вже зараз 
очевидно, що насправді він не пе
ревищуватиме 1,4 трлн грн. Отож 
і до бюджетів не надійде щонай
менше 32 млрд.

Частка бюджетів усіх рівнів 
у ВВП 2013 року, за урядовими 
планами, дорівнює 29,4%. Та
ким чином, їх прогнозовані до
ходи мають становити 463 млрд 
грн. Тобто з урахування інфля
ції (4,8%) передбачено реальне 
падіння доходів бюджетів кра
їни на 32,2 млрд грн. Це зі
ставно із двома річними кошто
рисами фінансування усіх ви
датків міста Києва, чи із 40 – та
ких міст, як, наприклад, Жито
мир чи Суми. Схоже, аби сильно 
себе не обтяжувати відповід
ними питаннями в нинішній 
складній ситуації, уряд маючи 
затверджені, але не виконані 
державний та місцеві бюджети 
на 2012 рік, просто «пролонгує» 
їх на 2013-й. А це означає, що 
доходи, а з ними й витрати бу
дуть фактично заморожені на 
рівні 2012-го. Хоча є видатки, 
що об’єктивно мають зростати, 
наприклад, зарплата бюджет
никам, оплата комунальних по
слуг держустановами, пенсійні 
виплати, котрі здійснюють із 
держскарбниці, обслуговування 
та погашення державного боргу 
тощо. Тому якщо навіть у 2013 
році бюджети країни повністю 
отримають свої нові-старі до
ходи, то це лише означатиме, 
що можливості в них будуть не 
більші, ніж у запланованих і не 
реалізованих 2012-го. Еконо

місти це називають стагнацією, 
відсутністю розвитку.

Отже, стан державних фінан
сів країни 2013 року залежатиме 
від трьох головних чинників, 
сформованих у другій половині 
2012-го: зменшення доходів бю
джетів України; проблеми з фі
нансуванням видатків Пенсій
ного фонду (ПФ); подорожчання 
обслуговування державного 
боргу внаслідок заміни дешев
ших зовнішніх кредитів (насам
перед від МВФ) дорожчими, на
копиченими у спосіб продажу єв
рооблігацій на міжнародних фі
нансових ринках та ОВДП на вну
трішньому.

2012 року чітко простежува
лася проблема фіскальних недо
надходжень у державний бюджет 
(див. «Бюджетний зрив») – 
наслідок падіння ділової актив
ності, що, своєю чергою, бачиться 
результатом кризових явищ в 
економіці, погіршення інвести
ційного клімату й суттєвого змен
шення обсягів кредитування ре
ального сектору економіки.

У січні – вересні 2012-го до 
всіх бюджетів країни надійшло 
тільки 67% запланованого річ
ного обсягу (тоді як за відповід
ний період 2011-го – 73%), а до 

державного ще менше – 65%. 
Надходження податку на прибу
ток – лише 68% річних призна
чень, а на додану вартість – 62%. І 
це за безпрецедентного тиску 
фіскалів на суб’єктів економічної 
діяльності під час збирання тих-
таки податків. Зрозуміло, що аку
мулювати третину річних надхо
джень за останні три місяці в 
умовах поглиблення кризових 
явищ в економіці нереально, що 
й підтвердили результати вико
нання бюджетів у жовтні – листо
паді. Причина – в недолугій еко
номічній політиці та небажанні 
переглянути їх у період нарос
тання кризи. Нагадаємо, що дер
жавний та місцеві бюджети на 
2012 рік передбачали 3,9% еконо
мічного зростання (факт за сі
чень – жовтень: 1,5%, а за резуль
татами року може бути близько 
нуля), інфляція – 7,9% (факт за 
10 місяців: -0,3% дефляції). Ймо
вірно, такі прогнози уряду пояс
нювалися неохотою офіційно ви
знавати загострення проблем із 
виконанням бюджету та взятих 
на себе фінансових зобов’язань.

Небезпечні тенденції впро
довж 2012 року спостерігалися і з 
виконанням бюджету Пенсійного 
фонду. Виходячи з логіки перед

Доходи всіх бюджетів

Доходи Дербюджету

Податок на прибуток

ПДВ

січень–вересень 2011 року       січень–вересень 2012 року

73%

74%

84%

75%

67%

65%

68%

62%

Бюджетний зрив
Порівняння рівня виконання дохідної частини державного та місцевих бюджетів 
України за дев'ять місяців 2011 та 2012 років засвідчує неадекватність показників 
закладених до держбюджету-2012 з метою штучного заниження дефіциту 
бюджету. Ця тенденція може отримати продовження і в 2013 році

У % до загальної суми доходів, затверджених на відповідний рік
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Дохідна частина 
державного бю-

джету-2013 стано-
витиме

361,5 
млрд грн, що на 

12,5  
млрд грн 

менше, ніж було 
закладено  

у бюджет-2011

Державні витрати 
2013-го  

становитимуть 

410,7  
млрд грн – 

на  

3
млрд грн 
менше,  

ніж 2012-го

Дефіцит бюджету 
проти 2012-го 

зросте майже на 

30%

Уряд прогнозує, що 
державний борг 

упродовж наступ-
ного року зросте 

майже 
на 14% – 

до 

483
млрд грн

виборної кампанії, у другій поло
вині року було різко підвищено 
пенсії, внаслідок чого видатки 
Фонду зросли на 9 млрд грн. 
Оскільки таких грошей до кінця 
року ПФ знайти не міг, то збіль
шили обсяг трансфертів із держ
бюджету майже на 7 млрд грн; 
зокрема, 5,6 млрд грн було відне
сено на пряме фінансування де
фіциту ПФ. Тобто підняття пен
сійного віку та збільшення необ
хідного стажу, інші заходи так 
званої пенсійної реформи без 
упровадження «ліберальних» її 
складових не виправили ситуації 
(див. «Провал «пенсійної ре-
форми»). У 2013-му необхідно 
буде «віддати» із держбюджету 
до ПФ 83,2 млрд грн, на 17,3 млрд 
грн більше, ніж у 2009-му – пер
шому «пореформеному» році. 
Тож, найімовірніше, впродовж 
2013-го уряд не раз вдавати
меться до екстравагантних рі

шень, як-от введення «пенсій
ного податку» у 15% на продаж 
іноземної валюти.

Зрозуміло, що практично єди
ним джерелом для обслугову
вання й погашення державного (а 
з настанням гарантійного випадку 
й гарантованого урядом боргу) є 
держбюджет України – і в частині 
його прямих видатків, і через так 
званий механізм фінансування, 
коли здійснюються державні за
позичення, а виручені кошти 
«транзитом» ідуть на погашення 
попередніх заборгованостей. Дер
жавний борг продовжує зростати 
швидкими темпами: за 10 місяців 
2012 року від додав 34,3 млрд грн, 
що можна порівняти із 10% за
тверджених на 2012 рік доходів 
держбюджету. Отож у 2013-му по
треби уряду в додаткових ресурсах 
зростуть – він планує здійснити 
запозичення в сумі 135,5 млрд 
грн, що на 38,5 млрд грн переви

щує план на 2012 рік. Водночас 
основна маса запозичень уже нині 
йде на погашення та обслугову
вання попередніх боргів, однак ті 
стають щораз дорожчими (див. 
«Подорожчання боргів»). Так 
у 2012-му на погашення держ
боргу було витрачено 65,9 млрд 
грн, а ще 29,6 млрд на його обслу
говування: разом 95,5 млрд. У 
2013 році тільки на погашення 
державного боргу потрібно буде 
81,1 млрд грн і ще 35 млрд грн на 
його обслуговування. Загалом 
116,1 млрд грн. Сума велика для 
будь-якого часу, а в умовах кризи 
й поготів. Зауважимо, що вся до
хідна частина державного бю
джету, єдиного джерела обслуго
вування державного боргу, на
ступного року становитиме лише 
361,5 млрд грн (на 12,5 млрд грн 
менше ніж 2012-го).

Отож 2013 року державні фі
нанси будуть у проблемному 
стані й під дією цілої низки нега
тивних чинників, що створить 
напруження довкола форму
вання й виконання головних 
функцій держави та органів міс
цевого самоврядування. Змен
шення реальних доходів бюдже
тів і водночас об’єктивне збіль
шення тільки таких необхідних 
(захищених) витрат, як зарплата 
бюджетникам, пенсійні транс
ферти, обслуговування та пога
шення державного боргу, суттєво 
звузить економічні, соціальні, а 
заодно й політичні можливості 
уряду (навіть для «своїх»). У ситу
ації, що склалася, не виключені 
проблеми з виконанням навіть 
передбачених видатків цих сум. 
Оскільки головним кредитором, 
із яким має розрахуватися Каб
мін 2013 року, є Міжнародний ва
лютний фонд, багато залежатиме 
від співробітництва з останнім.

Уряд намагатиметься вийти із 
ситуації, імовірно, чотирма шля
хами. Перший – це девальвація 
гривні з монетарною політикою, 
яка стимулюватиме високу інфля
цію (фактично бюджет «напо
внюватимуть» знеціненими грив
нями, перекладаючи економіч
ний тягар на населення). Другий 
– посилення податкового й регу
ляторного тиску на бізнес. Третій 
– запровадження нестандартних 
способів наповнення скарбниці 
(на кшталт 15% податку на про
даж валюти). Четвертий – скоро
чення бюджетних програм, змен
шення соціально значущих видат
ків. 

Подорожчання боргів
Зміна обсягів та структури державного боргу України свідчить, 
що обслуговувати його буде дедалі дорожче. Оскільки в умовах 
міжнародної ізоляц� основним джерелом кредитних ресурсів 
залишаться ОВДП (у значній мірі валютні) та єврооблігац�, 
а МВФ доведеться виплатити понад $6 млрд, ця негативна 
тенденція буде тиснути на державні фінанси і в 2013 році

Державний,
внутрішній

Державний,
зовнішній

Борг всього

Державний
увесь

Гарантований
державою

увесь

Внутрішній
Зовнішній

317,9

2009 2010 2011 На 31.10.2012

432,3 473,1 493,0

391,6

191,4161,5141,7
91,114,1 13,9 12,2

12,0
89,4

103,694,9
76,8

135,9 181,8 195,8 200,2

357,3323,5227,0
101,4115,8108,8190,9

2011                2012                2013 

210,7

58,3

228,7

64,5

257,3*

 83,2

Видатки, всього, млрд грн

В тому числі трансферти
із держбюджету, млрд грн

Провал «пенсійної реформи»
Зростання видатків Пенсійного фонду у 2011-2012 роках відбувалося за рахунок 
нарощення трансфертів із державного бюджету. В умовах кризових тенденцій в 
економіці, а також після передвиборчого підвищення пенсій означена тенденція 
у 2013 році може ще більше поглибитися

*Оскільки бюджету Пенсійного фонду на 2013 рік іще не затверджено, загальна цифра 
видатків може змінитися
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Високопосадовці  
в особі олігархів 

знаходять  
партнерів  

для
корупційних  

оборудок

Олігархат 
vs вільне 
підприємництво

КВАЗІВЛАСНІСТь І 
ПСеВДОУПРАВЛІННЯ
Олігархічні імперії неминуче 
занепадатимуть через кілька 
обставин.

В українських реаліях, на 
відміну від західних країн 
(проте точно так, як у Латино-
американському й Азійському 
регіонах), олігархічні господар
ські структури побудовані як 
багатоярусні та різногалузеві 
холдингові корпорації з обме
женим колом основних власни
ків (зазвичай менше ніж 10 
осіб). Необхідність застосу
вання таких організаційних 
форм бізнесу зумовлена невпо
рядкованим і часто незакон
ним захопленням будь-яких 
державних підприємств неза
лежно від наявності в «покуп
ців» грошей, достатніх для їх 
придбання. Західні олігархи, 
які також використовують по
літичні посади і зв’язки для до
даткового примноження свого 
бізнесу, ніколи не мали таких 
широких можливостей прива
тизації різнопланових і велико
вартісних майнових активів. А 
тому їхній бізнес є відносно ло
кальним, зберігає свій профіль, 
секторальну належність, на
буту в доолігархічний період.

Холдингова структура дає 
змогу фінансово-політичній гру-  
пі володіти кількома акціонер
ними товариствами, об’єд-
наними формально або нефор
мально. До такої структури вхо
дить велика кількість підрозді
лів, різних за масштабами, тех

нічним станом, кваліфікацією 
працівників, галузевою належ
ністю. Так, група «Приват» 
охоп лює понад 800 автономних 
господарських складових – від 
гірничого комплексу до телеба
чення. Так само побудований 
бізнес Ріната Ахметова, Віктора 
Пінчука та ін. 

Керівництво холдингом за
вжди зосереджене у відокрем
леному управлінському органі, 
надбудовному щодо виробни
чих одиниць. Останній, як пра
вило, керує фінансовими пото
ками, виступаючи у вигляді 
кредитної чи/та інвестиційної 
групи. Власники такої корпора
тивної організації контролю
ють переважно роботу саме 
фінансово-управлінського ор
гану компанії (винятком є хіба 
що їхнє пряме втручання у 
справи належного фінансовій 
імперії футбольного клубу, на
явність якого стала ознакою ви
щої ліги олігархів). 

Тому для олігархічних угру
повань загальним явищем є не
входження їхніх головних влас
ників до складу виробничих чи 
управлінських підрозділів усьо- 
 го комплексу. Через це інтереси 
олігархів часто не збігаються з 
інтересами топ-менеджерів 
окремих підприємств, зацікав
леність яких, як було показано 
раніше в попередніх статях ци
клу «Український бізнес – афера 
століття», здебільшого не йде 
далі збільшення розміру влас
них зарплат. При цьому діяль
ність менеджерів не піддається 
ефективному контролю з боку 
власника бізнесу.

Фактично олігархи є суб’єк-
тами фінансового бізнесу і не є 
підприємцями. Їхня мета – не 
так розвиток і навіть не пере
мога над конкурентами, як суто 
фінансове збагачення з подаль
шим задоволенням прагнення 
небаченої розкоші.

Через розбіжність інтересів 
менеджерів з інтересами їхніх 
олігархів-працедавців і неспро
можність власника охопити й 
контролювати всі напрями біз
несу корпорації на її вищому 
рівні неможливі правильні 
стра тегічні рішення щодо роз
витку та збільшення капіталу 
компанії. 

Багатоступінчатий харак
тер внутрішнього менедж
менту робить систему управ
ління олігархічними імперіями 
нетехнологічною. Наслідками є 
недієвість менеджерських рі
шень, ефект «несправних теле
фонів» (свіжий приклад – 
«мовна історія» в шоколадній 
імперії Петра Порошенка, коли 
менеджмент приймає рішення, 
яке мало неабиякий суспіль
ний резонанс, див. Тиждень, 
№ 48/2012, а власник змуше
ний виправдовуватися, мовляв, 
він не втручається в управ
ління компанією «Рошен», тож 
не знав про дії своїх найманих 
директорів, але тепер зробить 
це, щоб скасувати їхній наказ. 
– Ред.), високий ступінь бюро
кратизації бізнесу, вкрай ве
ликі адміністративні витрати 
на його ведення 

Окрім того, через багатога
лузевий та різнопрофільний 
склад структур холдингів не
можливе швидке реагування 
власників на ринкові зміни за 
кожним видом діяльності. Це 
закономірно зумовлює низький 
вплив ринку на господарську 
поведінку корпорації та за
гальну нееластичність її реагу
вань на зміни кон’юнктури. 

Слабкий управлінський та 
фінансовий контроль за окре
мими виробництвами спричи
няє також низький рівень вну
трішньої фінансової дисци
пліни та надлишкову витрат
ність. А запізніле реагування 
окремих підприємств та органі

Від редакції 
Ця публікація є продовженням статті 
Володимира Ланового про особли-
вості олігархічної моделі економіки, 
надрукованої в минулому числі 
Тижня, і є частиною циклу «Україн-
ський бізнес – афера століття», у 
якому економіст намагається роз-
крити основні проблеми вітчизняного 
бізнесу та окреслити альтернативу 
його розвитку. У попередніх статтях 
(№ 36, 37, 38, 40, 41, 42, 48/2012) 
йшлося про важливість вільного під-
приємництва для економічного роз-
витку і про те, чому Україна є пасткою 
для нього, аналізувалися українські 
феномени державних корпорацій як 
баласту для економіки та псевдопри-
ватної власності, висвітлювалася про-
блема суспільного розколу між під-
приємцями, владою і громадянами, 
пояснювалися виклики й можливості 
для нашої держави від експансії 
транснаціональних корпорацій.

Автор: 
Володимир 

Лановий,
доктор 

економічних 
наук,

президент 
Центру 

ринкових 
реформ
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зації загалом на зміни ринкової 
ситуації призводить до трудно
щів із виконанням зовнішніх 
фінансових зобов’язань. Таким 
чином, засилля олігархічних 
кланів в економіці робить 
останню не тільки низькокон
курентоспроможною, а й фі
нансово вразливою, нестійкою і 
слабкою. Що й засвідчила 
криза 2008–2009 років: одне з 
найбільших падінь україн
ського ВВП порівняно з іншими 
країнами (2009-го мінус 34,7% 
у доларах) у той період чітко ко
релюється із суттєвим змен
шенням обсягів виробництва 
на підприємствах, що належать 
до бізнес-імперій українських 
олігархів (понад 20%). 

Неможливість прямого 
управління напрямами бізнесу 
його основним власником і не
зацікавленість менеджерів під
приємств у довгострокових 
проектах технологічної модер
нізації виробництв виключа
ють орієнтацію всього хол
дингу на оновлення та рекон
струкції. Водночас, маючи до
ступ до політичних засобів 
отримання господарських при
бутків, олігархи-власники за
звичай не ставлять завдання 
пошуку та реалізації інновацій
них рішень.

Квазіприватна сутність олі
гархічної власності й особливі 
можливості відповідних фінан-
сово-політичних груп отриму
вати доходи неекономічними 
методами пояснюють їхнє не
бажання адекватної участі в 
ринковій конкуренції. Вони во
ліють використовувати нерин
кові методи нейтралізації кон
курентів і штучно створювати 

низькоконкурентне та монопо
лізоване свою компанією рин
кове середовище.   

Через вказані ознаки квазі
приватної власності й непідпо
рядкованість законам конку
ренції олігархічні багатогалу
зеві корпорації за визначенням 
не спроможні бажати модерні
зації та ефективності. При
родне ж прагнення приватного 
бізнесу до максимізації при
бутків на кожному своєму під
приємстві олігархат задоволь
няє, як правило, не економіч
ними, а політичними мето
дами, які отримує завдяки 
проникненню у владу. Протек
ціонізм останньої – у наданні 
привілейованим фінансово-
політичним струк турам мит-
но-по даткових, бюджетно-
дотаційних (зокре ма, моно
польне обслуговування бага
томільярдних закупівель бю
джетним коштом), кредитних, 
цінових, сировин но-енерге-
тич них та інших переваг над 
конкурентами. У результаті 
отримання ними прибутків не 
потребує оновлення техноло
гій, зменшення витрат вироб
ництва чи поліпшення якості 
продукції. Пріоритети олігар
хів – не інтенсивне зростання 
власних підприємств, а розши
рення масштабів своїх воло
дінь, захоплення все нових і но
вих об’єктів та вибраковування 
тих активів, які стали морокою 
для фінансової імперії. 

Така неекономічна орієнта
ція бізнесу зумовлена не тільки 
бажаннями олігархату. До 
цього його спонукають ще й ви
сокопосадовці, які шукають 
партнерів для корупційних 

оборудок. Без чиновницького 
та правоохоронного сприяння 
не було б олігархічних автори
тетів. Водночас тільки за під
тримки й на замовлення остан
ніх корумповане чиновництво 
могло продукувати такі закони, 
які вигідні насамперед бізнесу, 
як-от Податковий кодекс, за
кони про особливості привати
зації великих державних під
приємств тощо. Одні без інших 
не могли б існувати. 

       
ВиВеЗеННЯ КАПІТАЛУ  
ЯК ПРІОРиТеТ 
Дбаючи про загальну прибут
ковість корпорації, поряд із по
шуком додаткових благ і пре
ференцій від влади олігархічні 
боси зосереджуються на поліп
шенні структури своїх воло

дінь, зокрема на пошуку нових 
та збільшенні загальної кіль
кості прибуткових об’єктів і, на
впаки, скороченні неперспек
тивних збиткових виробництв. 
Із цією метою вони перерозпо
діляють внутрішні фінансові 
потоки, оптимізуючи розподіл 
усього капіталу між прибутко
вими й збитковими підрозді
лами. Таким чином фінансово-
олігархічні об’єднання коригу
ють недосконалу структуру на
ціонального господарства, що 
дісталася у спадок від витрат
ної соціалістичної системи. 
Саме так треба оцінювати 
спроби деяких олігократів мо
дернізувати свої найбільші за
води чи побудувати нові під
приємства. Так, проекти «Інду
стріального Союзу Донбасу» 
Сергія Тарути (з модернізації 
Алчевського меткомбінату, які, 
втім, через недосконалості про
ектування так і не були реалі
зовані), Костянтина Жеваго (зі 
спорудження сталепрокатного 
підприємства в Угорщині) та 
Віктора Пінчука (із запуску но
вого електроплавильного за
воду в Дніпропетровську) є ти
повими прикладами оптиміза
ції фінансового капіталу відпо

ВеЛиКІ ОЛІГАРХІчНІ 
КАПІТАЛи еКСТеРиТОРІАЛьНІ. 
НАДІЯТиСЯ НА НиХ  
ЯК НА ЛОКОМОТиВи
еКОНОМІКи – ВеЛиКА 
ПОМиЛКА
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відних олігархічних конгломе
ратів шляхом згортання старих 
і будівництва нових вироб
ництв. Варто підкреслити, що 
більшість із цих проектів не 
мали інноваційно-підприєм-
ниць кого ухилу, не передба
чали особливих конструктор
ських, технологічних чи марке
тингових рішень.  

Натомість українські олі
гархи зосередилися на «про
биванні» додаткових енерге
тичних потужностей, земель
них ділянок, пошуку позичко
вих фондів, залученні фахових 
менеджерів (переважно іно
земних) тощо. За кордоном, 
звичайно, ці питання вирішу
ються простіше, проте капіта
ловкладення там не оптимізу
ють структури української 
економіки. Метою нових 
бізнес-проектів було також 
захоп лення ринків та оптимі
зація витрат на виробництво в 
самих конгломератах. 

Те саме зробив холдинг Рі
ната Ахметова, коли інвестував 
у галузь зв’язку. Хоча треба зау
важити, що такі приклади ін
вестиційної оптимізації бізнес-
імперій олігархів – це, звісно, 
краще, ніж захоплення підпри
ємств конкурентів чи поши
рення свого володіння на дер
жавні монополії, що гарантує 

високу прибутковість без над
зусиль.  

Оптимізація бізнесу за ра
хунок переміщення капіталу 
за кордон – ще один негатив
ний бік діяльності олігархів. 
Купівля останніми підпри
ємств у європейських та інших 
західних державах є трендом. 
Вона стала головною частиною 
загальної тенденції – масове 
вивезення капіталу за межі 
країни. Що спонукає до цього 
«господарів життя»? По-
перше, неконкурентоспромож
ність олігархічних комплексів, 
які базуються на архаїчних ра
дянських заводах. Найбільші 
бізнес-групи намагаються в та
кий спосіб зберегти вартість 
свого надбання, оскільки його 
перебування у виробничих ак
тивах учорашнього дня в Укра
їні загрожує банкрутствами й 
декапіталізацією компаній. 
Деякі олігархи конвертують ві
тчизняні об’єкти в іноземні ак
тиви з іншою метою, напри
клад, для монополізації між
народних сировинних ринків, 
як намагається зробити група 
«Приват» на ринку фероспла
вів. Їй навряд чи це вдасться, 
проте прагнення діяти непід
приємницькими методами на
віть на міжнародному рівні 
очевидні. 

Відтак, з одного боку, укра
їнська корумпована й низько-
ефективна економіка є непер
спективною навіть для олігар
хів, а з іншого – стає зрозуміло, 
що останні не є представниками 
свідомої національної буржуа
зії, які нероздільні з власними 
підприємствами, своєю спра
вою, місцевими ринками. Ве
ликі олігархічні капітали ексте
риторіальні. Надіятися на них 
як на локомотиви вітчизняної 
економіки – велика помилка. А 
відтак олігархи за своєю суттю 
не є національним бізнесом. 

Однак при цьому бізнес-
імперії українських товстосу
мів неспроможні перерости в 
транснаціональні компанії. Во-
ни не мають для цього ані інте
лектуального, ані підприєм
ницького, ані науково-техно-
логічного потенціалу. Тому екс
порт капіталу, що здійснюється 
ними, є радше незворотним ви
везенням без повернення з-за 
кордону майбутніх прибутків. 

ПРІОРиТеТи ОЛІГАРХІВ – Не 
ЯКІСНе ОНОВЛеННЯ ВЛАСНиХ 
ПІДПРиЄМСТВ,  А ШВиДКе 
РОЗШиРеННЯ МАСШТАБІВ 
СВОїХ ВОЛОДІНь

Олігархи не є пред-
ставниками 

свідомої націо-
нальної буржуазії 
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Недаремно найвагомішими 
підрозділами найбільших укра
їнських фінансово-промис ло-
вих груп вважають банківсько-
кредитні установи, які, по-
перше, є провідниками капі
талу олігархів за кордон і мають 
для цього всі інструменти та 
правові можливості; по-друге, 
слугують механізмом отри
мання нових, чисто емісійних 
грошових потоків від Націо
нального банку, які мали б на
дійти всім громадянам, зокрема 
підприємницькому сектору еко
номіки; по-третє, обслуговують 
заборгованості підприємств 
олігархічного комплексу, убері
гаючи їх від банкрутств і реаль
ної відповідальності за майно
вими зобов’язаннями. У цьому 
випадку потужні банки згада
них ФПГ перебирають реальні 
фінансові накопичення еконо
міки на потреби своїх збитко
вих підприємств і роблять увесь 
банківський перерозподіл де
структивним.

КАРФАГеН МАЄ БУТи 
ЗРУЙНОВАНиЙ 
Функціонування без розвитку 
та вдосконалень, хоч би якими 
хитрими були політико-
бізнесові виверти олігократів, 
закономірно закінчується зне
ціненням і банкрутством під
приємств привілейованих кор
порацій. З часом вони розсипа
тимуться як карткові будинки. 
Не існувало у світовій історії ім
перій, які не були б зруйновані. 
У найкращому разі нинішні 
власники бізнес-імперій успад
кують дві-три більш-менш кон
курентоспроможні компанії, 
близькі їм за фахом. Можливо, 
тоді вони перетворяться на 
підприємців-професіоналів. Фі
нансові ж фонди сьогоднішні 
олігархи здебільшого втратять, 
і це закономірно. Що раніше 
Україна перейде до ринково-
конкурентної, децентралізова
ної, вільнопідприємницької 
системи, то швидше відбу
деться розпад олігархічних ім
перій, а відтак економіка зможе 
отримати потенціал для роз-
витку.

Багатогалузеві корпорації у 
власності однієї чи кількох осіб 
– штучне, неприродне і шкід
ливе для економіки явище. 
Зміни в економіці та політиці 
мають полягати насамперед у 
позбавленні власників великих 

бізнес-імперій можливостей 
формувати владу, диктувати їй 
рішення та використовувати 
корупційно-фінансові схеми 
для привласнення суспільних 
прибутків.

Першочерговим напрямом 
змін має бути позбавлення 
бізнес-імперій політичного 
впливу на владу та суспільство:

• запровадження криміналь
ної відповідальності за парла
ментську корупцію (хабарі за 
депутатське голосування, при
значення голів комітетів Верхо
вної Ради, міністрів, суддів 
тощо);

• встановлення кількісних 
обмежень щодо внесків у фонди 
передвиборчих кампаній, отри
маних від однієї особи; їх пору
шення має підлягати вагомому 
правовому покаранню;

• поширення кримінальної 
відповідальності на партійних 
функціонерів та окремих кан
дидатів за нелегальне фінансу
вання передвиборчих кам-
паній;

• заборона призначати на 
урядові та інші владні посади 
крупних капіталістів (або вве
дення обмеження на майнові 
статки претендентів на них);

• модернізація системи дер
жавного управління за такими 
напрямами, як заборона втру
чання чиновників у господар
ські процеси та діяльність ком
паній будь-яких форм власності; 
децентралізація фінансово-
інвестиційних та фіскально-
бюджетних потоків; скасування 
жандармських методів роботи 
податкової служби й забезпе
чення рівності прав платників 
податків і митарів; державний 
захист покупців тощо;

• посилення кримінальної 
відповідальності державних 
службовців, правоохоронців, 
працівників СБУ, прокуратури, 
суддів, податківців, митників 
тощо за корупційні вчинки;

• заборона права власності 
однієї особи на більш ніж один 
національний телеканал та 
медіа-групу;

• інституювання прямого 
громадянського контролю за ді
ями чиновників.

Другим напрямом змін має 
бути позбавлення матеріальної 
основи функціонування коруп-
цій но-олігархічного бізнесу:

• перехід до розробки урядо
вих програм і планів, виходячи 

з інтересів розвитку всієї націо
нальної економіки, а не окре
мих лобістських груп та їхніх 
проектів;

• відновлення прозорості 
приватизаційних конкурсів;

• обмеження розміру пакета 
акцій (не більше ніж 10–15%), 
який може отримати одна особа 
під час приватизації державних 
підприємств;

• недопущення посередни
цтва приватних фірм у 
торговельно-фінансових опера
ціях державних компаній та 
установ;

• введення кримінального 
покарання за рейдерське захо
плення підприємств та судове 
сприяння рейдерам;

• запровадження виключно 
конкурентних форм надання лі
цензій на видобуток корисних 
копалин, використання радіо
частот, а також розміщення дер
жавних замовлень, укладання 
будівельних договорів тощо;

• заборона купівлі приват
ними компаніями підприємств 
у рахунок погашення заборгова
ностей останніх, що утворилися 
внаслідок навмисного зави
щення цін і тарифів постачаль
никами сировини та послуг;

• запровадження системи 
ринкового – неадресного і неви
ключного – монетарного рефі
нансування економіки з боку 
НБУ.  

Усе це зробити непросто. 
«Господарі життя» спроможні 
швидко концентрувати великі 
суми на потрібних політичних 
напрямах, наприклад, за по
треби заблокувати прийняття 
спрямованих проти них зако
нодавчих та урядових докумен
тів і знаходити компроміси між 
собою в разі виникнення спіль
них загроз, хоч би якими запе
клими супротивниками вони 
були в боротьбі за ресурси й 
виробничі об’єкти. До того ж 
нинішні парламентські партії 
не вбачають в олігархічній мо
делі влади та економіки одну з 
основних небезпек для Укра
їни. Отже, треба не просто 
знати, що робити, а й згурту
вати суспільство навколо полі
тичних сил, які боротимуться 
за перехід до егалітарного, та
кого, що діє в інтересах біль
шості громадян, вільноринко
вого устрою та плюралістичної, 
непідвласної олігархам полі
тичної моделі.  

У наступному 
числі 

Тижня буде 
надруковано 

заключну 
статтю циклу 
«Український 

бізнес – афера 
століття», у якій 

Володимир 
Лановий 

окреслить 
своє бачення, 

як змінити 
олігархічну 
модель на 
економіку 
вільного 

підприємництва  

Першочерговим 
напрямом змін 

має бути  
позбавлення 

ФПГ політичного 
впливу на владу і 

суспільство
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Я
к і в будь-якому істо
рично індустріальному 
регіоні, більшість насе
лених пунктів на Донбасі 

формувалися навколо фабрик 
та копрів, що поступово оброс
тали гронами робітничих посе
лень і районів. Уже два десяти
ліття тут котиться хвиля за
криття нерентабельних заводів 
та шахт, наслідком чого є не 
лише катастрофічно швидка й 
безальтернативна втрата робо
чих місць, а й повний занепад 
інфраструктури. Для насе
лення це означає неможливість 
виживання, тож починається 
міграція, через яку цілі міські 
райони перетворюються на 
пустку. За всіма цими сумними 
колізіями криється глибша 
тенденція загальної неефек
тивності соціаль  но-еконо міч-
ної системи на Донбасі.

СМеРТеЛьНА 
РеСТРУКТУРиЗАЦІЯ
Деіндустріалізація з виїздом 
населення – картина досить 
типова для будь-яких постра
дянських міст, але треба вра
ховувати, що Донбас – це суто 
індустріальний регіон у його 
архаїчному сприйманні кінця 
XIX століття. І економічні ци
кли, і ментальність місцевих 
жителів обертаються лише 
навколо великого виробни
цтва як певного сакрального 
символу, приводу для гордо
щів і навіть тотема. «Для мене 
місто без виробництва – якесь 
несправж нє», – каже спадко
вий робітник Олег Сестрін із 
Маріуполя. Цей тип мис
лення, що є панівним у регі
оні, заганяє останніми деся
тиліттями тутешніх людей у 
безвихідь.

«Катастрофічне падіння ви
робничих циклів на Донбасі 
справило кілька серйозних 
впливів на психіку та менталі
тет мешканців, – стверджує 
психолог Андрій Башкіров із 
Донецька. – Зрозуміло, що 
коли ти втрачаєш майже мит
тєво усі звичні засоби зароб-
ляння грошей, то потім па
нічно боїшся будь-яких змін і 
тримаєшся навіть за мінімум, 
який у тебе наразі є, – це те 
саме нав’язливе бажання «ста
більності», на якому грають 
нині політтехнологи. Однак 
вплив цієї деіндустріалізації 
був набагато глибшим. З огляду 
на промислову орієнтованість 
усього тутешнього життя робіт
ничі традиції на кшталт «шах
тарських династій», «стаханов
ських рекордів», «пролетар
ської гідності за свій завод», 

ПРиВиДи ВиРОБНиЦТВА
Незворотна деіндустріалізація Донбасу призводить до знелюднення 
поселень, що сформувалися навколо заводів і шахт

Автори: 
Богдан 

Буткевич,
Костянтин 

Скоркін

Фото:  
Андрій 

Ломакін
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ЗАВИСЛИ  
В МІжЧАССІ. 
жителі міста 
Зоринська 
не бачать 
майбутнього й 
ностальгують 
за минулим

МІСТА, ЩО ВиМиРАюТь

Степногірськ – селище міського типу в Запорізькій об-
ласті на березі Каховського водосховища. Через зане-
пад вугільних шахт майже всі жителі його покинули

Сніжне – місто обласного підпорядкування в Донецькій 
області. Через деіндустріалізацію тут спостерігається 
перманентний відплив населення

Петровське – місто районного значення в Луганській об-
ласті, підпорядковане міській раді Красного Луча. Після 
зупинки містотворчого Хімічного об’єднання імені Гри-
горія Петровського поступово вимирає

Вуглегірськ – місто районного значення в Донецькій об-
ласті, біля Єнакієвого. Розвал шахтної інфраструктури 
спричинив тут негативні міграційні процеси

Торез – місто обласного підпорядкування Донецької об-
ласті. Через закриття всіх шахт і заводів поступово зне-
люднюється

люди без «рідного» підприєм
ства узагалі втрачали сенс існу
вання. Руйнувалися всі підва
лини усталеного буття, грома
дяни переставали цінувати й 
любити місце, де народились і 
прожили весь вік. Звідси всі 
проблеми «чорного поясу Укра
їни» – пияцтво, байдужість до 
законів, вибух криміналітету 
тощо. В наслідках цього пері
оду Донбас живе й досі, що вже 
й казати про реальний процес 
знелюднення маленьких міст і 
сіл».

Справді, банкрутство шахт 
для шахтарського містечка – це, 
без перебільшення, смертний 
вирок і йому самому, і людям, бо 
воно відкидає їх у добу нату
рального господарства у всіх ро
зуміннях. Шахта – не лише ро
бота, яка дає гроші на життя, а й 
комунальна інфраструктура, со

ціальна сфера, система забез
печення, відчуття власної по
трібності тощо. Оскільки 
жодної альтернативи у сенсі 
роботи під час закриття під
приємств ніхто не давав і не 
дає, у 1990-х роках почався 
процес знелюднення й екс
тремальної соціально-тру-
дової міграції цього регіону, 
що триває і дотепер.

«Так звана реструктури
зація в багатьох випадках 
була не обов’язково потріб
ною, – стверджує громад
ський активіст, підприємець 
та колишній шахтар Олек
сандр Ільченко зі Свердлов
ська на Луганщині. – Вугле
пром у 1990-ті абсолютно 
свідомо нищили. Місцеве ке
рівництво отримало карт-
бланш із Києва на безконт-
рольний продаж і продукції, 
і дуже дорогого устатку
вання, і самих підприємств 
за безцінь у приватні руки. 
Цілий край опинився на 
межі виживання, тоді як 
купка тих, із кого нині скла
даються так звані місцеві 
еліти, озолотилася. Цей про
цес хоча трохи й загальму
вав, але триває до сьогодні, 
адже підприємства, які зу
пинилися, в 90% уже ніколи 
знову не запрацюють. А 
отже, люди, які там працю
вали, змушені шукати ліп
шої долі поза містом, де ви
росли, але де вже немож

ливо вижити. Бо ні місцева, ні 
центральна влада взагалі ні
чого не робить, щоб дати меш
канцям колишніх шахтарських 
міст будь-яку іншу економічну 
перспективу».

«ШАХТОЦиД»
Яскравим прикладом ситуації 
загалом на Донбасі є Луганська 
область, де на початок 2012 
року зафіксовано 11,5 тис. поки
нутих помешкань. І це тільки 
офіційна статистика, адже, як 
твердять експерти, дуже поши
реною є практика, коли на па
пері житлоплоща має влас
ника, а фактично там давно 
ніхто не живе, бо люди на заро
бітках без шансів на повер

ПРиВиДи ВиРОБНиЦТВА
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нення. Тому реальний рахунок 
покинутих домівок може бути 
вдвічі-втричі більшим, що дає 
всі підстави говорити про існу
вання багатьох міст Донбасу в 
режимі «привидів».

У деяких депресивних міс
тах пустують цілі райони. На
приклад, у Брянці, містечку ву
гільників за 58 км від Луган
ська, де під час великої промис
лової реструктуризації із 12 
шахт, що годували місто, за
крили 9. Цей урядовий маневр 
довів його до гуманітарної ка
тастрофи. За 20 років насе
лення зменшилося майже 
вдвічі. Люди почали розбіга
тися хто куди, аби вижити, ли
шаючи житло напризволяще, 
бо в середині 1990-х продати 
нерухомість у луганській гли
бинці за $100–300 вважали ве
ликим успіхом.

30-річний Олександр, нині 
житель Луганська, згадує, що в 
1996-му його родина продала 
двокімнатну квартиру в іще од
ному депресивному місті, Зо
ринську, з бонусом у вигляді зе
мельної ділянки за $300. Вва
жає, що йому й рідним дуже по
щастило, бо на рік пізніше їхні 
сусіди вже не знайшли покупця 
на своє помешкання, коли виїж
джали шукати кращої долі до 
Росії, тож їм довелося просто за
чинити хату й так лишити.

В’їжджаємо до Зоринська, 
місто зустрічає копром шахти. 

Вона вже не працює, тому на
гадує скелет якогось величез
ного металевого монстра. 
Майже відразу в око впадають 
безлюдні будинки – cпочатку 
поодинокі садиби у приват
ному секторі, потім – цілі бага
топоверхівки. Процес зни
щення міста зайшов дуже да
леко – майже всі зустрічні міс
цеві жителі розповіли, що пра
цюють не в Зоринську і мріють 
із нього поїхати, як це зробила 
більшість їхніх родичів і зна
йомих. Єдине, що дає вижи
вати кільком тисячам автохто
нів, – це траса М-04 до прикор
донного пункту «Ізварине», 
яка проходить містечком, та 
можливість їздити на роботу 
до Алчевська.

Інша дуже важлива про
блема для жителів, які навіть 
не були пов’язані з виробни

цтвом безпосередньо, – без
альтернативність тутешньої 
економічної системи, що також 
провокує масовий незворот
ний відплив населення з 
фабрично-депре сив ного регі
ону. «Якщо не хочеш іти на за
вод, тебе не зрозуміють, – по

яснює художник Андрій Сірий 
із Ясинуватої, котрий нині 
мешкає в Києві. – З дитинства 
на тебе починають тиснути, 
коли мрієш про щось таке, що 
не вписується в тутешній куль
турний код. Як, ти хочеш ма
лювати? Мовляв, у країні за
води стоять, але всі прагнуть 
бути художниками. Всі профе
сії, не пов’язані з виробни
цтвом, у нас вважають яки
мись несерйозними. Тому в 
мене та моїх однодумців ні
коли не було й нема на сучас
ному Донбасі вибору – треба 
їхати за першої можливості, не 
шукаючи кращих приводів. 
Якщо треба покинути житло – 
та хай воно горить синім 
полум’ям».

«Я погано пам’ятаю рідне 
місто, – каже Сергій Галкін зі 
Сніжного на Донеччині, ро
дині якого пощастило пере
братися до Борисполя непода
лік Києва. – Ми поїхали звідти 
1997-го, коли закрилася 
шахта, де працювали мої 
батько й дід. Роботи не було 
взагалі ніякої, скрута така, що 
навіть продукти в магазин за
возили кепсько, та й купувати 
їх не мали за що. Із дитинства 
у Сніжному вже мало що при
гадую, окрім багатьох 
пам’ятників Лєніну. Не був 
там жодного разу після 
від’їзду, та й не тягне, якщо 
казати відверто».

БАНКРУТСТВО ШАХТ 
ВІДКиДАЄ ЛюДеЙ У ДОБУ 
НАТУРАЛьНОГО 
ГОСПОДАРСТВА

НАКАЗАНО 
ВИжИТИ. 
Суходольськ 
заохочує 
нових 
мешканців 
безкоштовним 
житлом
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ЗМеНШиТи ЗАЛежНІСТь
У тих містах, де вугільна промис
ловість хоч якось зберегла свої 
позиції завдяки приватизації 
шахт, ситуація зі знелюдненням 
не прогресує настільки катастро
фічними темпами. Наприклад, у 
сумнозвісному місті Суходоль
ську, де торік унаслідок аварії за
гинуло 28 шахтарів, останніми 
роками до покинутих квартир по
чали повертатись люди. Навіть 
попри те, що, за статистикою, 
саме в цьому місті темпи змен
шення населення – одні з най
швидших не тільки  на Донбасі, а 
й узагалі в Україні.

Суходольськ, як на перший 
погляд, справляє важке вра
ження: сірі вулиці, обшарпані 
будинки, котрі не бачили ре
монту щонайменше від часів 
розпаду СРСР, поодинокі по
статі місцевих жителів. Поки
нуте житло нагадує всі нараз де
пресивні місця регіону. Та осо
бливо фантасмагоричний ви
гляд мають будинки, де чергу
ються заселені й незаселені по
верхи. Приміром, у 12-повер
хівці на окраїні міста, де на чет
вертому поверсі встановлено ре
шітку: далі шляху немає. «Це 
добре, що недавно заварили 
прохід, – розповідає місцевий 
житель. – Бо раніше наркомани 
там собі лігво були влаштували. 
Але от у сусідньому під’їзді мо
лода пара нещодавно виклопо
тала собі дозвіл на заселення 

порожньої квартири. І всели-
лася-таки, оце намагається зро
бити ремонт».

Місцева влада Суходольська 
заохочує заселення покинутого 
колись житла. Квартири переда
ють у власність новим мешкан
цям безкоштовно, але зробити 
ремонт у помешканні вони 
зобов’язуються за власний кошт. 
Саме таким чином поступово до 
деяких будинків-привидів почи
нає повертатись життя.

Та чи надовго? Останні два 
роки уряд Миколи Азарова по
стійно декларував, що вугле
пром дуже потрібен державі че
рез бажання зменшити газову 
залежність від Росії. Тому, мов
ляв, невдовзі розпочнеться ре
несанс цієї галузі. Проте, як 
твердять економічні експерти, 
насправді владним олігархам 
зовсім не вигідно переходити на 
вугілля, адже це викличе по
требу перебудовувати виробни
чий цикл, який цілком влашто
вує їх і нині. Тому чекати на 
якісь позитивні зміни шахтар
ському краю навряд чи варто.

Найбільша проблема в тому, 
що влада навіть не намагається 
хоч якось диверсифікувати ви
ключну економічну орієнтова
ність Донбасу на важку металур
гію та вуглепром. Тим самим вона 
залишає населення залежним від 
животіння цих галузей, які є не
конкурентоспроможними через 
застарілість технологій, неефеек

тивне використання робочої сили 
та сировинний характер місце
вого виробництва. Більшість ви
робничих потужностей перебува
ють у руках приватних власників, 
які, проте, майже не вкладають 
грошей у модернізацію. Тож за 
такої ситуації процес закриття 
фабрик і шахт із подальшим зне
людненням міст триватиме.

Фактично можна констату
вати, що вся соціально-
економічна система Донбасу пе
ребуває у глухому куті. Щоб ви
вести її звідти, потрібні не тільки 
реформи виробництва як такого, 
а й заходи, котрі дали б змогу на

селенню, не здатному більше 
працювати на заводах та шахтах 
після реорганізації, перестати 
бути пролетаріатом, намертво 
прив’я за ним до важкої промис
ловості та вугільної індустрії. 
Саме такий болючий, але вкрай 
потрібний процес Донбас мусить 
рано чи пізно пережити. Так 
само, як це зробили його попере
дники в усьому світі, на кшталт 
німецького Руру чи британ
ського Уельсу. Питання тільки в 
тому, чи не буде запізно. 

І еКОНОМІчНІ ЦиКЛи,  
І МеНТАЛьНІСТь жиТеЛІВ 
ДОНБАСУ ОБеРТАюТьСЯ 
ЛиШе НАВКОЛО ШАХТ  
І ЗАВОДІВ

ШЛЯХ У 
НІКУДИ. 
Відсутність 
альтернативи 
поступово 
знищує Донбас

5
українських міст

(Дніпропетровськ, 
Донецьк, Запо-
ріжжя, Харків, 

Одеса)  
увійшли  

до першої  
тридцятки у світі  
за зменшенням  

населення,  
згідно зі звітом 

ООН
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Д
ержавне телебачення 
– це зазвичай не те 
місце, де можна натра
пити на новини про 

корупційні скандали, у які 
вплутані наближені до росій
ського президента Владіміра 
Путіна особи. Сумнівні обо
рудки ніколи не були перепо
ною на шляху до державної 
служби. Коли ж чиновник ви
сокого рангу «палиться», то 
зазвичай іде зі своєї посади 
тишком-нишком. Проте остан
нім часом глядачі «Первого 
канала» у вечірніх ефірах ма
ють змогу лицезріти неабияку 
сагу про чинних і колишніх мі
ністрів, їхніх коханок, доро

гущі будинки та мільйони при
своєних коштів.

Початок цієї антикорупцій
ної кампанії припав на жов
тень, коли було відправлено у 
відставку міністра оборони 
Анатолія Сєрдюкова. Його 
звільнили після того, як слід
ство встановило зв’язок між 
компанією, відкритою під мі
ністерським «дахом», і махіна
ціями на суму $100 млн. Це 
безпрецедентний випадок, щоб 
так відкрито позбутися на
стільки високопоставленого 
чиновника, зв’язаного із самим 
Путіним. Але після цього ко
рупційна справа про системи 
супутникової навігації на суму 

$200 млн уже загрожує керів
никові Адміністрації прези
дента РФ Сєрґєю Іванову.  
А 27 листопада канал «Россия 
1» показав документальний 
фільм про причетність колиш
нього міністра сільського гос
подарства Єлєни Скриннік до 
махінацій на суму $1,2 млрд.

Для Путіна антикорупційна 
кампанія в його оточенні має 
низку переваг. По-перше, попу
лярність: із 2005 по 2012 рік 
корупція піднялася з десятого 
на третє місце в рейтингу про
блем, що турбують рядових ро
сіян. По-друге, це питання, яке 
об’єднує опонентів російського 
глави держави. Він може не 

Сам-один на вершині
Владімір Путін розпочав резонансну боротьбу з корупцією.  
Але багатьом він здається дедалі ізольованішим і відірванішим  
від реального життя
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КРиЗА 
ЛеГІТиМНОСТІ 

Рейтинг  
президента Росії 

Владіміріа Путіна 
2012-го суттєво  

знизився.  
Якщо у січні він  

викликав довіру  

в 41% 
росіян,  

квітні —  

в 42%, 
то листопаді — 

лише  

в 34% 

Частка  
незадоволених  

політикою росій-
ського лідера 

зросла  
від  

30% 
до  

36% 
За даними  

російського  
аналітичного  

центру  
«Левада-Центр» 

На думку дирек-
тора Левада-

Центру Льва Ґуд-
кова, зниження 

рейтингу Путіна не-
випадкове й сезон-

ним коливанням 
його пояснити не 
можна, оскільки 
воно вписується в 
довгостроковий 
тренд втрати до-

віри населення до 
влади, що спостері-

гається в останні 
чотири роки

звертати уваги на побоювання 
з приводу ситуації з демокра
тією, але вважає себе популяр
ним лідером, який прислуха
ється до волі народу. Велике 
значення має легітимність у 
певному сенсі.

Через вісім місяців після пе
реобрання на третій президент
ський термін популярність Пу
тіна видається не надто перекон
ливою. Опитування засвідчують 
чи не найнижчі рейтинги за всю 
його кар’єру (див. Криза легі-
тимності). Тому він відчуває, 
що «змушений проводити попу
лістську лінію, нібито вибори 
для нього ще попереду», – каже 
Ніколай Пєт ров, керівник про
грами «Суспільство і регіо
нальна політика» московського 
Центру Карнеґі. Антикорупційна 
кампанія також допоможе по
збавити опозицію найважливі
шого козиря.

Порушення корупційних 
справ проти представників 
свого внутрішнього оточення 
може також допомогти Владі
міру Путіну взяти під контроль 
ті перегини, які роблять його 
політично вразливим, а дер
жаву неефективною. Усі 12 ро
ків президентства Путіна ко
рупція серед чиновництва була 
«безкарною, бездоглядною і 
безконтрольною», – каже 
Єлєна Панфілова, керівник ро
сійського відділення неурядо
вої міжнародної організації 
Transparency International. По
над те, державні службовці за
раз знахабніли до того, що ви
качують ресурси, не дбаючи на
віть бодай про підтримку соці
альної стабільності. Викриття 
кількох високопосадовців може 
стати способом «нагнати трохи 
страху», зазначає Панфілова.

Руйнівна відкрита війна з 
корупцією може також зумо
вити більше суперництво між 
політичними і бізнесовими 
кланами. Саме це вже, схоже, 
відбувається в компанії «Росте
леком», де двох директорів до
питують на предмет шахрай
ської позики на $225 млн від 
державного банку ВТБ. Справ-
жньою метою може бути конт-
роль над «золотоносними» те
лекомунікаційними ліцензі
ями. Але антикорупційна 
чистка, не виключено, також 
вийде з-під контролю і таким 
чином зробить Путіна не силь
нішим, а слабшим. 

Усе це, за словами Пєтрова, 
сіє відчуття непевності та дезорі
єнтації поміж московської полі
тичної еліти. Дві слідчі справи з 
«оборонки» велися роками, але 
вийшли на поверхню лише за
раз. Невже правила зміню
ються? Що може розкритися за
втра і проти кого? Водночас 
чутки про відсутність керівни
цтва на найвищому рівні підкрі
плюються сумнівами щодо стану 
здоров’я Путіна.

Більшу частину жовтня і 
листопада російський прези
дент пропрацював у своїй рези
денції в Ново-Огарьово під Мо
сквою, рідко відвідуючи 
Кремль. Він скасував візити до 
Болгарії, Індії та Туреччини 
(хоча до останньої зрештою 
таки поїхав). У новинах обгово
рюють можливі проблеми зі 
спиною, що виникли під час ве
ресневого перельоту на надлег
кому літаку з клином диких жу
равлів. Кремль заперечує цю 
інформацію, заявляючи нато
мість, що Путін потягнув м’яз 
під час тренування. В іншій по
літичній системі все на цьому б 
і зупинилося, але в РФ завіса 
таємничості викликає симво
лічний резонанс.

Довгі роки Путін грав на 
традиційній для Росії пошані до 
керівництва, водночас викорис
товуючи маніпуляцію засобами 
масової інформації. «Харизма
тична аура» для нього, за сло
вами директора аналітичного 
Левада-Центру Льва Ґудкова, 
створила систему «на зразок Ві
зантії, тільки по телебаченню». 
Справжній сенс історії зі спи
ною Путіна – не реальна чи 
уявна недуга, а зняття табу на 
обговорення його здоров’я і 
майбутнього.

Найбільша проблема – ізо
ляція президента РФ. Його за
ява федеральному канцлерові 
Німеччини Анґелі Меркель про 
те, що дівчата з Pussy Riot у 
2008 році повісили опудало єв
рея, дика і неточна (насправді 
група протестувала проти анти
семітизму). Або він намагався 
ввести її в оману, або його са
мого обманули. Путін провів у 
владі понад 10 років, і Євґєнія 
Альбац, редактор ліберального 
журналу The New Times, каже 
про «типовий синдром підстар
куватого генсека».

Порівняно з першими ро
ками свого президентства, коли 

він прислухався до своїх еконо
мічних радників на кшталт 
Ґєрмана Ґрефа й Алєксєя Ку
дріна, зараз він набагато менше 
довіряє думці оточення, а 
більше, вочевидь, власним су
дженням. Після важкого року 
вірить, що «завдячує власною 
посадою здобутій у важкій бо
ротьбі електоральній перемозі, 
на відміну від своїх колег, які 
не мають мандата від вибор
ців», – каже Сєрґєй Ґурієв, рек
тор Російської економічної 
школи. У багатьох питаннях, за 
словами одного з колишніх 
радників, Путін «думає, що ро
зуміє ситуацію, але насправді 
вона для нього може бути зо
всім незрозумілою».

Схоже, що процес при
йняття рішень у Кремлі тимча
сово призупинено. Путін при
гальмував поступ у сфері бю
джету, пенсійної політики і 
приватизації. Почасти це може 
бути обережним рішенням пе
речекати недавні потрясіння на 
глобальних ринках. Але небез
пека «навмисної політики без
діяльності» (за визначенням 
Кріса Віфера, аналітика з мос
ковського інвестиційного банку 
«Тройка Диалог») полягає в 
тому, що він чекає надто довго і 
діє лише тоді, коли на нього 
звалюється нова політична або 
фінансова криза.

Що ж до антикорупційної 
кампанії, то вона триватиме 
лише до певної межі. Корупція 
– це така сама опора стабіль
ності путінської ери, як і за
гроза їй. Багато з того, що 
можна назвати корупцією, на
було формальних рис (якщо не 
легалізувалося) через тендери, 
судові рішення і схвалені бан
ком кредити. Це робить її всю

дисущою та аморфною, а отже, 
ускладнює боротьбу з нею. 

Алєксєй Вєнєдіктов з радіо-
станції «Эхо Москвы» порів
нює цю ситуацію з турбулент
ністю літака. Правлячий клас, 
може, і знає, «в якому на
прямку і з яким пілотом» ле
тить, проте літак трясе не на 
жарт. 

КОРУПЦІЯ – Це ТАКА САМА 
ОПОРА СТАБІЛьНОСТІ 
ПУТІНСьКОї еРи,  
ЯК І ЗАГРОЗА їЙ
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РОСІЙСьКІЙ ВЛАДІ ДеДАЛІ 
ВАжче ЗБеРІГАТи СеБе,  
Не МАючи ЯКОГОСь «еХА»  
З ПРиБАЛТиКи,   
СеРеДНьОї АЗІї, УКРАїНи

Ф
ілософ Іґорь Чубайс – 
рідний брат ідеолога 
російської приватизації 
Анатолія Чубайса. На 

відміну від останнього, який уже 
20 років обіймає керівні посади 
в РФ, він на початку 1990-х обрав 
наукову діяльність, очоливши 
перший у своїй країні факультет 
росіє знавства в Інституті соці
альних наук. Причину нинішніх 
проблем суспільства Іґорь Чу
байс вбачає в досі не осмисле
ному досвіді створення й краху 
тоталітарного Радянського Со
юзу, котрий називає «державою, 
приреченою на загибель від са
мого початку». Про те, куди ру
хається Росія, скільки років іще 
залишилося правлячому режи
мові та про відносини Києва з 
Москвою – у його інтерв’ю 
Тижню.

У. Т.: Фальсифікації на останніх 
парламентських виборах в 
Україні, очевидно, ще дужче 
ускладнять діалог Києва з Євро-
союзом та США, що своєю чер-
гою, може штовхнути режим 
Януковича в обійми російської 

влади. Наскільки ймовірний та-
кий сценарій?

— Можу висловити особисту 
думку: за нинішньої влади в Мо
скві та Києві значне зближення 
неможливе. Усі 20 пострадян
ських років довели, що стійких 
міждержавних союзів Кремль 
створити не зміг.

Поки не зміниться вну
трішня структура управління в 
Росії, розраховувати на якусь 

міжнародну підтримку, впливові 
міжнародні альянси марне.

Кілька років тому, працюючи 
на радіо, я зазирнув до програми 
партії «Єдиная Россия» і прочи
тав там, що одним зі своїх за
вдань «ЄдРо» бачить «створення 
довкола РФ кільця дружніх дер
жав». Так от, за цей час жодного 
друга серед своїх сусідів Росія не 

здобула, навіть тих, хто ним був, 
утратили.

Однак вплив політичної сис
теми Росії на всі сусідні країни 
триватиме. Її владі дедалі важче 
зберігати себе, не маючи якогось 
«еха» з Прибалтики, Середньої 
Азії, України. Але ця система 
штучна й неефективна.

У. Т.: чи можна порівняти су-
часну російську пропагандист-
ську машину з радянською?

— Радянська в останні роки 
свого існування стала контрпро
дуктивною: коли по телевізору 
казали, що на Заході джунглі ка
піталізму й суцільне пекло, ба
гато хто переконувався, що на
справді там рай. Частина людей 
думає так і зараз, хоча об’єктивно 
і в Заходу є чимало проблем.

А сьогодні в Росії засоби ма
сової інформації перетворилися 
на засоби масової пропаганди, 
це «зомбоящик», який, на жаль, 
дуже сильно впливає на громад
ську думку. Хоча ефект і тут ча
сом не той, котрий заплановано: 
в багатьох людей уже вироби
лася реакція самозахисту від 

Спілкувався 
Мілан 
Лєліч
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БІОГРАФІчНА 
НОТА: 
Іґорь чубайс 
(1947 р. н.) – 
доктор філо-
софських наук. 
У 1988–1990 
роках був од-
ним з актив-
них діячів мос-
ковських не-
формальних 
об’єднань «Пе-
рестройка» та 
«Перестрой-
ка-88», чле-
ном москов-
ського Народ-
ного фронту. У 
1990-му – се-
ред засновни-
ків «Демокра-
тичної плат-
форми» в 
КПРС. Пра-
цював голо-
вним редакто-
ром журналу 
«Новые вехи», 
ведучим про-
грам на ра-
діо. 2010 року 
підписав звер-
нення опози-
ції «Путін має 
піти». Автор 
праць: «Від 
Російської ідеї 
– до ідеї нової 
Росії» (1996), 
«Росія в по-
шуках себе» 
(1998), «Роз-
гадана Росія» 
(2005)

того, що їм розповідають з 
екрана.

У нормальній країні за все, 
що відбувається, відповідає її ж 
таки влада. Водночас у Росії ні
коли винними не є ані Путін, ані 
Мєдвєдєв: в усьому звинувачу
ють Ющенка, Саакашвілі, Держ
деп та ін. Влада РФ постійно шу
кає цапа-відбувайла, й на бага
тьох людей це діє. Фактично в 
російських ЗМІ жодну державу 
не подають як «друга», хіба що 
інколи Китай. Утім, це занадто 
чужа нам система, щоб таке ді
яло. Тільки-но стаються якісь 
події, котрі йдуть радикально 
всупереч лінії російської пропа
ганди або ж, навпаки, ідеально в 
неї вписуються, як їх макси
мально роздмухують. За таким 
самим методом працює вся про
пагандистська машина, коли це 
стосується України, Прибалтики. 

У. Т.: Ви не раз указували на 
неефективність нинішньої сис-
теми державного управління в 
РФ. Після останніх виборів пре-
зидента Росії популярною була 
карикатура, де Путіна зобра-
жено в образі Лєоніда Брєжнєва 
з підписом «2024» (малось на 
увазі, що ВВП царюватиме аж 
до того часу). На вашу думку, 
цьому можна якось запобігти?

— Зараз у нас уся мисляча 
частина суспільства тільки й го
ворить про те, коли цю систему, 
яка знищує Росію, буде пова
лено. Іще одне питання – в який 
спосіб. Тут прогнозувати дуже 
важко, бо ці процеси нелінійні й 
залежать від купи чинників. 
Особисто я серйозно ставлюся до 
прогнозу, зробленого іноземним 
членом Російської академії наук, 
економістом Владіміром Квін
том. Цю людину свого часу пере
манив до США Генрі Кіссінджер. 
Квінт стверджує, що нинішній 
режим доведе країну до еконо
мічного колапсу в 2017 році. На 
його думку, 2017-й – це останній 
рік існування російської еконо
міки в нинішньому вигляді, по
тім почнуться незворотні про
цеси. Вся вона базується на екс
порті вуглеводнів, а видобуток 
нафти й газу в наступні роки 
зменшуватиметься. Падатимуть 
і ціни на них. Крім того, амери
канці зараз будують заводи зі 
скрап лення сланцевого газу, по
тужності яких забезпечать при
близно половину потреб Захід
ної Європи в блакитному паливі. 

Це завдасть потужного удару по 
економіці РФ.

У. Т.: чи вірите ви у можливість 
мирного усунення Путіна, через 
вибори?

— Ні, таким чином його при
брати не можна. І річ тут навіть не 
в Путіні. Будь-який авторитарний 
режим улаштований так, що він 
не грає в ігри, в яких наперед не 
гарантував собі перемогу. Сьо
годні єдиний сенс участі в електо
ральному змаганні (для опозиції) 
– заявити суспільству: «Хоч як 
нас підтримуйте, ми не виграємо, 
бо це не вибори, а імітація». Тож 
сподіватися на зміни в країні че
рез таке волевиявлення наївно. 
Те, що відбулося під час останніх 
виборів у Росії, глибоко дискреди
тувало цей механізм як такий. Як 
наслідок, коли нещодавно оби
рали місцеві органи влади, явка 
становила 10–15%, і переможець 
від «Єдиной России» де-факто 
дістав підтримку 5% громадян.

У. Т.: Тобто прибрати російський 
режим може лише вулиця?

— Не знаю таких людей серед 
знайомих, які хотіли б виходити 
на вулицю і стріляти у своїх сусі
дів. Гострота конфлікту залежить 
не від того, чого хочуть грома
дяни, а від того, що творить 
влада. Єльцину змогли довести, 
що він уже не здатен нормально 
керувати країною, і він пішов. 
Чом би Путіну не вчинити так 
само? До речі, мені розповідали 
(хоча не поручуся за цілковиту 
достовірність інформації), що у 
вузькому колі влади обговорю
ють варіант відходу нинішнього 
керманича: він хоче перед тим 
устигнути провести Олімпіаду, 
але йому пропонують не затягу
вати й іти зараз.

Кандидатурою на звільнене 
місце багато хто бачить Сєрґєя 
Шойґу, екс-главу МНС, якого цієї 
осені призначили міністром обо
рони, – він єдиний політик із 
владної колоди, котрого можна 
«продати» і котрий не викликає 
агресії з боку народу. В цьому кон
тексті цікавою є відставка Анато
лія Сєрдюкова з посади міністра 
оборони – питання не в тому, що 
він вилетів із крісла, а в тому, що 
впала одна з опор президента. На
вряд чи Путін цього хотів.

У. Т.: чому протестна хвиля в Ро-
сії схлинула й не переросла в ре-
волюцію?

— На Заході коли підвищують 
на 3% податок, то всі вулиці за
биті протестувальниками. А в нас 
стільки всього відбувається – й 
нічого. Але це не тому, що росі
яни – якась покірна нація. 70 ро
ків радянська влада робила з на
роду совків: люди не хочуть вихо
дити, не вірять у свою здатність 
щось змінити. Хоча останнім ча
сом віра з’являється, тож вони 
таки свого доб’ються.

У. Т.: Після Болотної та Сахарова 
Росія стала іншою?

— Безперечно. Люди при
йшли на площу й побачили, що 
вони не самотні у своєму невдо
воленні владою, коли сто тисяч 
скандували: «Путін – злодій!» 
Почалася саморефлексія, самоа
наліз – у цьому плані Росія 
справді стала іншою.

У. Т.: Після мітингів лунало чи-
мало критики на адресу так зва-
ного «креативного класу», який 
назвали головною рушійною си-
лою цих протестів, – адже багато 
хто з учасників акцій сприйняв їх 
просто за модний тренд, і цей 
«клас» по суті не здатен повести 
за собою широкі верстви суспіль-
ства…

Категорично не згоден. Я був 
на тих акціях і бачив ті обличчя – 
зовсім інших людей, ніж ті, хто 
просто тиняється містом. І що 
таке «креативний клас»? Хто до 
нього зараховує і кого?.. Це по
няття – елемент маніпуляції. 
Коли в січні ми йшли на акцію, 
люди за 20-градусного морозу 
стояли на балконах і вітали нас. 
Це було єднання всього міста. 
Саме тому влада почала дискре
дитацію та інформаційну війну 
проти цих виступів.

У. Т.: Нещодавно обрана Коорди-
наційна рада російської опозиції 
складається із трьох фракцій, лі-
вої, ліберальної та націоналістич-
ної, кожна з яких має принципові 
ідеологічні розбіжності із двома 
іншими. Наскільки життєздатне 
таке об’єднання?

— Ліпше, щоб воно було, ніж 
навпаки. Але, звісно, його функ
ції та можливості обмежені. Воно 
може вирішувати якісь конкретні 
питання, наприклад щодо органі
зації акцій, і то з проблемами. В 
майбутньому можливе розді
лення цієї Ради, я не хотів би забі
гати наперед, але такий варіант 
імовірний. 
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Велика 
Британія

Переходячи  
всі межі
Розслідування щодо журналістської етики  
у Британії ставить перед урядом  
Девіда Кемерона дилему щодо необхідності 
запровадження регулювання преси

Б
ританська преса давно вже 
має репутацію найнещад
нішої, а також найбільш 
сенсаційної і конкурентної 

в Європі, якщо не у світі. Британ
ські таблоїди зазвичай першими 
розкривають скандали, найгуч
ніше обурюються корупцією і 
найзухваліше показують на весь 
світ інтимні секрети знамени
тостей. Але впродовж останніх 
двох років таблоїди Британії за
жили собі особ ливо лихої слави. 
Вони постали у вигляді безприн
ципних, продажних і безжаль
них постачаль ників «жов
тої» журналістики, які пересту
пають через закон, шпигують за 
громадянами, втручаються в 
особисте життя й особисте горе, 
нелегально прослуховують теле
фонні розмови принців і політи
ків, кінозірок і родин убитих.

А зараз проведене на висо
кому рівні розслідування жур
налістської етики під керівни
цтвом лорда-судді Верховного 
суду Браяна Лівсона дійшло вис-
новку, що британська преса опи
нилася поза контролем. Його 
довгоочікуваний звіт, оприлюд
нений минулого тижня, закли
кає до суворого регулювання 
ззовні, включно із прийняттям 
нового закону для захисту жертв 
недобросовісної преси, а також 
до примушування газет виправ
ляти помилки, просити виба
чення в жертв втручання з боку 
ЗМІ й виплачувати їм компенса
ції.

Але цей звіт викликав кризу 
й розколов коаліційний уряд. А 
ще він став першою загрозою (за 
весь час) в сенсі обмеження доро
гоцінної незалежності вільної 
британської преси. Прем’єр-
міністр Девід Кемерон, як і ба
гато хто з депутатів-консер вато-

рів, відкидає ідею будь-якого 
державного регулювання преси 
– воно, на їхню думку, задушить 
одну з найдавніших демокра
тичних свобод Британії. Але з 
цим не погоджуються його 
ліберально-демократичні парт
нери по коаліції. Вони стають на 
позиції лейбористської меншості 
й закликають накласти суворі 
обмеження на поведінку журна
лістів і ухвалити новий закон 
про пресу, який підтримає за
пропонований незалежний 
контроль за нею. Вони домага
ються пов ного втілення реко
мендацій, що містяться у звіті 
Лівсона. Самі редактори газет 
бояться, що преса Британії, яка 

вже й так занепадає через конку
ренцію з інтернетом, може вза
галі не одужати після цього 
скандалу. Багато хто поперед
жає, що знамениті старі британ
ські газети незабаром просто ви
мруть.

Усю цю кризу викликало то
рік обурення громадськості по
ведінкою деяких газет, що нале
жать найбагатшому й найвпли
вовішому медіа-магнату в світі 
Рупертові Мердоку. Як вияви
лося, журналісти «жовтої» не
дільної газети News of the World, 
яка набула популярності за
вдяки сенсаціям і скандалам, та

ємно добували інформацію в 
спосіб незаконного прослухову
вання мобільних телефонів со
тень знаменитостей. 2007 року з 
газетою позивалися в суді через 
прослуховування приватних те
лефонних розмов принца Ві
льяма і двох журналістів засу
дили до ув’яз нення. Тоді ви
дання заявило, що це «окремий 
випадок», і поліція на цьому зу
пинилася. Але через два роки га
зета The Guardian, конкурент 
Мердока, написала, що це 
звична практика, і журналісти 
могли перехоплювати голосову 
пошту більше ніж трьох тисяч 
осіб. А далі вибухнула бомба: The 
Guardian звинуватила News of 
the World у незаконному прослу
ховуванні мобільного телефона 
13-річної Міллі Даулер, викраде
ної і вбитої 2002 року. Її справа 
шокувала тоді всю країну.

Звинувачення газети Мер
дока в таємному прослуховуванні 
останніх голосових повідомлень, 
які надходили на телефон ді
вчинки, що дало її батькам марну 
надію, ніби дитина ще жива, ви
кликало вибух обурення по всій 
країні. Цього разу преса зайшла 
вже задалеко. Вона показала 
свою аморальність, відсутність 
співчуття й розуміння, взагалі 
такі дії більше личили б таємній 
поліції якої-небудь фашистської 
чи комуністичної диктатури, а не 
відповідальній журналістиці, яка 
має існувати в демократичній 
державі.

Австралієць Мердок (нині 
американський громадянин), 

ОСТАННІМи РОКАМи 
ТАБЛОїДи БРиТАНІї  
ПОСТАЛи У ВиГЛЯДІ 
БеЗПРиНЦиПНиХ, 
ПРОДАжНиХ І БеЗжАЛьНиХ 
ПОСТАчАЛьНиКІВ «жОВТОї» 
жУРНАЛІСТиКи

30|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 49 (266) 7 – 13.12.2012

СвіТ|вЕлИка брИтаНіЯ



МАЕСТРО 
МАНІПУЛЯЦІЙ. 
Британські 
видання 
газетної 
імперії 
Руперта 
Мердока 
стали на шлях 
незаконно-
го прослухо-
вування та не-
правдивої 
журналістики. 
Заручником 
цієї ситуації 
став прем’єр-
міністр Девід 
Кемерон 

який ніколи не мав популяр
ності серед британського істе
блішменту, потрапив під нищів
ний вогонь критики. Він не
гайно закрив News of the World і 
погодився виплатити понад  
£1 млн деяким із жертв прослу
ховування. Але звинувачення не 
припинялися. Як виявилося, ке
рівники газетної імперії Мер
дока весь цей час знали про не
законне прослуховування й на
магались уникнути скандалу, 
видаляючи повідомлення і зни
щуючи інші свідчення. Торік у 
липні Мердок був змушений по
стати перед парламентською 
слідчою комісією і відповідати 
на нищівні питання – справжнє 
приниження для 81-річного все
могутнього газетного магната, 
полестити якому вважали за 
честь американські президенти 
й британські прем’єр-міністри. 
Синові Мердока довелося піти у 
відставку з посади керівника 
британського відділення бать
кової медіа-корпорації, а кіль
кох головних редакторів було 
звільнено.

Скандал поширювався. 
З’ясувалося, що вищі поліцей
ські чини Лондона давно знали 
про незаконне прослухову
вання, але не вживали жодних 
заходів. Фактично деякі поліцей
ські отримували плату від жур
налістів за таємний «злив» ін
формації. Прем’єр-міністр Девід 
Кемерон теж особисто причет
ний: 2007 року він узяв на ро
боту офіційним представником 
своєї партії такого собі Енді Ка

улсона – колишнього редактора 
News of the World, який працю
вав там саме тоді, коли прослу
ховували телефон убитої ді
вчинки. Крім того, Кемерон був 
близьким другом Ребекки Брукс 
– іншого колишнього редактора 
News of the World, яка пізніше 
очолила британську газетну ім
перію Мердока. Торік Руперт 
звільнив її. Разом із десятками 
інших журналістів Ребекку заа
рештували, висунувши звинува
чення в перешкоджанні право
суддю.

У відповідь на дедалі більше 
обурення порушенням журна
лістської етики, у липні 2011-го 
Кемерон доручив Лівсонові про
вести відкрите розслідування 
скандалу із прослуховуванням. 
Впродовж останнього року було 
зібрано свідчення про зловжи
вання преси, які шокували і зди
вували велику частину британ
ського суспільства. Виявляється, 
для газет звичне діло публіку
вати фальшиві репортажі: зви
нувачувати мусульман у змовах 
із метою вбивства Папи Рим
ського чи британських євреїв, за
являти, нібито шукачі притулку 
з’їли кількох зниклих безвісти 
віслюків, обговорювати сексу
альну орієнтацію поп-зірок, зли
вати інформацію про подружню 
невірність батьків співачки, що 
штовхнуло її на самогубство, пу
блікувати звинувачення на 
адресу подружжя, чия мало
літня донечка зникла на відпо
чинку в Португалії, заявляючи, 
що це батьки винні в її смерті, 

полювати на знаменитостей із 
довгофокусною оптикою чи на
писати, що якийсь суддя дозво
лив нелегальному іммігрантові 
залишитися в Британії через 
прив’язаність до кота.

Усе це накликало на пресу 
шквал гніву і критики. Чимало 
знаменитостей і кінозірок розпо
відали слідчій комісії Лівсона 
про те, як їх переслідують табло
їди. Багато газет відмовлялися 
просити вибачення за помилки в 
публікаціях. А наявна система 
саморегуляції, Рада зі скарг на 
пресу, виявилася цілковито не
здатною боротися зі зловживан
нями.

Але остаточний звіт Лівсона 
спричинив іще й величезний 
скандал. Багато британців вва
жають, що, хоч би якими безвід
повідальними та фривольними 
були декотрі видання, державне 
регулювання – ще гірший варі
ант, бо воно стане першим кро
ком до офіційної цензури. А це 
може призвести до політичного 
тиску і протидії «незручним» 
журналістським розслідуван
ням. Вони кажуть, що чинного 
законодавства цілком достатньо, 
аби покласти край незаконним 
діям. Єдине, що потрібно, – це 
кращі стандарти журналістської 
етики.

Проблема для Кемерона по
лягає в уразливості через його 
тісні стосунки з Ребеккою Брукс і 
дружбу з Мердоком. Якщо він не 
проведе нового закону, що 
зобов’язує газети погоджуватися 
на незалежне регулювання 
ззовні, критики звинуватять Ру
перта в намаганнях захистити 
своїх друзів та видання, які під
тримують його уряд. Лейборист
ська партія рішуче настроєна 
скористатися з делікатного ста
новища Кемерона. Та і в її лавах 
немає єдності. Хоча ця політсила 
й підтримує Лівсона, вона не 
хоче в майбутньому жодних об
межень на свободу преси у ви
критті протиправних діянь та 
урядових скандалів.

Лівсон майже нічого не ска
зав про нові медіа і Twitter, над 
якими контролю немає і в яких 
мало не щодня поливають бру
дом публічних осіб. Насправді 
він не може радикально впли
нути на майбутнє британської 
преси. Воно вирішено в режимі 
онлайн, незалежно від дій ре
дакторів, журналістів та видав
ців. 
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РЕВОЛЮЦІЯ 
№2?
4 грудня в 
Каїрі натовп 
демонстрантів 
(кілька 
десятків тисяч 
осіб) оточив 
резиденцію 
президента 
Могаммеда 
Мурсі. Глава 
держави на 
кілька годин 
був змушений 
залишити 
палац. У країні 
триває хвиля 
протестів

Автор: 
Віктор 

Каспрук,  
Олег Зелений

Новий фараон

22 
листопада новообра
ний президент Єгип-
 ту, представник «Бра-
тів-мусул ь ман» Мо

гаммед Мурсі оприлюднив кон
ституційну декларацію, наді
ливши себе винятковими повно
важеннями для «захисту револю
ції», а також позбавив судові ор
гани права розпускати Верхню па
лату парламенту й Конституційну 
комісію, яка розробляє новий 
Основний Закон країни. Доку
мент оголосив усі закони, декрети 
й конституційні декларації, які 
були опубліковані Мурсі від мо
менту його приходу до влади на
прикінці червня, остаточними й 
неоскаржуваними. 30 листопада 
Конституційна асамблея, біль
шість членів якої є прихильни
ками «Бра тів-мусул ь ман», ухва
лила запропонований лідером 
держави новий проект Конститу
ції, який було винесено на рефе
рендум 15 грудня.

Президентський указ та про
ект Основного Закону, який, на 
думку критиків, містить чимало 
положень, здатних обмежити в 
дусі шаріату демократичні права і 
свободи єгиптян, згуртував лави 
опозиціонерів. Вони не згодні з 
тим, що очільник Єгипту пере

брав на себе нові функції, і звину
ватили його у спробі перевороту. 
«Мурсі перетягнув на себе всю 
державну владу, діставши повно
важення, які дадуть змогу призна
чити самого себе новим фараоном 
Єгипту», – наголосив лауреат Но
белівської премії миру Могаммед 
аль-Барадеї. Проти спроб узурпа
ції влади ісламістами повстали як 
представники ліберальної інтелі
генції, так і Верховна колегія суд
дів, котра відмовилася визнавати 
результати референдуму, аж поки 
президент відкличе свій указ, 
який суттєво обмежує повнова
ження людей у мантіях. Кілька 
впливових єгипетських медіа при
пинили роботу на знак протесту 
проти спроб обмежити свободу 
слова у проекті нової Конституції.

Як висловився один із єгипет
ських експертів, «це для Мурсі 
точка неповернення. Він вирив 
таким чином собі ще більшу яму 
й не знає тепер, як із неї вибра
тися». Молодь, котра знову зібра
лася на майдані Тахрір, почала 
скандувати: «Геть режим!» – і ви
гукувати слогани, популярні се
ред повстанців під час революції, 
що змусила тодішнього прези-
ден та-диктатора Єгипту Госні 
Мубарака піти у відставку. Полі

тичні опоненти Могаммеда Мурсі 
засуджують останнього як само
держця, який хотів нав’язати своє 
ісламістське бачення всьому 
Єгипту.

Значна частина єгиптян по
чала підніматися проти дикта
тури «Братів-мусульман», яку за
проваджує Мурсі, й сьогодні стає 
дедалі очевидніше, що він робив 
те саме від моменту, коли прий
шов до керма. І хоча не скажеш, 
ніби сучасний політичний клімат 
у Єгипті вже нагадує період прав
ління військових, однак заміна 
авторитарного режиму Госні Му
барака на диктатуру ісламістів на
вряд чи задовольнить єгипетське 
суспільство, яке повстало й вибух
нуло революцією у 2011 році не 
задля того, щоб «Брати-мусуль-
ма ни» узурпували потім всю 
владу в країні.

«Братство» прагне контролю
вати не лише державні чи урядові 
установи, а й громадський та при
ватний сектор. Його представ
ники вже встановили контроль 
над кількома єгипетськими ЗМІ 
та Міністерством освіти, за допо
могою якого намагаються впли
вати на виховання молоді в по

Спроба президента-ісламіста Могаммеда Мурсі  
узурпувати владу вкотре розколола єгипетське 
суспільство
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ПРЕЗИДЕНТ-
УЗУРПАТОР. 
На підтримку 
Могаммеда 
Мурсі вийшли  
прихильники 
радикального 
ісламу, але 
їх виявилося 
небагато

трібному руслі. Важливим кро
ком до узурпації влади мало стати 
затвердження нового генераль
ного прокурора (відповідно до по
ложень конституційної деклара
ції, відтепер його призначає пре
зидент на чотири роки), який ро
битиме все, що необхідно 
«Братам-мусульманам» для по
мазання нового ди ктатора.

Кінцева мета цих заходів – до
сягнути контролю над єгипет
ським суспільством, щоб забезпе
чити ісламістам успіх на будь-
яких майбутніх виборах, а потім 
зафіксувати цю ситуацію в но
вому Основному законі, котрий 
має увічнити президентські укази 
як рецепт єдино можливої форми 
державного правління.

Значною мірою така ситуація 
в країні склалася тому, що єгип
тяни не прийняли нової Консти
туції, перш ніж обирати прези
дента. Тому фактична передача 
влади й лідерських пов новажень 
відбулася таким чином, що од
ного диктатора замінили на ін
шого.

Утім, як бачиться, Могаммед 
Мурсі та його найближче ото
чення, не зовсім прорахували 

можливу реакцію єгиптян на ого
лошення таких неконституційних 
ініціатив, котрі й надалі фрагмен
тують і поляризують суспільство. 
А піар на крові мучеників-ре-
волюціонерів, які наклали голо
вою, щоб усунути від влади Муба
рака, використаний задля станов
лення нової, тепер уже ісламіст
ської диктатури, неминуче поси
лить напруження в суспільстві й 
спровокує новий соціальний ви
бух.

Хоча, намагаючись підім’яти 
під себе єгипетське суспільство, 
«Брати-мусульмани» та їхній 
ставленик Могаммед Мурсі мали 
б пам’ятати, що на цьогорічних 
червневих виборах 48% єгиптян 
не проголосували за президента-
ісламіста, і тому хвиля масових 
протестів, котра наростає нині в 
державі обов’язково призведе до 
фатальних для нього наслідків.  
А тотальне намагання розставити 
людей із «братства» у міністер
ствах і ЗМІ, видаючи це за очи
щення від рецидивів минулого 
режиму, скидається радше на 
помсту тим, хто хотів, щоб їхня 
країна й далі йшла світським 
шляхом свого розвитку, але вже 
без диктатури військових.

Утім, останні дії Мурсі та його 
намагання цілком підпорядку
вати собі єгипетське суспільство 
можна спробувати пояснити й ін
шими факторами. Нещодавно по
чали з’являтися підтверд жен ня 
деструктивних дій «Бра тів-
мусульман» та їхньої активної 
участі в підпалах поліцейських 

відділків і штурмах в’язниць (у 
стилі терористів із палестин
ського ХАМАСу), що мали на меті 
посіяти хаос у країні на початку 
революції. І це на додаток до свід
чень фальсифікації президент
ських виборів на користь Могам
меда Мурсі. Тому «братство», від
чуваючи, що легітимність його 
влади й присутність на політич
ній сцені під загрозою, вирішило 
піти на такі радикальні рішення, 
як конституційна декларація 
Мурсі: воно прагнуло зміцнити 

свої позиції, а також приборкати 
громадську думку.

Можна не сумніватись у тому, 
що нинішній глава держави готу
вався до своєї конституційної де
кларації тривалий час, однак із 
певних причин на цей крок не на
важувався. Ймовірно, що його 
стримувала можливість ескалації 
політичного безладдя в Єгипті 
після революційних подій, а 
може, й те, що він вичікував мо
менту, коли (як йому здавалося) 
громадяни не матимуть змоги 
вже його зупинити й відсторо
нити від влади.

Криза повноважень, яку за
пустив Мурсі, здатна викликати 
не лише другу революцію, а й гро
мадянську війну єгиптян з ісла
містами. Можна спрогнозувати, 
що «Брати-мусуль мани» готу
ються до своєрідного ісламського 
союзу із салафітами, плануючи 
створити режим, дуже схожий на 
той, що діє в тиранічній Саудів
ській Аравії, де політична та вій
ськова влада перебуває під контр
олем королівської династії Ас-
Саудів, а релігійна належить вах
хабітам.

Але різниця між Саудівською 
Аравією та Єгиптом у тому, що в 
першій із них населення завдяки 
нафтовому багатству країни за
криває очі на тиранію правлячого 
класу, тоді як у Єгипті, де сьогодні 
фактичним правителем є лідер 
«Братів-мусульман» Могаммед 
Баді, а не президент Мурсі, ком
пенсувати негативні прояви дик
таторського режиму нічим.

Але якщо демократично на
строєні єгиптяни не чинитимуть 
належного спротиву, то Могам
мед Баді за якийсь час може дати 
вказівку президентові Мурсі про
голосити в Єгипті ісламський ха
ліфат, нібито йдучи назустріч ін
тересам правовірних мусульман.

Тим часом напруження в 
єгипетському суспільстві нарос
тає. «Звичайно, що я протестува
тиму проти цієї конституційної 
декларації, – наголосив інженер 
із Каїра Магді Фарук, – я не можу 
прийняти її, щоб побачити, що 
моя країна перетворюється на 
приватну власність Мурсі. Я за
вжди був проти нього і тепер 
бачу, що не мав рації, коли вирі
шив бойкотувати президентські 
вибори. Ніколи не думав, що 
Мурсі зайде так далеко, осо
бливо з огляду на те, що він діс
тався до керма, здобувши сум
нівну перемогу».

КРиЗА ПОВНОВАжеНь,  
ЯКУ ЗАПУСТиВ МУРСІ, 
ЗДАТНА ВиКЛиКАТи Не 
ЛиШе ДРУГУ РеВОЛюЦІю,  
А Й ГРОМАДЯНСьКУ ВІЙНУ 
ЄГиПТЯН З ІСЛАМІСТАМи
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Спілкувався 
Олександр 

Пагіря

Балтійська відкритість
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Пает про секрет 
естонського успіху й інформаційні технології  
як елемент м’якої сили його країни 

Д
освід Естонії у постко
муністичній трансфор
мації є одним із най
більш показових і успіш

них на теренах колишнього 
СРСР. Ця маленька Балтійська 
держава завдяки болісним, але 
вельми результативним рефор
мам змогла швидко звільнитися 
від спадщини совка й стати од
нією з найдинамічніших країн 
регіону, увійшовши до ЄС та 
НАТО. На шляху до інтеграції у 
західні структури не абияку роль 
відіграли успіхи її зовнішньої 
політики. Чинний міністр закор
донних справ Естонії Урмас Пает 
був тією людиною, на плечі якої 
ліг основний тягар розбудови зо
внішніх відносин Естонії в 
межах цих організацій. Він же 
став міністром, який найдовше 
від часів відновлення Естонією 
незалежності обіймає свою по
саду. Під час свого візиту до Ки

єва для відкриття нового примі
щення Посольства Естонії в 
Україні пан Пает знайшов час, 
щоби поспілкуватися з Тиж-
нем.

У. Т.: За 21 рік естонія змогла пе-
ретворитися з нової демокра-
тичної країни на повноцінного 
члена європейської спільноти.  
В чому полягав секрет естон-
ської дипломатії?

– Не думаю, що тут були 
якісь великі секрети. Для нас 
дуже важливим стало те, що ес
тонське суспільство усвідомлю
вало, що разом із відновленням 
незалежності 1991 року необ
хідно повернути нашу державу 
на мапу Європи та відновити 
втрачені у часи радянської оку
пації міжнародні позиції. Це 
було метою всього суспільства 
загалом і політичної еліти зо
крема. Всі політичні партії мали 

чіткий меседж, що ми мусили 
провести реформи, часто бо
лісні, але конче потрібні, щоб 
швидко трансформувати сус
пільство радянського типу на 
західне. Ми розпочали ці ре
форми (від монетарної та соці
альної до бюджетної та інших) 
ще у 1991–1992 роках. Естонці 
також мали чітку мету – всту
пити до ЄС та НАТО, хоча деякі 
люди тоді вважали, що це за
надто ідеалістичні плани. Нам 
знадобилося 13 років, щоб вті
лити їх. І 2004-го ми туди всту
пили. Одним із головних еле
ментів нашої зовнішньої полі
тики була цілісність, чітка мета і 
підтримка з боку більшої час
тини суспільства та політичної 
еліти. Два роки тому також при
єдналися до Організації еконо
мічного співробітництва та роз
витку (ОЕСР). Фактично Естонія 
є однією з найбільш інтегрова
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них європейських країн з член
ством в ЄС, єврозоні, Шенген
ській угоді, ОЕСР та НАТО. Два 
тижні тому 184 країни підтри
мали участь нашої держави у 
Раді ООН з прав людини. Це 
база для нашої міжнародної ак
тивності. Водночас важливе мо
ральне значення для нас має на
дання підтримки тим країнам, 
які ще не є членами європей
ської спільноти, але котрі почи
нали з ситуації, що дуже поді
бна до нашої. Такі країни, як 
Україна, Молдова та Грузія, та
кож хочуть наблизитися до ЄС, і 
ми вважаємо, що надання їм 
підтримки є нашим моральним 
обов’язком така само, як інші 
держави свого часу сприяли на
шому просуванню на шляху до 
досягнення мети. 

У. Т.: чим насамперед різняться 
посткомуністичні трансформації 
в Україні та естонії? чому, на 
вашу думку, дві колишні радян-
ські країни нині опинилися у зо-
всім відмінних ситуаціях?

– Різниця зумовлена двома 
головними причинами. По-
перше, Естонія мала власний до
свід державотворення у ХХ сто
літті. Наша країна була незалеж
ною у 1918–1940-му. Можливо, 
22 роки не надто тривалий пе
ріод перед радянською окупа
цією Естонії (яку ненадовго зго
дом змінила німецька), але до 
Другої світової ми здобули цей 
досвід. Друга причина полягає у 
тому, про що я казав раніше: на 
початку 1990-х ми вже мали пев
ний консенсус у суспільстві від
носно того, чого ми хотіли до
сягти. Напевно, саме в цьому по
лягає відмінність між Естонією 
та Україною. Гадаю, ви ще й досі 
від часів здобуття незалежності 
у 1991 році не маєте такого кон
сенсусу, чіткої мети, в якому на
прямку рухатися, які реформи та 
зміни впроваджувати. І, зви
чайно, Україна куди більша за 
розмірами країна, ніж маленька 
Естонія, у вас значно складніше 
досягнути порозуміння між ре
гіонами та імплементувати усі 
необхідні болісні реформи.      

У. Т.: чи може естонський досвід 
стати певною моделлю для 
України у втіленні демократич-
них і ринкових реформ?

– Звісно, у нас є чимало ре
чей, які могли б стати у нагоді 
Україні. Ми завжди були заці

кавлені у вашій країні та від
криті до неї. Нині ми маємо 
кілька спільних програм у по
ширенні нашого досвіду. Напри
клад, в Естонії діє тренінг-центр 
Східного партнерства ЄС, в 
якому беруть участь чимало 
українських дипломатів та уря
довців. 

 
У. Т.: Як естонські лідери бачать 
спільні інтереси країн Балтії у зо-
внішній політиці? Як скоордино-
вані дії трьох держав на міжна-
родній арені можуть вплинути 
на відносини з Росією та поси-
лення їхніх позицій всередині 
ЄС? 

– На мою думку, цілком при
родно, що така маленька країна, 
як Естонія, співпрацює та має 
зв’язки з усіма своїми сусідами, 
включаючи і Росію, на європей
ському рівні чи глобально. Зви
чайно, Скандинавські держави 
та країни Балтії є нашими най
ближчими сусідами та природ
ними союзниками. Наша співп
раця з Латвією та Литвою, на
приклад, є такою близькою, що я 
інколи не розглядаю їх як іно
земні країни. Це не означає, що 
ми у всьому між собою згодні, 
але справді підтримуємо один 
одного та поділяємо спільні по
гляди щодо важливих питань 
зовнішньої політики.

   
У. Т.: чи має естонія м’яку силу у 
міжнародній політиці?

– М'яка сила має чимало різ
них складових – від економічної 
співпраці між країнами до ін
формаційних технологій, люд
ських прав та промоції куль
тури. На початку 1990-х Естонія 
отримувала допомогу від інших 
країн, а з середини 1990-х по
чала асистувати інших більше і 
більше. Ми хочемо поділитися 
досвідом з будь-якою іншою за
цікавленою в тому країною. 
Особливо це стосується сфери 
інформаційних технологій, що 
надзвичайно поширені у світі. 
Нині близько 50 країн орієнту
ються у цьому питанні на естон
ський досвід. Важливим інстру
ментом формування м’якої сили 
для країни, на мою думку, має 
бути відкритість до світу та об
міну досвідом. Наприклад, Ес
тонія завжди підтримувала лі
беральну економіку та не мала 
митних бар’єрів навіть тоді, 
коли не була частиною 
об’єднаного континенту. Як 

член ЄС вона обстоює позицію, 
що має бути якомога менше 
митних кордонів та якомога 
більше механізмів, які полегшу
ють співпрацю з іншими держа
вами, зокрема таких, як угоди 
про вільну торгівлю. Обрання 
Естонії до Ради ООН з прав лю
дини – інша важлива складова 
реалізації нашої м’якої сили. Це 
означає, що ми маємо захищати 
права кожної окремої людини і 
що то наша ідеологія як країни 
– члена Ради ООН.      

У. Т.: Цього року було відзна-
чено 20-ту річницю встанов-
лення дипломатичних відносин 
між Україною та естонією. Які 
найбільші досягнення ви мо-
жете виокремити? 

– Вважаю, що наші відно
сини розвинулися у досить ве
ликих масштабах. Для мене най
більш важливими є контакти 
між суспільствами. Той факт, що 
естонське консульство в Україні 
видає більше на 30–40% віз що
року, є дуже позитивним сигна
лом. Дуже ціную те, що дедалі 
більше українців прагнуть відві
дати нашу країну, подорожувати 
нею, зав’язати знайомства та на
лагодити співпрацю там. Крім 
того, співробітництво у сфері 
бізнесу між Україною та Есто
нією також зростає. На жаль, де
які естонські компанії, які ве
дуть свій бізнес в Україні, мають 
певні проблеми. Проте сподіва
юся, що ми їх подолаємо. У будь-
якому разі нині економічні та 
політичні відносини є значно 
сильнішими, ніж 15 років тому. 
Протягом тривалого часу Укра
їна була головним партнером у 
нашій стратегії розвитку, а об
мін досвідом у окремих сферах 
зробив нас ближчими один до 
одного. 

У. Т.: Якою буде позиція естонії 
щодо підписання Угоди про асо-
ціацію та ЗВТ між ЄС та Украї-
ною після цьогорічних парла-
ментських виборів, котрі міжна-
родні спостерігачі визнали та-
кими, що були не зовсім прозо-
рими і вільними? 

– Позиція Естонії полягає у 
тому, щоб визначити конкретну 
дату і подію, під час якої можна 
було б підписати Угоду про асо
ціацію та ЗВТ. Ми сподіваємося 
зробити це наступного року, тоді 
ж плануємо лібералізувати візо
вий режим з Україною. 
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Народ із найдовшою 
назвою

М
ентальна картографія» 
сьогодні є одним із по
пулярних напрямів іс
торичних досліджень. 

Зазвичай автори, які вправля
ються в цьому жанрі, спира
ються на різноманітні джерела: 
нотатки подорожніх, писемні 
згадки про певні країни та регі
они – і знаходять у зазначеній 
царині чимало цікавого та по
вчального, зокрема й про Укра
їну (див. Тиждень, № 43/2012 ). 
Проте поряд із картографією 
ментальною завжди існувала й 
картографія звичайна: мапи різ
них земель, територій і регіонів. 
Від часів «картографічної рево
люції» XVI–XVII століть у Захід
ній Європі кожна освічена лю
дина, яка цікавилася широким 
світом, могла знайти на мапі 
наші терени. Побачити річки, 
гори і моря, а також країни, які 
тут були. Дослідження з історії 
картографії засвідчують дивну 
річ: колись Україна як країна на 
карті вже існувала, потім на пев
ний час зникла, а ще пізніше 
знову туди повернулася й утвер
дилася. У різні часи топонім 
«Україна» позначав доволі від
мінні за розміром території; він 
розростався і скорочувався, жи
вучи якимось власним життям 
(див. Тиждень, № 15/2012) .

ВІЗУАЛьНА КОЗАЦьКА 
УКРАїНА 
Звісно, побутування назви 
«Україна» має довшу історію на 
письмі, аніж на мапі. Натомість 
її «візуальна історія» почина
ється зі славнозвісного «Загаль
ного плану Диких полів, про
стіше кажучи України. З її про
вінціями» (1648) французького 
картографа та військового інже
нера на польській службі Ґійома 
Левассера де Боплана. У нас ця 
карта здавна відома і популярна. 
Саме напрацювання Боплана за
свідчують стрімкий злет «Укра
їни»: у наступній редакції своєї 

карти він уже змушений змі
нити інтерпретацію цього слова. 
Після повстання Хмельницького 
вже не можна було вважати її 
Диким Полем: вона залишає за 
собою другий варіант назви – 
країну «з її провінціями». Зміс
товий зв’язок між козацтвом та 
«Україною» на тривалий час за
кріплюється на західноєвропей
ських картах, де найменування 
«Україна, або країна козаків» 
проіснує майже 150 років. Але 
протиріччя між розмірами «кра
їни козаків» та іншими україн
ськими землями помітне в бага
тьох тогочасних картографів, зо
крема й у Боплана, адже остан
ній показує нам не лише ко
зацькі краї Наддніпрянщини, а 
чомусь і землі до Карпат, куди 
козацький устрій не поширився, 
та й Дике Поле не сягало. Того
часні французькі джерела це 
уточнюють: козаки насправді є 
не окремим народом, а лише вій

ськовою верствою народу «русь
кого». Але де межі? Боплан без 
докладних пояснень охопив те
риторію від Карпат до Слобо
жанщини, що збігається з тією, 
до якої ми вже сьогодні звикли: 
Україною в широкому сенсі – 
простором розселення україн
ців, а не в регіональному «вузь
кокозацькому», як було прий-
нято в ті часи. 

Слід зазначити, що етногра
фічних або етномовних карт, які 
показували б ареал поширення 
української мови або українців, 
тоді не було, а саме наймену

вання «українці» ще не вжива
лося. Історична наша назва 
«Русь» зазвичай позначалася на 
центрально- та південноєвро
пейських картах на Прикарпатті 
(Руське воєводство Корони 
Польської), а на північноєвро
пейських – на теренах Новгород
щини. Претензії Московської 
держави на цю назву певний час 
ігнорувалися, і лише з часів Пє
тра І «Русь» охоплює й землі 
центральної Росії. Заплутувало 
справу й те, що у провідних євро
пейських мовах (французькій, 
німецькій, англійський) немає 
різниці в написанні слів «Русь» і 
«Росія», що врешті змішувало ці 
різні історичні, культурні та по
літичні явища.

У першій третині XVIII сто
ліття французькі картографи ви
різняють Русь Польську, Русь 
Литовську і Русь Московську. 
Перша складалася з Русі Черво
ної (Галичина, Холмщина, Під
ляшшя) та України (Волинь, По
ділля, Наддніпрянщина). Якби 
не було якихось підстав, то Гали
чину і Наддніпрянщину ніхто не 
поєднував би в один простір, а 
втім, протягом 100 років один із 
варіантів карт Східної Європи 
постійно вказує: «Червона Русь 
або Україна»; назва ця простяга
ється від Карпат до Слобожан
щини. Звісно, не можна гово
рити про наявність якогось од
ного західного «стандарту» в по
значені українських земель. По
між тих самих французів були 
розбіжні варіанти, представлені 
різними видавництвами і науко
вими школами. Наприклад, час 
від часу Наддніпрянщина нази
вається не «Україна», а «Нижня 
Волинь».

Показником того, що україн
ські землі справді сприймалися 
як цілісний простір, є ще одна ві
дома (щоправда, менше за Бо
планову) карта України – нюрн
берзького картографа Йоганна 
Гоманна. Показуючи південну 

ПОчиНАючи ІЗ СеРеДиНи 
XVII СТОЛІТТЯ ЗМІСТОВиЙ 
ЗВ’ЯЗОК МІж КОЗАЦТВОМ  
ТА «УКРАїНОю» ЗАКРІПиВСЯ 
НА ЗАХІДНОЄВРОПеЙСьКиХ 
КАРТАХ НА МАЙже 150 РОКІВ
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Як Україна зникла з мапи і знову на неї повернулася



Карта України 
Йоганна 
Гоманна. 
Нюрнберг 
(1714)

частину театру воєнних дій Пів
нічної війни (1700–1721), вона 
окреслює «Україну» однією на
звою, контуром і кольором – від 
Карпат до московського кордону, 
попри різну державну належ
ність цих територій. Невипадко
вим є й зображення на картуші 
карти гетьмана Мазепи із його 
соратниками: драматичні події 
південного походу Карла ХІІ 
знову привернули до україн
ських реалій пильну увагу євро
пейців. Дивлячись на карту Го
манна, розумієш, що на початку 
XVIII століття Україна посідала 
помітне місце серед країн конти
ненту. Проте, як виявилося, це 
місце не стало надто надійним і 
тривалим.

ЗАТеРТА КАРТА
Розчинення Гетьманщини в Ро
сійській імперії, ліквідація Запо
розької Січі, завершення вій

ськового протистояння Росії і 
Туреччини за Північне При-
чорномор’я позначили випа
діння з порядку денного високої  
європейської політики «україн
ського питання». Інтерес до на
ших теренів згасає, і «Україна – 
країна козаків» перетворюється 
на «Україну – старі землі коза
ків», а на початку ХІХ століття 
майже зникає. До неї додається 
назва «Малоросія», яка згодом 
почне її заступати. Промотором 
вжитку саме «Малоросії» була 
від часів Пєтра І російська адмі
ністрація, що протягом наступ
ного століття «просуває» її на за
хідноєвропейські карти, які ра
ніше цього топоніма чи «країни» 
не знали. Це відбувалося пара
лельно з вимогливим заміщен
ням найменування «Московія» 
на користь «Росії». Тому якоюсь 
мірою «Україна» розчинилася 
на карті, а в якійсь її просто 

«стерли». Практика стирання 
країн із мапи виразно виявилася 
в таємній угоді трьох держав, що 
поділили Річ Посполиту (Ав
стрія, Росія та Пруссія): у 1797 
році вони вирішили, що сама на
зва «Польща» має зникнути з 
карти. Замість неї з’являються 
все та ж «Росія» (на «східних 
кресах»), південна «Східна Прус
сія» (замість Великопольщі) й 
«Західна Галіція» (замість Ма
лопольщі). «Польща» ж як пев
ний анахронізм залишається 
лише на картах країн, які не 
взяли участі в її поділах. Три
мало Польщу на плаву в карто
графії існування протягом ХІХ 
століття політичного «поль
ського питання».

Саму Малоросію бачили та
кож дещо по-різному. У Росії 
вона обмежувалася Лівобереж
жям, теренами колишнього Ма
лоросійського генерал-гу бер-
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наторства (Чернігівська, Пол
тавська та Харківська губернії), а 
ось на західних картах до неї 
майже завжди включали і пра
вобережну Київську губернію 
(бо для росіян це вже був 
Південно-Західний край). Іноді 
цей самий простір підписувався 
по-старому: «Україна», як-от у 
першому естонськомовному ат
ласі 1859 року, переробленому за 
німецькими зразками. Але чому 
ж врешті-решт Малоросія як на
зва нашої території не вкоріни
лася? Причин цього було чи
мало, і деякі з них, хоч як дивно, 
були й картографічними, хоча й 
не надто помічалися свого часу 
або ж сьогодні. 

У ХІХ столітті відбувся злет 
мовознавства та етнографії, і хи
мерні уявлення західних євро
пейців про східноєвропейські 
народи заступилися науковими. 
Почала розроблятися етномовна 
карта континенту, і 1842 року ви
значний чеський учений Павел 
Йозеф Шафарик публікує карту 
«Слов’янські землі». На ній 
уперше був зображений ареал 
поширення малоросів (чи мало
російської мови), який нам фак
тично продублював сторічну 
карту України Йоганна Гоманна. 
За кілька років ця мапа впи
шеться в німецькі навчальні 
карти «Народи Європи», що по
тім будуть відтворені й у Росій
ській імперії. Щоправда, факт 
наявності на карті малоросів не 
надто засмучував російське на
вчальне відомство, адже ті вва
жалися лише одним із племен 
російського народу і зайвої кра
моли тут не спостерігалося. У 
той час як євреїв малювали чор
ними цятками (як потім за Гіт
лера в німецьких шкільних атла
сах), сором’язливо уникаючи 
проведення самої «смуги осі
лості».

МОВНиЙ КОРДОН
Певний інтерес до цього процесу 
«малювання народів» мали і ро
сійські військові з Генерального 
штабу. Серед фахівців з україно
фобії вважається, що найвизна
чальнішу роль у «створенні» 
українства відіграв австрійський 
Генеральний штаб, але за іронією 
долі в окресленні «українського 
простору» набагато вагоміше 
значення мав Генштаб саме ро
сійський. У середині ХІХ століття 
на порядку денному постало таке 
політичне питання: як аргумен

тувати бунтівній польській 
шляхті, що вона мешкає на спо
конвічних російських землях? 
Треба було провести між поля
ками і «руським народом» дока
зовий етнічний кордон, який не 
мав збігатися з межами Речі По
сполитої 1772 року. Після різних 
експериментів звернулися до 
мовного критерію. Почавши ви
значати кордон між польською 
мовою й «малоросійською та бі
лоруською говірками», військові 
не зупинилися і провели по інер
ції межу між «говірками мало
руською та великоруською». 
Праця («Военно-статистическое 

обозрение Российской империи», 
1848–1858, 17 томів) була фунда
ментальною, багатотомною і, 
звісно, хоч не лише цій проблемі 
була присвячена, але окреслила 
північно-західну та східну межі 
поширення українців якісно, на 
підставі статистики і без якихось 
там ворожих «австрійських ін
триг».

Проте не лише росіяни, а й 
українські діячі доклали свою 
руку до окреслення нашого про
стору. Українофіл Павло Чубин
ський написав бунтівний вірш 
(що згодом став національним 
гімном), у якому були такі 
рядки:: «Станем, браття, в бій 
кривавий від Сяну до Дону». 
Але український учений-
етнограф зумів підкріпити нау
ковими фактами свої поетичні 
декларації. Повернувшись в 
Україну із заслання з Північної 
Росії, він провів низку етногра
фічних експедицій, попрацював 
у південно-західному відділі ім
ператорського Російського гео
графічного товариства й разом 
із мовознавцем Костем Михаль
чуком створив «Карту южнорус
ских наречий и говоров» (1871). 

«Карта Нової 
Європи згідно 

з мирними 
договорами», 

Лондон 
(1919). Один 

із варіантів 
можливого 

устрою 
континенту, 

який 
обговорювали 

на Паризькій 
мирній 

конференції 

Україна в 
першому 
естонському 
атласі. Тарту 
(1859)
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малоросів-русинів кардинально 
ні: територія останніх принай
мні була вчетверо більшою. І як 
же цей увесь простір називати, 
якщо термін Малоросія був неа
декватним лінгвістичним реа
ліям? Відповідь, як ми 
пам’ятаємо, насправді існувала і 
в часи Мазепи та карти Гоманна, 
але за новіших часів її знову від
найшли. На початку ХІХ сто
ліття інтелектуальна еліта, зосе
реджена в Харківському універ
ситеті, стала називати себе 
«українцями», а не «малоро
сами». Але для утвердження 
цього етноніма потрібен був три
валий час.

КОЛи УКРАїНА СТАЛА 
ФАКТОМ

Остаточно вирішили це пи
тання Перша світова війна і ре
волюційні події в Російській ім
перії. Політичні претензії Укра
їнської Центральної Ради охо
плювали весь ареал розселення 
українців («українські землі») у 
складі колишньої імперії Рома
нових у межах принаймні 
дев’яти губерній, що й було за
кріплено в ІІІ Універсалі. Про

голошена УНР, «Україна» не ви
кликала захоплення в будь-якої 
з петроградських влад, але фак
том є те, що Малоросія як ана
лог України стрімко відходить у 
минуле. Спроба обмежити 
Україну п’ятьма губерніями 
(влітку 1917-го) виявилася без
перспективною, і після 1918-го 
навіть більшовикам уже не спа
дало на думку знову бавитися в 
різні «Донецько-Криворізькі» 
чи «Одеські» регіональні ново

твори. Україна стала політико-
географічним фактом, і більшо
вицька УСРР була змушена дуб-
лювати свою територію майже 
цілком відповідно до ІІІ Універ
салу Центральної Ради. Брест
ський мир 1918 року створив 
прецедент міжнародно-право-
вого визнання українських кор
донів, а Акт злуки 1919-го, по
при свою нездійсненність за тих 
військово-політичних обставин, 
підтвердив українські межі із 
заходу. Влітку 1919 року активні 
військові дії Армії УНР за неза
лежність залишили Україну як 
можливу «нову державу» на ро
бочих картах Паризької мирної 
конференції, яку проводили 
скептичні щодо «українського 
питання» країни Антанти.

У 1917–1921-му спроба реалі
зації українського національ
ного проекту зазнала невдачі. 
Але Україна в цей час знову за
кріплюється на мапах конти
ненту як велика країна, а досяг
нення нею суверенності розгля
далося лише як питання часу. 
Що ж до народу, то, хоч як ку
медно, але на певний час ми 
стали народом із найдовшою на
звою: легенди до європейських 
карт починають вказувати: «Ма
лороси, або русини, або укра
їнці». Утім, реалії беруть своє, і 
вже на середину 1920-х перші дві 
назви, як і перед тим Малоросія, 
зникають, залишаючи нам лише 
Україну та українців. І хто б сьо
годні повірив, що ще в 1910 році 
«Енциклопедія Брітанніка» пи -
сала, що Україна – «це колишня 
назва» кількох російських гу-
берній? 

Ареал поширення цих «гові
рок» дуже нагадує сучасну мапу 
України. 

На межі ХІХ–ХХ століть ми 
бачимо дві цікаві інновації: га
личани починають використову
вати потужності провідного ві
денського картографічного ви
давництва Freytag & Berndt, дру
куючи якісні мапи українською 
мовою, а на усіх європейських ет
нографічних картах остаточно 
зводять докупи два «народи»: 
підавстрійських русинів і підро
сійських малоросів. Тепер пи
шуть, навіть у російських «нео
фіційних» атласах (як-от видав
ництва А. Ф. Маркса), «малороси 
або русини». Щоправда, і лібе
ральна «Енциклопедія Брокга
уза та Єфрона» у томі «Россия» 
на етнографічній мапі покаже 
лише «росіян» без якихось там 
«племен». Утім, маємо в карто
графуванні вже дві назви на
шого народу, до якої залиша
ється додати третю спільну – 
«українці». Тодішні мапи пока
зують, що розміри ареалу біло
русів та (умовної) Білорусії 
більш-менш збігалися, а ось роз
міри Малоросії та ареалу 

У 1917–1921 РОКАХ УКРАїНА 
ЗНОВУ УТВеРДжУЄТьСЯ  
НА КАРТАХ КОНТиНеНТУ  
ЯК ВеЛиКА КРАїНА
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Боротьба із соцапатією
Олександр Ярмола з «Гайдамаків» про огламурення українських 
музикантів і важливість соціальної лірики

С
крутні в політичному, соці
альному та економічному 
сенсі часи, які нині пережи
ває Україна, здається, 

май же не знаходять свого відо
браження в музичному мисте
цтві. За дуже поодинокими ви
нятками українські музиканти, 
навіть андеграундні, воліють не 
помічати непривабливої дій
сності, співаючи натомість про 
вічне й абстрактне. Ця парадок
сальна ситуація призводить до 
ще більшого загрузання україн-
ського су спі льства у своїй ек зи-
стенційній кризі че рез немож
ливість осмис лити її сутність і 
протиставити бодай щось. Про 
при чини такої со ціа льної бай-
дужості митців Тиждень пос-
піл кував ся з Олек сандром Ярмо
лою, фрон тменом оновленого 

гурту «Гайдамаки», який про
довжує рух у бік «осоціаль

нення» і новий альбом 
якого цілком може 

стати заперечен
ням зазначеної 

тенденції. 

У. Т.: чи потрібно сучасному 
митцю в нашу постмодерніст-
ську епоху бути соціально актив-
ним?

– Так, і дуже. Якщо ти грома
дянин своєї країни і для тебе це 
не тільки наявність паспорта, то 
ти не можеш не відчувати весь 
тиск реалій, через які нині про
ходить українське суспільство. 
Саме ці стигмати дають додатко
вий імпульс для творчості. У на
шому новому альбомі є чимало 
пісень саме із соціальними тек
стами. «Гайдамаки» за цей рік 
відчутно пожорсткішали і в му
зиці, і в поетиці. Ми стали ро
бити чоловічу лірику, додалася 
глибина, може, трохи зникла мі
фологічність у словах, коли по
стійно зверталися до історичних 
подій. Основні два наші меседжі 
тепер – це бути собою та бути 
правдивим. Тож без соціальної 
лірики за такого підходу ніяк.     

У. Т.: чи впливає і творчий, і фі-
зичний вік митця на ступінь його 
зацікавленості суспільно-полі-
тич ними темами? Може, все про-
сто: що старший, то більш соці-
альний чи то пак мудріший ти 
стаєш?

– Як автор пісень я вже не така 
молода людина, яка щойно по
чала жити. Кожен митець прохо
дить через певні етапи свого твор
чого становлення. Спочатку три
ває така собі рожева юність, коли 
на все дивишся великими очима, 

кайфуєш від однієї думки про 
музику, але нічого не вмієш. 
Потім настає, як я його 
кличу, «блакитний» період, 
тобто момент, коли зда
ється, що до повного 
успіху залишився рівно 
один крок, ще трошечки 
– й почнеться справжнє 
життя, з’явиться перший 
мільйон. І тільки після 
того починає прокида

тися свідомість, зникають 
ілюзії і ти бачиш реальний 

світ навколо. Цей етап має 
жорсткіший колір, мабуть, сірий, 
а простіше кажучи, це творча зрі

Спілкувався 
Богдан 

Буткевич
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БІОГРАФІчНА НОТА
Олександр Ярмола – український музикант, засновник і 
фронтмен козак-рок-гурту «Гайдамаки». Свого часу їхній 
альбом «Україна кличе» отримав нагороду WOMEX/
World Music Charts Top Label, а «Кобзар» посів сьоме 
місце в музичному World Music Charts Europe на радіо 
BBC. Платівка, записана спільно з легендарним поль-
ським гуртом Voo Voo, стала золотою. У 2012 році в «Гай-
дамаках» стався конфлікт між Олександром Ярмолою та 
рештою членів тодішнього складу, через який останні за-
лишили команду. Навесні оновлений гурт представив у 
Польщі пісню «Hello Euro», присвячену Євро-2012, випус-
тив сингл «Дівчина з Дніпра». Уже записаний новий диск, 
вихід якого очікується найближчим часом. Олександр Яр-
мола – активний учасник громадських проектів на під-
тримку української мови та екології. 

СОЦІАЛьНА 
ЛІРиКА 
ОЛеКСАНДРА 
ЯРМОЛи
«Немає хліба – 
співай» 
Тобі закону 
нема,
Твоя країна тобі 
– тюрма.
Не убий,  
не кради, а як 
украв, –  
не попади:
Мораль,  
з дитинства тобі 
знайома.
Немає хліба – 
співай!
Немає каси – 
ходи, гуляй!
Голий, голо-
дний, зате –  
свободний,
Душа по смерті 
попаде в рай!

«Центр україн-
ської культури»
Наш центр за-
сновано в часи 
державної  
корупції
І максимальної 
проституції.
Ми з радістю 
послужилися 
Революції
Й були свідками 
масової  
еволюції
До висот  
Піфагорейської 
мудрости.
Але не місце  
Поетові  
й Містику при 
дворі  
царському,
В пошуках  
істини лишай-
мося старцями,
лірниками,  
козаками  
вільними,
– Гайдамаками!

лість. Сподіваюся, що я зараз 
якраз досяг цього віку.

У. Т.: Музикант має вести за со-
бою людей, керуючись соціаль-
ною відповідальністю, чи це не 
його функція?

– Чесно кажучи, в мене осо
бисто ніколи не було такої месі
анської мети. Вважаю, що насам
перед маю стати поводирем для 
самого себе, і якщо це добре ви
ходитиме, тоді й люди за мною 
потягнуться. Та й узагалі сумні
ваюся, що хтось із митців колись 
собі ставив таке за мету. Зви
чайно, це важливо — вміти влов
лювати суспільні настрої і потра
пляти з ними в резонанс. Але 
мені здається, що то вміння від 
Бога, хоч багато хто витрачає 
роки на пошук цього резонансу.  

У. Т.: чому ж тоді більшість укра-
їнських музикантів, як «зубрів», 
так і початківців, ігнорують гострі 
теми? чому в нас немає, напри-
клад, свого «Ляписа Трубец-
кого»?

– По-перше, більшість гуртів, 
як початківців, так і відомих, уже 
не сидять у гаражному андегра
унді, що завжди спонукає до біль
шої радикальності. Мається на 
увазі не так місце для репетицій, 
як узагалі вуличне світосприй
няття. А справді протестна му
зика найчастіше саме вуличного 
походження. Музиканти «огла
мурилися», дітей змалку програ
мують на досягнення «успіху», а 
якщо цієї парадигми не дотриму
єшся, отже, ти неод мінно «лу
зер». Хоча, на мій погляд, у сучас
них умовах саме ці «лузери» й мо
жуть знайти якесь зерно, бо вони 
не хочуть ставати рабами спожи
вацького суспільства, і те зерно 
явно не там, де успіх, який нага
дує порошкове пиво. Тобто не
справжнє і неякісне, але для міль
йонів. Справжній успіх – це, по-
перше, коли ти робиш щось ви
тончене, воно спочатку подоба
ється самому тобі, потім твоїм 
друзям, а потім уже іншим. А по-
друге, для досягнення цієї витон
ченості потрібен час, якого ця 
епоха музикантам не дає. Ну а 
третьою причиною є дивна за
комплексованість наших артис
тів, які, здається, панічно бояться, 
що коли вони почнуть співати 
про соціальні речі, то просто не 
потраплять у гламурний тренд і 
випадуть з обойми. Та й узагалі в 
усіх професіях є люди від Бога, а є 

просто ремісники, які хочуть до
бре жити, і тому в артистичних 
реаліях це означає, що ремісники 
казатимуть те, що зараз вигідно й 
нічим не загрожує.  

У. Т.: Але ж у тій-таки Америці, де 
шоу-бізнес набагато могутніший, 
а культ успіху вже є традицією, 
втім, протестна музика ніколи не 
зникала?

– По-перше, США – дуже ве
лика країна, і це саме той випа
док, коли кількість породжує 
якість. По-друге, традиція і аме
риканського, і західного загалом 
рок-н-ролу триває вже понад пів
століття, її ніхто не переривав на
сильницькими способами. Хоча 
якщо бути прискіпливішим, то й 
в Америці останнім часом надто 
активних музичних бунтарів 
щось не видно. І це також вплив 
філософії успіху, адже молодому 
гурту, щоб пройти той шлях, який 
колись пройшов Red Hot Chili 
Peppers, тепер потрібно прожити 
три життя за час одного.  

У. Т.: Останнім часом складається 
враження, що як в Україні, так і в 
цілому світі людям уже не цікаво 
говорити про серйозні речі. Тому 
артист має лише веселити, бути 
таким собі юродивим або від-
вертим клоуном. Ви помічали 
таку тенденцію?

– Абсолютно погоджуюся з 
наявністю цього тренду – такого 
собі псведопозитиву. Фактично 
це головний закон сучасного 
шоу-бізнесу – він спонукає не го
ворити про серйозні речі. Адже 
тепер засобами маркетингу 
можна продати будь-якого кота в 
мішку, проте бажано, щоб той кіт 
нічого зай вого не патякав. А вза
галі в Україні є величезний за
пит на соціальну лірику. Однак у 
нас більше тих, хто ставить запи
тання, ніж тих, хто здатен на них 
відповісти.   

У. Т.: Нині є переконання, що в 
сучасному світі музикант уже 
не може собі дозволити бути 
тільки музикантом, адже йому 
треба думати, як в умовах жор-
сткої конкуренції просувати 
свій продукт. До того ж людям 
нецікава музика сама по собі – 
їм тепер потрібний медіа-
привід, якась додаткова істо-
рія. Як ви ставитеся до такого 
підходу? 

– Мені особисто цікаво зро
бити високоякісний твір, який на
самперед подобався б мені са
мому. І не менше цікаво, чи зна
йдуть це люди самотужки, чи зро
зуміють ту якість. Утім, я не можу 
собі дозволити остаточно занури
тися в чисту концепцію творчості. 
Я й зараз міг би переїхати жити до 
села і співати для себе під кобзу. 
Але якщо хочу творити в стилі ко
зацький рок, треба зібрати ко
манду і втримати її, а для того — 
включатися у світ. А що стосується 
пропорції між музикою та шоу, то 
для себе давно зробив вибір на ко
ристь музики, а шоу на сцені має 
походити від музики, а не від не
обхідності.  Незважаючи на те що 
сам маю дуже динамічну манеру 
поведінки на сцені, мені імпону
ють артисти, які можуть із заплю
щеними очима, не рухаючись, так 
проспівати пісню, що слухач од
разу опиниться в повній гармонії. 
У нас зараз на старті новий аль
бом, у якому це все є. Команда пі
дібралася дуже гармонійна. Саме 
цього я шукав при виборі нових 
музикантів гурту та студії запису.

У. Т.: Схоже на те, що поцінову-
вачі якості, однак, дуже часто не 
є шанувальниками саме україно-
мовної музики. Так само багато 
молодих музикантів, які вже 
здатні робити якісний продукт, 
роблять його англійською мовою 
і «західноподібним».

– Вважаю, якщо гурт не спі
ває українською, він є україн
ським за походженням, але не за 
музикою. Бо саме мова, на моє 
глибоке переконання, і визначає 
його національну належність, 
якщо вже про неї говорити, бо це 
певний культурний код. Взагалі, 
бути музикантом в Україні – це 
постійно перебувати на передо
вій, жодного релаксу, адже ти у 
стані безперервної конфронтації 
з гламурним медіа-простором, 
який повсякчас намагається до
вести, що тільки він має право на 
існування.   
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Документальний театр в основі 
своїй має реальні історії, 
інтерв’ю, виписки з газет, свід-
чення очевидців. Зароджений на 

початку ХХ століття Ервіном Піскатором, 
підхоплений у 1960-х роках Петером Вай-
сом, нині він є одним із найпопулярніших 
театральних трендів у світі. Документаль-
ний театр завжди вмонтований у сус-
пільно важливу проблематику і на контр-
асті з надто солодкою театральністю, не-
правдою, яка відлякує людей від театру, 
оголює грані дійсності, впускаючи на 
сцену наше життя. Так, документальний 
спектакль «Час 18» в московському «Теа-

трі. Doc» порушує питання прав людини у 
Росії на прикладі останніх годин життя 
юриста Сєрґєя Маґнітского, якого замор-
дували у в’язниці. А вистава японського 
режисера Акіри Такаями «Проект референ-
думу», заснована на відеоінтерв’ю 440 
учнів середньої школи відразу після цунамі, 
землетрусу та катастрофи на Фукусімі, ви-
разно демонструє наслідки використання 
ядерної енергії. 

Однією з цілей фестивалю «Доку-
мент», що відбудеться у столиці, є популя-
ризація методу документального театру й 
удосконалення його технік в Україні. В 
межах дійства відбудуться не лише по-

кази вистав, а й безкоштовні майстер-
класи українського режисера Андрія Мая, 
російського драматурга-актора Констан-
тіна Кожевнікова й учасника німецької зір-
кової док-групи «Ріміні Протокол» Дені-
еля Ветцеля. 

Фестиваль розпочнеться 6 грудня у 
Ґете-Інституті ескізом вистави «Київський 
торт» – проектом, в якому столичне 
життя, його реалії та герої нанизуються на 
структуру оповіді в заданому глядачем 
порядку. А в театрі імені Лесі Українки по-
кажуть спектакль німецьких драматургів 
Ферідуна Займоґлу та Ґюнтера Зенкеля 
«Чорні діви» в постановці Алли Рибікової. 
Заснована на реальних інтерв'ю з німець-
кими радикально налаштованими «нео-
мусульманками» низка монологів вражає 
відвертістю і жорстокістю. 

В
иставка, що відбувається в межах ки-
ївських Днів чеської фотографії, про-
вокує на консервативні висновки. Тут 
роботи як досвідчених, так і молодих 

фотохудожників представлено в єдиному 
просторі, тож їх можна з легкістю порівняти. 
Хай там як, а правди не сховаєш: творчі по-
шуки юнацтва тьмяніють поруч із кристалі-
зованою, зрілою естетикою 
майстра. Ядром експозиції 
стала «Платинова колек-
ція» – серія робіт чеського 
фешн-фотографа Роберта 
Вано. Всі вони виконані у 
рідкісній, одній із найдавні-
ших фототехнік – платино-
типії. Кожен відбиток автор 
переносив на папір сам, на 
власному балконі. На знім-

ках Вано у різкому контрасті й великому 
зерні тонуть худорляві дівчата з величез-
ними бантами, елегійні квіткові зав’язки та 
оголені жилаві парубки. «Нині чимало лю-
дей мають фотокамери, тож ми перегляда-
ємо безліч знімків, і далеко не всі з них при-
ємні. Люди виходять на вулицю, знімають 
безхатьків, роблять з того виставку – їм це 

завиграшки, бо нічого не ро-
биться заради фото, усе взято з 
життя. Звісно, глядач дізна-
ється, яким жорстоким є світ. 
Але я люблю створювати кра-
сиві речі», – розповів фото-
граф.

Молоде покоління пред-
ставляють учорашні студенти: 
Якуб Скокан, Мартін Тума та 
Мілан Буреш. Проект Якуба 

Скокана «Лукас» відображає повсякден-
ність десятирічного хлопчика-аутиста, по-
збавленого зору. Скокан зустрів Лукаса у 
своєму рідному селищі, провів із ним чи-
мало часу, і кожен знімок, здається, фіксує 
моменти скромної біографії цього 
звичайно-незвичайного хлопчини. Мартін 
Тума у «Пейзажі апостеріорі» поставив суто 
формалістичний експеримент: як зміна ра-
курсу й одноманітність здатні вщент зруйну-
вати романтичний образ краєвидів, зро-
бивши їх анонімними та ворожими. А от 
знята в Україні добірка Мілана Буреша «Се-
вастополь» користується з популярної есте-
тики урбаністичного декадансу. Саме тут, 
документуючи низькі життєві стандарти, Бу-
реш унаочнює зауваження свого старшого 
колеги: не все, що ми переглядаємо, при-
ємне. 

Дні чеської  
фотографії:  
чотири  
в одному

Правда документа 

З 6 по 9 грудня відбудеться перший в Україні 
Міжнародний фестиваль документального 
театру «Документ». У програмі: «Київський 
торт» центру «Текст», «чорні Діви» Націо-
нального театру ім. Лесі Українки, «Місто на 
ч.» черкаського обласного театру, «Викра-
дення» московського «Театру. Doc», Муль-
тимедійна презентація вибраних проектів ні-
мецької групи «Ріміні Протокол»

Дні чеської фо-
тографії тривати-

муть до 16 грудня в 
галереях A-House 

та «Печерська» 
(Київ, вул. Стрі-

лецька, 7/6; вул. 
Лаврська, 9)
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Оживлення 
мистецтва 
Французька анімація, разом із японською та американ-
ською, посідає місце у трійці світових лідерів, але яке саме, 
як правило, залишається на розсуд глядача. Якщо діснеїв-
ські мультики розраховані на масовий попит завдяки про-
стому сюжету та детальній промальованості картинки, 
японське аніме – на любителів вигадливого кіно зі склад-
ними сюжетними поворотами, але спрощеністю рухів, то 
французький продукт вирізняється різноманітністю тема-
тики, форми та спрямованістю на інтелектуальну аудито-
рію. Навіть якщо не зважати на те, що перший мультик був 
французького походження («Фантасмагорія», 1908 рік), у 
Франції анімація є радше мистецтвом, аніж бізнесом. 
Звісно, це твердження жодним чином не применшує ваги 
незалежних американських митців та їхнього гуру Білла 
Плімтона чи японців на кшталт Гаяо Міядзакі та Ісао Така-
гати. Проте в французькій анімації немає очевидного ко-
мерційного диктату, адже тамтешнє кіно фінансують різ-
номанітні фонди плюс найпотужніша у світі кінематогра-
фічна організація СNС (Національний центр кіно й аніма-
ції). І видаючи гроші на творення того чи іншого худож-
нього або анімаційного фільму, СNС не вимагає від творця 
орієнтації на масового глядача (як це відбувається, примі-
ром, у Німеччині). Хоча у Франції з її величезною кількістю 
анімаційний шкіл, вочевидь, не нехтують і фінансовою 
складовою. Університет комп’ютерної графіки Supinfocom 
є чудовим підтвердженням цього. Але вони мають не так 
навчити «комерційної анімації», як поєднати досягнення 
американської з інтелектуальним підходом (типовий при-
клад – фільм «Час худнути»). Здебільшого експеримен-
тами займаються в короткому метрі, проте вони присутні 
й у повнометражній класиці (як-от в епохальних фільмах 
Рене Лалу «Дика планета» та «Гандахар»). Якщо ж гово-
рити про сучасність, не можна оминути два імені: Мішель 
Осело з його «Кіріку» й «Принцами і принцесами» і Сіль-
вен Шоме з «Тріо з Бельвілля» та «Ілюзіоністом». Проте 
вони є лише складовою всесвіту французької анімації, яку 
невдовзі можна переглянути в столичному Будинку кіно 
(вул. Саксаганського, 6). Зокрема, покажуть три повноме-
тражні мультфільми: один класичний і два сучасні.
  
7 грудня
«Король і птах» 
(1980)  
Реж.: Поль Ґрімо
Один із найвідоміших 
анімаційних французь-
ких фільмів про 
короля-тирана і перна-
того «опозиціонера»

10 грудня
«Картина» (2011)
Реж.: жан-Франсуа  
Лаґіоні
Оригінальна історія 
про подорож героїв 
картини в пошуках її 
художника

13 грудня
«Кіт рабина» (2011) 
Реж.: жоанн Сфар
Найкращий мультфільм 
Франції 2011 року, номі-
нант на премію «Оскар», 
оповідає про кота, який 
почав говорити і дискуту-
вати на теософські теми

Наступного дня, 7 грудня, фес-
тиваль переїде до Черкас, туди й 
назад аудиторія й учасники виру-
шать автобусом. В Черкаському 
обласному театрі буде показана 
вистава «Місто на Ч.» – в історію 
про те, як дівчина випадково по-
трапила замість Чернігова до Чер-
кас, вплітаються різноманітні 
пласти з життя міста: базар, музей 
Шевченка, історичний блок, старі 
люди, які живуть минулим, і мо-
лодь, яка не знаходить свого май-
бутнього. 

8 листопада в театрі «ДАХ» 
на публіку чекає вистава москов-
ського «Театру. Doc» «Викра-
дення» Константіна Кожевнікова 
й Алєксєя Боґачук-Пєтухова. Самі 

автори визначають жанр як 
вербатим-розслідування: Кон-
стантін Кожевніков їде до рід-
ного міста, щоби розібратися, 
чому його старий знайомий на-
магався викрасти дочку бізнес-
мена, що змінилося на його ма-
лій батьківщині, що сталося з 
людьми за останній час. Це своє-
рідний портрет російського соці-
уму на тлі детективної історії.

9 листопада хедлайнер фес-
тивалю німець Деніель Ветцель в 
театрі «ДАХ» покаже мультиме-
дійний колаж-перфоманс, де пре-
зентує вибрані проекти колективу 
«Ріміні Протокол», а також проде-
монструє результати воркшопу, 
проведеного в Києві.  
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Увага! Говорить ваш 
наземний пілот

Пасажирські літаки з 
автономним керуванням 

злетять раніше,  
ніж з’являться  

автомобілі  
на автопілоті

ВІЙСьКОВІ ТеХНОЛОГІї

Смерть на крилах
Америка широко використовує дрони – таємно, часто  
не переймаючись задекларованими правилами. Це викликає  
велике занепокоєння, не в останню чергу в адміністрації Обами

С
лово «дрон» навряд чи можна вва-
жати синонімом до «злагода». Але 
на останніх передвиборних дебатах 
ані Барак Обама, ані Мітт Ромні не 

мали розходжень щодо основної тактики 
США в затяжній війні з тероризмом: роз-
ширити застосування бойових дронів для 
прицільного вогню на підконтрольних 
племенам пуштунів територіях Пакистану, 
в пустельних районах Ємену й Сомалі, а 
незабаром, поза сумнівом, і на півночі 
Малі (де нещодавно почала пускати ко-
ріння «Аль-Каїда»). Є інформація, що 
лише за кілька днів до дебатів директор 
ЦРУ Девід Петреус попросив у Білого дому 
дозволу на значне збільшення флоту без-

пілотних літаків, оснащених бойовими ра-
кетами. Це частина 10-річної еволюції ЦРУ 
від розвідувального відомства до воєнізо-
ваного.

Америка перетворила Камп-Лемоньє, 
колишній форпост французького Інозем-
ного легіону в Джибуті, зубожілій міні-
державі на березі Аденської затоки, на клю-
чову базу безпілотних повітряних операцій 
за межами театру бойових дій у Афганіс-
тані. За даними розслідування газети 
Washington Post, дрони Predator цілодо-
бово здійснюють бойові вильоти до сусідніх 
Сомалі та Ємену. А пілоти перебувають на 
базі ВПС Кріч у штаті Невада, за 13 тис. км 
звідти. База Камп-Лемоньє – у віданні 

Об’єднаного командування спецоперацій 
Пентагону (JSOC); вважають, що ЦРУ має 
більш засекречену базу десь в іншій точці – 
на Аравійському півострові. Літаки з обох 
баз часто беруть участь у спільних акціях, 
як-от у минулорічній операції, в результаті 
якої було ліквідовано Анвара аль-Авлакі – 
громадянина США, що відповідав за плану-
вання операцій «Аль-Каїди» та її пропаган-
дистьку роботу.

Після Іраку й Афганістану американці 
не хочуть ризикувати життям своїх військо-
вих і витрачати величезні кошти на бо-
ротьбу з наземними силами повстанців. Тож 
удари безпілотних літаків іще на довгі роки 
залишатимуться основною силою антитеро-
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В
же незабаром двомотор
ний турбогвинтовий 
Jetstream підніметься в 
повітря з летовища в 

Уортоні, графство Ланкашир 
(Англія), і візьме курс на пів
ніч, до Шотландії. Як і на будь-
якому іншому маршруті, цей 
невеликий пасажирський лі
так реагуватиме на команди 
диспетчерів, рухатиметься за 
прокладеним курсом і уника
тиме зіткнень з іншими пові
тряними суднами. Але його пі
лот сидітиме не в кабіні. Він 
залишатиметься на твердій 
землі, в командно-диспет чер-
ському пункті летовища  
Уортон.

Безпілотні літальні апарати 
(БПЛА) вже широко застосову
ються у військовій авіації. Але ці 
БПЛА, або дрони, зазвичай вико
нують польоти лише в обмежених 
районах і зонах бойових дій (див. 
Смерть на крилах). Пробний 
політ Jetstream – це частина про
екту з розробки технологій і про
цедур, які дадуть змогу великим 
комерційним повітряним суднам 
безпечно курсувати в безпілот
ному режимі на тих самих марш
рутах, як і звичайні пасажирські 
літаки з екіпажами.

Щоб заспокоїти особливо 
нервових, зауважимо: випробу
вальні польоти відбуваються 
без пасажирів на борту, а в ка

біні про всяк випадок залиша
ються пілоти. Сучасні літаки 
вже й так прекрасно «навчи
лися» злітати, рухатися до 
пункту призначення і здійсню
вати посадку в автоматичному 
режимі. Ці тести – спроба ви
значити, чи можна безпечно 
робити те саме без пілота в ка
біні, одночасно виконуючи пра
вила польотів.

Успіхи є, про що повідомили 
на конференції, яка відбулася в 
Лондоні наприкінці листопада. 
Організатор – Autonomous 
Systems Technology Related Air-
borne Evaluation and Assessment 
(ASTRAEA), група, яка й відпо
відає за здійснення випробу
вальних польотів у Британії. Ця 
програма вартістю £62 млн ($99 
млн), яка працює за сприяння 
британського уряду, включає 
сім європейських аерокосміч
них компаній: AOS, BAE 
Systems, Cassidian, Cobham, 
QinetiQ, Rolls-Royce і Thales.

Це може стати величезним 
новим ринком. Регуляторні ор
гани авіації США отримали від 
Конгресу прохання включити 
БПЛА в системи контролю пові
тряного транспорту вже у 2015 
році. Невеликі дрони вже вико
ристовуються з комерційною 
метою, як-от аерофотографу
вання, але в більшості країн 
вони обмежуються польотами в 

межах прийому сигналу від на
земного пілота, подібно до авіа
моделей на радіоуправлінні. 
Більші судна зможуть літати на 
далекі відстані і виконувати 
значно більше операцій.

Безпілотні літаки можуть ви
конувати чимало функцій і обхо
дитися дешевше, ніж літаки і ге
лікоптери з пілотами в кабіні. 
Наприклад, вони здатні стежити 
за транспортними потоками, па
трулювати кордони, охороняти 
порядок і перевіряти лінії елек
тропередач. Також можуть пра
цювати в ситуаціях, небезпечних 
для життя і здоров’я пілота, зо
крема на лісових пожежах або 
під час аварій на атомних стан
ціях. Крім того, вони здатні ви
конувати довготермінові за
вдання, як-от здійснювати 
пошуково-ряту вальні роботи, 
екологічний моніторинг або на
віть забезпечення тимчасового 
мобільного телефонного та без
дротового інтернет-зв’язку. 

У будь-якому разі пілотам 
залишиться чимало роботи в 
авіації, хоча необов’язково в ка
біні. «У перспективі повітряним 
судном завжди керуватиме пі
лот», – каже Ламберт Доппінґ-
Гіпенстал, директор програми 
ASTRAEA. Однак можливо, цей 
пілот перебуватиме на землі і 
одночасно керуватиме а кіль
кома безпілотними суднами.

За оцінками екс-
пертів, глобальний 

ринок для безпі-
лотної цивільної 

авіації і послуг до 
2020 року може ко-

штувати понад  

$50 
млрд

ВІЙСьКОВІ ТеХНОЛОГІї

ристичних операцій і цілком можуть нарос-
тити й масштаб, і дальність вильотів. Лише в 
нове будівництво у Камп-Лемоньє Америка 
планує інвестувати $1,4 млрд. Небачене роз-
ширення масштабів безпілотних операцій 
(див. «Уперед і вгору») допомогло Обамі 
заробити додатковий політичний капітал. 
Безжальна тактика плюс ліквідація Усами 
бен Ладена вибили зброю з рук республі-
канців, які звинувачували нинішнього пре-
зидента у м’якотілості в питаннях націо-
нальної безпеки.

Оскільки дрони можуть годинами літати 
над потенційними мішенями перед тим, як 
завдати ракетного удару, це дає змогу ура-
жати цілі вибірково – більшою мірою, ніж це 
можуть робити швидкі реактивні бомбарду-
вальники або спецпідрозділи на вертольо-
тах. Це також усуває загрозу для пілотів. Але 
досі достеменно невідомо, скільки ж людей 
загинуло внаслідок цих атак (за деякими 
оцінками, понад 3 тис.). Переважна біль-
шість їх, схоже, справді повстанці, але були 
жертви й серед цивільного населення. 
Межа між цими двома категоріями вбитих 
теж розмивається. Нові, не такі суворі, пра-
вила дозволяють так звані вибіркові удари 

по неназваних бойовиках; ними цілком мо-
жуть виявитися будь-які особи чоловічої статі 
на контрольованих повстанцями терито-
ріях, достатньо дорослі, щоб тримати в ру-
ках зброю.

Було б дивно, якби деякі аспекти про-
грами безпілотних операцій не зачепили 
почуттів глави держави. Колишній викладач 
юридичних дисциплін засудив тактику 
«зміни правил відповідно до обставин» у ві-
йні з тероризмом, як і переконання, що 
мета виправдовує засоби. Його непокоїть 

«слизька стежка, яка веде нас туди, де ми 
перестаємо бути самі собою». Генеральний 
прокурор Ерік Голдер заявив у березні, що 
антитерористична робота президентської 
адміністрації, включно із застосуванням 
«передових технологій в озброєнні», базу-
ється на принципах дотримання законності. 
Пентагон і ЦРУ задіяли своїх головних рад-
ників, аби довести, що їхні безпілотні літаки 
завжди діють у межах закону.

Дотримання американських принципів 
– це одна проблема. Створення зразка для 
решти держав – зовсім інший клопіт. Китай і 
Росія володіють схожими технологіями, але 
мають власні уявлення про те, що таке теро-
ризм. У квітні радник Білого дому з антите-
рористичної діяльності Джон Бреннан, ко-
лишній старший офіцер ЦРУ, який виступав 
проти війни в Іраку і проти таких методів до-
питу, як симуляція втоплення, виголосив 
тривалу і глибоку доповідь про стратегію Ба-
рака Обами. Бреннан сказав, що президент 
завжди наполягав, аби його команда, відпо-
відальна за національну безпеку, була яко-
мога відкритішою, і детально розповів, із 
якою «надзвичайною ретельністю» забез-
печували законність антитерористичних 

*
•

Уперед і вгору
Кількість американських повітряних ударів, 
здійснених з безпілотних літаків
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ВІЙСьКОВІ ТеХНОЛОГІї

Комерційні рейси, що пере
возять вантажі й авіапошту, та
кож можуть у майбутньому за
лишитися без пілотів на борту. 
Але чи зможе навіть найде
шевша лоукостова авіакомпанія 
продати квитки пасажирам на 
літак з порожньою кабіною? Ре
алістичнішим здається інший 
варіант: у майбутньому на таких 
рейсах може бути лише один пі
лот. Технології вже значно по
легшили роботу екіпажу і взяли 
на себе цілу низку завдань.  

Переліт над Шотландією має 
перевірити, наскільки ефек
тивно авіадиспетчери можуть 
спілкуватися з наземним піло
том через системи зв’язку літака. 
Проект також намагається вста
новити, як краще зробити радіо- 
і супутниковий зв’язок безпеч
ним і надійним. Але інженерам 
треба все ж таки бути готовими 
до ймовірних неполадок зі 
зв’язком; літак повинен мати до
статньо автономії для безпечної 
роботи до відновлення комуні
кацій, або ж він може здійснити 
посадку, використовуючи власні 
системи навігації.

Тому безпілотному повітря
ному судну потрібна здатність 
розпізнавати і оминати пере
шкоди. Це можуть робити 
радіомаяки-відповідачі, які сиг
налізують про присутність літака 
(а у випадку з удосконаленими 

системами ще й передають дані 
про його курс, висоту і швидкість) 
іншим літакам і авіадиспетчерам. 
Але не всі пілотовані повітряні 
судна мають таку начинку. На де
яких легких літаках і планерах, 
що літають на невеликих висотах 
за ясної погоди, не вимагається 
наявність навіть систем радіо-
зв’язку, не кажучи вже про радіо
маяки або радари. Ось чому пі
лоти завжди насторожі, коли десь 
поблизу може з’явитися подібний 
повітряний транспорт.

Саме тому на літаку 
Jetstream, що бере участь у про
грамі ASTRAEA, встановлено ві
деокамери, які дають змогу на
земному пілотові бачити, що 
відбувається за межами кабіни. 
Програми розпізнавання обра
зів можуть попередити про на
ближення іншого повітряного 
судна. Вони зараз проходять ви
пробування у різних умовах ви
димості, як от за наявності 
радіо локаційних перешкод від 
рельєфу або при хмарності.

Під час випробувань по
близу Jetstream пролітають 
інші літаки, і деякі з них на
вмисно скеровуються в на
прямку до нього або небезпеч
ним курсом, що може при
звести до зіткнення. Мета – пе
ревірити, чи зможуть системи 
автопілота розпізнати ці «сто
ронні» літаки і відреагувати 
так, щоб уникнути зіткнення. 
Ці польоти відбуваються у зоні, 
вільній від інших повітряних 
суден, над Ірландським морем. 
«Наразі результати свідчать, 
що автоматичні системи мо
жуть розпізнавати перешкоди 
й уникати зіткнень не гірше за 
пілотів», – каже Доппінґ-
Гіпенстал.

Деякі з розроблюваних тех
нологій також можуть потра
пити в звичайну авіацію – для 
допомоги пілотам – і, можливо, 
будуть застосовані на автомобі
лях. Системи автоматичного 
гальмування і навігації по авто
шляхах, наприклад, вже вста
новлені на багатьох типах авто
машин. Це дещо наближає ав
томобілі до автономності в керу
ванні. Але автомобілі без водія, 
як і безпілотні літаки, мусити
муть «вписатися» в наявну інф
раструктуру і правила (і не в 
останню чергу ті, що стосуються 
страхової відповідальності) ще 
до виходу на старт.
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атак з огляду на американське й міжна-
родне законодавство, а також на загальні 
етичні принципи.

У вересні сам Обама виступив на теле-
баченні з роз’ясненням свого підходу. Він 
окреслив п’ять правил. Ціль повинна бути 
«дозволена нашими законами» й стано-
вити загрозу, яка є «серйозною, а не умо-
глядною». Має існувати нагальна потреба 
удару. Планування мусить бути «дуже обе-
режним», аби уникнути жертв серед цивіль-
ного населення. І хоча з юридичного по-
гляду цілком законним є недопущення ви-
конання злочинних задумів американ-
ськими громадянами – членами 
«Аль-Каїди», «вони підлягають конституцій-
ному захисту й мають право на належний 
судовий розгляд». Він не згадав про ще 
один принцип, який деякі правники вважа-
ють незамінним: згоду країни, на чиїй тери-
торії планують провести антитерористичну 
операцію.

Кажуть, що Бреннан виступає за те, аби 
правила були чіткіше оформлені й прозо-
ріші. Об’єднане командування спецопера-
цій Пентагону (JSOC), яке має чіткий ланцю-
жок управління і є юридично відповідаль-

ним органом, могло б перебрати на себе 
керівництво безпілотними операціями від 
ЦРУ.

Але Курт Волкер, колишній чиновник, 
наближений до сенатора Джона МакКейна, 
бачить іще одну, більшу проблему: безпілот-
ники зробили вбивство занадто легкою 
справою. У своїй недавній статті він питає: 
«Якою нацією ми хочемо бути? Країною, в 
якій існує постійний список смертників? Кра-

їною, де люди приходять на роботу, одним 
натиском кнопки запускають кілька ракет і 
ще встигають вчасно повернутися додому на 
вечерю? Країною, яка навчає персонал у ви-
сокотехнологічних контрольних центрах 
убивати людей на іншому боці планети че-
рез те, що якесь міністерство чи відомство 
вирішило, ніби вони терористи?»

Тож дебати про дрони тільки почина-
ються. 

БеЗПІЛОТНІ ПОВІТРЯНІ СУДНА 
МОжУТь ВиКОНУВАТи 
ДеШеВШе БІЛьШе ФУНКЦІЙ  
НІж ЛІТАКи І ГеЛІКОПТеРи  
З ПІЛОТАМи В КАБІНІ
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8–14 грудня
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

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

|| Київ (вул. Лисенка, 3):
8 грудня, 12:00 – дитяча субота: презентація книжки Андрія Куркова 
й Тетяни Горюшиної «Чому їжачка ніхто не гладить» (видавництво 
«Богдан»), майстер-клас із малювання пастеллю
11 грудня, 18:00 – відкриття полиці «Детективи та пригоди», презентація 
перевидання першого детективу Андрія Кокотюхи «Шлюбні ігрища жаб» 
(видавництво «Піраміда»).
12 грудня, 18:00 – презентація чергового випуску українсько-сербського 
культурологічного збірника «Украс» (спільно з видавництвом 
«Темпора»).
13 грудня, 18:00 – презентація книжки «Теофіл Горникевич та українські 
архівні колекц� у Відні» (спільно з видавництвом «Темпора»)
14 грудня, 18:00 – презентація книжки «Курйозіада (це справді було 
зі мною)» із сер� «Пегас» (спільно з видавництвом «Ярославів Вал»)

|| Київ (вул. Спаська, 5):
10 грудня, 18:00 – презентація роману Анни Хоми «Заметіль» (спільно 
з видавництвом «АРС».
11 грудня, 18:00 – презентація перекладу книжки Александра Ґранаха 
«Ось іде людина» за участю перекладачки Галини Петросаняк (спільно 
з Видавництвом Жупанського).

|| Львів (просп. Свободи, 7):
8 грудня 13:00 – майстер-клас для батьків і дітей від п’яти років 
із виготовлення поп-ап-листівки (тема – «Зимова казка») за участю 
художниці-ілюстраторки Наталки Гайди (спільно із Центром дослідження 
літератури для дітей та юнацтва).
10 грудня 18:00 – презентація альманаха «Хіпі у Львові. Випуск 2» 
за участю Ілька Лемка, Аліка Олісевича, Івана Банаха та ін. (спільно 
з видавництвом «Тріада-плюс»).
11 грудня 18:00 – презентація книжок Януша Корчака і про Януша 
Корчака за участю перекладача Андрія Павлишина (спільно 
з видавництвами «Дух і літера», «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га»).

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
10 грудня, 18:00, 5-й поверх – майстер-клас із виготовлення ялинкової 
прикраси з яєчної шкаралупи.
13 грудня, 19:00, 5-й поверх – медіа-вистава «Жадан. Нові Розділові»
14 грудня, 16:00, 4-й поверх – майстер-клас «Камасутра оратора»

|| Харків (вул. Сумська, 3):
8 грудня, 18:00 – відкрита дискусія на тему «Музейна політика в Україні: 
минуле та сучасність» (спільно із Центром дослідження міжетнічних 
відносин Східної Європи).
10 грудня, 19:00 – круглий стіл «Великі над�». 
Модератор Наталя Олександрова.
12 грудня, 19:00 – відкрита дискусія на тему «Можливості». 
Модератор Борис Прядкін. Робоча мова – англійська.
13 грудня, 18:30 – літературний вечір до дня народження 
Миколи Хвильового «Полювання на Вальдшнепа».

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
12 грудня, 18:00 – презентація роману Андрія Кокотюхи 
«Червоний» (спільно з видавництвом «К.С.Д.»).
13 грудня, 18:00 – презентація книги Лілі Мусіхіної «Магія українців 
устами очевидця» (спільно з видавництвом «Зелений пес»).
14 грудня, 17:00 – прес-конференція поетичного конкурсу 
«Малахітовий носоріг 2012».

|| Тернопіль (вул. Валова, 7-9):
11 грудня 18:00 – зустріч із письменником Андрієм Курковим 
(спільно з видавництвом «Богдан»).



Автор: 
Олександр 

Зінченко В
ищі сили не шукають про
стого шляху. Щоб вико
тити з моря камінь на 
гору, вони можуть зруйну

вати її, обточити скельні уламки 
у хвилях морського прибою, ви
сушити море й підняти з його 
глибин новий гірський масив. 
На його вершині лежатиме отой 
самий камінь. Такою є коротка 
історія Демерджі – мабуть, най
красивішого місця України, 
принаймні восени… Тисячі ро
ків ця краса привертає до себе 
людей.

СВІТ У МІНІАТюРІ
Туман сховав усе, що було за 
кілька кроків. Теоретично 
звідси вже мало бути видно ве
личну панораму – від Аюдагу й 
до Карадагу. Та практично я не 
бачив уже третьої людини, яка 
долала схил гори попереду. До 
того ж у наплічнику лежав ста
рий радянський намет, який за 
ніч усмоктав із туману стільки 
вологи, що важив кілограмів із 
15. А надмірна вага за плечима 
не допомагає сприйняттю краси 
цього світу. Її ховало сіре вогке 
запинало. Ми сходили на Де
мерджі. І перше враження від 
цієї гори було безрадісним.

Нарешті в тумані окрес
лився примарний контур однієї 
зі скель Корони. Загальної по
хмурості моїх супутників не 
розвіювала навіть упевненість, 
що ми не загубили правильного 
шляху. Та раптом на скелі 
з’явилося блідо-золотаве сяйво: 
спочатку ледь помітне, але де
далі яскравіше. У повітрі не
мовби кипіло розтоплене зо
лото. Мабуть, так з’являються 
янголи... Іще за мить запону 
мрячки немовби зірвала чиясь 

невидима рука: до того було ви
дно не більш як на десяток ме
трів, аж тут – до обрію і за обрій! 
Попереду здіймалися скелі. За 
ними на кілометр униз розвер
залося урвище. А внизу було 
море, і в морі на хвилях грало 
полисками сонце. Так я зако
хавсь у Демерджі.

Якщо стати в Алушті спи
ною до моря – прямо перед со
бою можна побачити грандіозне 
шатро Чатирдагу, а праворуч – 
до узбережжя підступає Демер
джі. Еверестові ця гора десь по 
щиколотку – лишень 1239 м, 
але з Алушти бачиться поваж
ною, величною і навіть непри
ступною. В цьому ландшафті, 
немов у дзеркалі, відобразився 
весь світ: Японія і Південь Фран
ції, Шотландія і Нова Зеландія. 
Ґайдай знімав на Демерджі Кав
каз у своїй комедії про поло
нянку. Англійці зробили з неї 
Іспанію в серіалі про пригоди 
лейтенанта Шарпа. У тих самих 
локаціях українські телевізій
ники відтворювали потім Ту
реччину для нашої «Роксо
лани». А в російських «Серцях 
трьох» скелі долини Привидів 
утілювали Анди.

УЛАМКи ГОТІї
У глухому середньовіччі пове
лителі Хазарського каганату за
снували тут поселення. Згодом 
на цьому місці звели свій замок 
Фуна можновладні мангупські 
князі – за кілька десятиліть до 
краху держави Феодоро. Це було 

за часів, коли стіни Царгорода 
ще не чули співу муедзинів, а 
князь Юрій Галицький зма
гався з Васілієм Тьомним за 
Московський уділ – тобто так 
давно, що навіть Сонце оберта
лося нав коло Землі. Бо ж Копер
ник іще не народився, й нікому 
було пояснити очевидне. Це 
було тоді, коли в Криму вишкі
рялися одна на одну дві Готії – 
справжня та удавана. Справжня 
– то мініатюрне князівство Фео
доро, що лежало на південь і за
хід від Бахчисарая: в Бельбець
кій, Байдарській та Алуштин
ській долинах, охоплених Гот
ською єпархією із центром на 
горі Мангуп. Удавана – капітан
ство Готія, засноване італій
цями на Південному березі 
Криму.

Дві Готії конфронтували. І 
хоча й ту, й ту населяли христи
яни, постійним союзником ман
гупського князя був сусід-
іновірець – кримський хан. 
Власне, конфлікт між двома Го
тіями і породив цей невеличкий 
замок. Там, де італійці на узбе
режжі будували фортеці, фео
дорити мусили створювати й 
свої укріплення. Так, навпроти 
Лусти і для контролю над нею 
з’яви лася Фуна.

Її історія була короткою і 
безславною. Спершу цитадель 
зруйнував землетрус, потім – 
вороги (італійці чи османи, досі 
невідомо). Відбудована після не
щасть середини XV століття, 
вона була остаточно захоплена 
турками влітку 1475 року. І зго
дом феодоритів у цій фантас
тичній місцині змінили ті, чиє 
ім’я відгукується журавлиним 
криком – кирим татарлар...

Янголи та демони
гірського масиву Демерджі

Фото автора
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Але краса може бути під
ступною, а уявна непохитність 
гір – оманливою. Наприкінці 
ХІХ століття частина гори об
рушилася на татарське посе
лення Демерджі. І сьогодні 
лише вікові волоські горіхи по
значають серед величезних 
кам’яних брил місця, де трохи 
більш ніж століття тому жили 
люди. Та навесні 1944 року не 
стало й цих людей. Ті, що при
йшли замість них, переймену
вали Демерджі на Лучисте. І те
пер розповідають про неймо
вірні скарби, які знаходили 
нові поселенці на руїнах старих 
татарських садиб. А ще про па
ніку, що охопила колишніх 
мешканців Рязанської та Алма-
Атинської областей, коли вони 
вперше побачили, як із моря пі
діймається нічний туман.

Адже в темряві здавалося, 
що це не туман – це саме море 
піднімається в гори.

БРОКеНСьКиЙ ПРиВиД
Саме за таких обставин я зустрів 
на Демерджі брокенського при
вида. Був початок листопада. З 
долини підіймався туман. Рап
том у протилежному від приза
хідного сонця напрямку просто 
перед собою я побачив осяйну 
тінь… Навколо темного контура 
людини, над її головою, сві
тився райдужний німб. Привид 
чимчикував переді мною і ро
бив вітальні рухи, коли я махав 
йому рукою!

Звичайне диво, адже міс
тики тут немає жодної – сама 
оптика. То була моя власна тінь, 
у дивовижний спосіб відбита 
крапельками туману. На жаль, я 
тільки потім дізнався, що бро
кенського привида можна сфо
тографувати. Але я настільки 
захопився грою із цим дивом, 
що й думати забув зробити при
марі фотосесію.

А ще на Демерджі дивовиж
ний клімат. У тому сенсі, що він 
справді творить лікувальні 
дива. Маю гіпотезу, що це ре
зультат ендорфінотерапії: краса 
цього місця сприяє справж
ньому вибухові гормонів щастя.

Нарешті, однієї осені на Де
мерджі зі мною сталася при
года, котру можна потрактувати 
як потужний фугас під матеріа
лістичну картину світу. Неве
личка передісторія: у книзі від
гуків із минулої своєї фотовис
тавки я знайшов кілька сторі
нок, що були списані дуже сим
патичними віршами, а нижче 
– прозовий постскриптум із 
проханням про «творчу зустріч, 
якщо не в Криму, то хоч би в 
місті». Нижче дописувач зали
шив номер, на який я, здається, 
навіть намагався телефону
вати... Але щось тоді із зв’язком 
не ладналось, а потім я, зви
чайно, забув... І ось я знову на 
Демерджі. Вранці на сусідній 

скелі в долині Привидів заува
жив колегу, який також щось 
знімав. На всій верховині було 
нас двоє – він і я. На заході 
сонця ми зустрілися знов. Роз
говорилися. Представилися. 
Далі почалося щось, що погано 
співвідносилося зі здоровим 
глуздом: мій співрозмовник по
чав читати вірші, в основі яких я 
впізнав сюжети моїх старих 
фото. Це був той самий автор, 
тих самих віршів і того самого  
невиконаного мною прохання 
про творчу зустріч «...якщо не в 
Криму, то...» Ото ж бо – саме в 
Криму! Коельївщина якась… І 
саме тому я маю переконання, 
що Демерджі – це місце, де дива 
є звичною, буденною і навіть ре
гулярною справою.

Де МеШКАТи
У Лучистому є кілька готельчиків, що належать кінним 
господарствам. Якщо ви аматор верхових прогулянок, 
то вам сюди. Але ціни за номер цілком південнобе-
режні. Дешевше просто постукати до будь-якої хати й 
запитати про нічліг. Вас радо приймуть або підкажуть 
правильну адресу. Комфорту в сільській хаті менше, 
однак ціни вас приємно здивують.

ЯК ДІСТАТиСЯ
Потягом до Сімферополя. Від столиці Криму до Алу-
шти ходять автобуси й тролейбуси. Наступна зупинка 
після Ангарського перевалу – «Лаванда». Звідси почи-
нається дорога на Лучисте. До села доїжджають місце-
вим автобусом, але чекати іноді буває довго. Якщо по-
года хороша – можна й пішки дійти, це забере годину. 
А можна спіймати попутку.
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Дмитро Губенко Роман Малко

НАш ТИЖДЕНЬ| 

НеЗГАДАНА 
ПеРША

«РУССКІЙ МІР»  
У КиЄВІ

КОРиСНе 
ПОРУШеННЯ 

ПРАВ

Олександр Михельсон

Тиждень публікує уривок із листа, що 
надійшов до редакції:

«Я то всерьез полагала, что главной 
сенсацией нашей избирательной ком-
пании будет успех «Свободы» в Кие-
ве! На некоторых участках вторая после 
«Батькивщины». Мало того, я голосовала 
за «Свободу».
Представлюсь подробнее: окончила 
среднюю, пять классов музыкальной по 
классу скрипки школы, три года пела в 
лучшем детском хоре Украины под ру-
ководством Лубенского, экс-чемпионка 
по шахматам ВС СССР и г. Ленинграда, 
окончила ЛГУ, кафедра истории искусств 
истфака, искусствовед, работала мето-
дистом и преподавателем КГХИ, учили-
ща эстрадно-циркового искусства, была 
ст. научн. сотрудником «Софийского му-
зея», завучем худ. школы, автором ста-
тей на разные темы. Начитана.  
В юности увлекалась с друзьями «Феллини-
Антониони», Сартром, Камю, Ионес-
ко, уважала экзистенциализм. Нацио-
нальность – русская. И никакой другой, 
ибо уверена, что она у меня от дедов-
прадедов, а не от моих личных пред-
почтений. Когда пришла к мальчикам-

девочкам из «Свободы», то объяснила 
им, что уважаю их из-за приверженности 
роду отцов. За то, что они не манкурты. 
За то, что они помнят, что украинцы, точ-
но так, как я знаю, что я – русская. За то, 
что НЕ ПРИТВОРЯЮТСЯ, не придумывают 
ничего о якобы возможности забыть о су-
ществовании национальностей у людей. (…) 
Я хотела бы, чтобы УКРАИНЦЫ в их стра-
не стали САМИ строить ИХ государство. По-
жалуйста, сделайте доброе дело: есть та-
кой искусствовед-немец Иоганн Иоахим 
Винкельман (1717–1768). Как-то очень дав-
но и случайно в каком-то его труде, посвя-
щенном исследованию 100 народов и на-
циональностей, я прочитала меня пора-
зившее: он на ТРЕТЬЕ МЕСТО по талантам 
и красоте среди прочих 100 поставил УКРА-
ИНЦЕВ! Немец Винкельман ЗНАЛ, что есть 
такая НАЦИЯ, а вот некто современный Ко-
лесниченко (маска фальшивой улыбки) НЕ 
ПОНИМАЕТ, как по «о» в конце фамилии 
судить о национальности – это ему син-
таксис. А то еще хрен с ним с Колесничен-
ко – явным невеждой во многих вопросах 
бытия, есть покультурнее справа по кар-
те – некто Н. С. Михалков с присными тоже 
«НЕ ЗНАЕТ», что есть такой народ, а у него 
язык, вполне отличный от русского. Дури 

много в мире. И маются ею иногда совсем 
не абсолютные олигофрены.
Мне уезжать в Россию поздно – 71 год. 
Но я уверена, что если б УКРАИНЦЫ рас-
поряжались ИХ страной, мне бы, рус-
ской, здесь краше жилось. Как мини-
мум материально, ибо прав не толь-
ко Винкельман. Это РАБОТЯЩИЙ, 
талантливый, умный народ. О чем гово-
рят «свободовцы»? В Украине – унитар-
ной стране – 70% населения УКРАИНЦЫ. 
Ну хотят они, чтобы особенно в госорга-
нах украинцы были пропорционально 
представлены наряду с другими. От 70%. 
Вай нот, господа?! Да и не нужно ей, 
Украине, ходить ни на Запад, ни на Вос-
ток. Есть что внутри страны расчищать по-
началу. Наверное, им это не удастся. На-
верное, их верхушка скоро обуржуазит-
ся. И ожиреет полномочиями и комфор-
тами. Но хотя бы на миг в это затхлое 
болото сегодняшней Рады с ее гнилос-
тью всяких колесниченко-чечетовых-
ефремовых пополам с прочими литвина-
ми и его болтунами хоть струйка какой-то 
ИНОЙ жидкости. Пусть только внешне по-
хожей на ключик чистой водички». 

Наталья ивановна Бурцева                                                                                                             

Наприкінці листопада 
2002 року в українському 
медіа-просторі сталися події, 
які згодом (після Майдану) 
назвали «першою журналіст
ською революцією», або «по
встанням проти темників». 
Сьогодні доба пізнього Кучми 
навіть трохи старшому поко
лінню медійників (а що вже 
казати про молодь) здається 
майже сивою давниною: 
СДПУ(о), Віктор Медведчук, 
темники... На зміну хитрому
дрим (і як на сьогодні, трохи 
навіть наївним) медіа-
маніпуляціям початку 2000-х 
прийшов тотальний контроль 
олігархічних груп над телеба
ченням. Темники вже й не по
трібні – редактори й без під
казок згори самі чудово зна
ють, що висвітлювати, а що ні. 
Може, тому в ЗМІ й згадок ні
яких не було про 10-річчя пер
шої журналістської рево-
люції? 

Знову скандал із відбудо
вою Десятинки. Вона таки 
буде. Не нині, так завтра. Мос
ковський патріархат учепився 
в цей ласий клаптик київської 
землі насмерть. Правдами-
неправдами, а справа посува
ється. То один чинуша під
махне сумнівний проект, то 
другий. Поки в столиці ще за
лишилося трохи землі, не за
стовпленої адептами «Рус
ского міра», – насолоджуй
теся. Скоро вони прийдуть до 
вас. Нова ідея – звести храм 
біля пам’ятника засновникам 
Києва. Будьте певні – зведуть. 
Київ ризикує перетворитися 
на місто «с ісконно русскімі 
куполамі», де пройти без хус
точки на голові й засмальцьо
ваної бороди стане немож
ливо. Усім невірним дове
деться збирати речі і їхати 
геть. Доведеться, якщо все це 
безумство кияни нарешті не 
зупинять. 

Семюелові Клеменсу, він 
же Марк Твен, належить чи
мало крилатих фраз. Остан
нім часом часто згадую одну з 
них: «Кинути курити дуже 
легко – я сам кидав багато ра
зів». Твен палив із підлітко
вого віку й перестав лише за 
кілька місяців до інфаркту, 
котрий урвав його життя. 
Словом, знав, про що писав. 
Те саме підтверджує і мій осо
бистий досвід. Та ось незаба
ром про мене потурбується 
влада: наступного року вже не 
можна буде «смалити» в рес
тораціях, кав’ярнях та інших 
публічних місцях. Дехто з 
моїх друзів вів цілу піар-
кампанію проти цього закону: 
мовляв, курці теж люди й ма
ють права. А от я особисто аж 
радий. Я ж бо й тепер навряд 
чи позбудуся цієї звички, але 
хоч куритиму менше. Нарешті 
мій уряд зробив щось корисне 
для мене. 

ЗВОРОТНиЙ ЗВ'ЯЗОК
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На зміну хи-
тромудрим 
(і як на сьо-
годні, тро-
хи навіть 
наївним) 
медіа-мані-
пуляціям по-
чатку 2000-х 
прийшов 
тотальний 
контроль 
олігархічних 
груп над те-
лебаченням
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«Світ у 2013» – українська версія щорічного спецпроекту журналу The Economi	: аналіз, прогнози на майбутній рік від 
впливових експертів, політиків і ділових людей. Унікальність української верс� видання – не лише мова, а й акценти 
на національних проблемах і тенденціях, залучення провідних вітчизняних експертів.

Щонайменше 20% контенту видання буде присвячено Україні.  «Український тиждень» уже третій рік поспіль спільно із The Economi	 видає 
проект «Світ у …», другий рік поспіль наше видання дістає ексклюзивне право в Україні на друк цього спецпроекту.  Змістову частину 
спецпроекту «Світ у 2013» буде традиційно представлено статтями та колонками найвідоміших політиків, посадовців, бізнесменів, 
аналітиків, громадських діячів та журналістів.

Це забезпечує авторитетність і точність заявлених прогнозів і трендів, сценар�в розвитку ключових подій 
ділового світу в 2013 році.

РЕДАКЦІЙНА ПЕРЕДПЛАТА!

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

Оберіть зручний для вас спосіб передплати:
РЕДАКЦІЙНА:
у будь-якому банку за наведеними 
нижче реквізитами. 
Повідомте адресу доставки за номером 
(067) 407-10-96 (з 9:00 до 18:00, оператор 
скине Ваш виклик і перетелефонує);

У ВІДДІЛЕННЯХ УКРПОШТИ: 
«Український тиждень» 
за індексом 99319;
«Світ у 2013» 
за індексом 68098.

ЗА СИСТЕМОЮ PORTMONE: 
www.portmone.com.ua

ВАРТІСТЬ РЕДАКЦІЙНОЇ ПЕРЕДПЛАТИ: 
«Український тиждень»
▪ за 1 міс. – 45 грн
▪ за 2 міс. – 90 грн
▪ за 3 міс. – 135 грн
▪ за 4 міс. – 180 грн
▪ за 5 міс. – 225 грн
▪ за 6 міс. – 270,10 грн 
...
▪ за 12 міс. – 540,10 грн

«Світ у 2013» – 40 грн

Телефон редакц�: (044) 351-13-00

Подарунок* для передплатників журналу «Український тиждень»
За умови оформлення редакційної 
передплати на 6 місяців «Український тиждень» 
дарує одну з книжок I категор� на Ваш вибір, 
на 12 місяців –  будь-яку з ІІ категор�.

Детальну інформацію можна дістати 
за тел. (044) 351-13-00 
або (067) 407-10-96 (callback). 
peredplata@tyzhden.ua    
*Під отриманням подарунка маємо на увазі 
можливість придбати книжку за 0,10 грн.
Грошового еквіваленту подарунків не виплачуємо 
й не компенсуємо.
Пропозиція чинна від 20.11.2012р. до 31.12.2012 р.
Акція не діє в разі передплати у відділеннях 
Укрпошти або на сайті portmone.com.

Майкл Вінч
«Одноденна держава: 
свідчення англійського 
очевидця про под� 
Карпатської України»
Це опис подій Карпатської 
України 1939 року з перспективи 
англійського спостерігача. 

Фріц Штерн, Гельмут Шмідт
«Наша епоха. Діалог»
Автори діляться унікальним 
досвідом, розмірковують 
над ключовими моментами 
минулого й сучасного, роблять 
свої прогнози на майбутнє.

Ян-Ерік Петтерссон
«Стіг Ларсон. Детективіст 
на тлі епохи»
Це портрет одного з найвиз-
начніших шведських детектив-
них авторів на тлі епохи. Автор 
розкриває літературну постать 
творця всесвітньо відомої 
трилог� «Міленіум».

Ентоні Д. Сміт 
«Культурні основи націй»
Праця присвячена вивченню
особливостей формування 
різних типів націй у культуро-
логічному розрізі. Автор розгля-
дає три типи націй: ієрархічні, 
побудовані на заповіті 
та республіканські.

II категоріяI категорія

Передплатний індекс «Світ у 2013» 68098

Передплатний індекс 
«Український тиждень» 99319

**

** У графі «вид платежу» вкажіть, будь ласка, назву журналу.
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