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чи ЗАГРОжУЮТЬ УКРАїНІ МАСОВе 
БеЗРОБІТТЯ й ВеЛиКий ВІДПЛиВ  

ФАХІВЦІВ ЗА КОРДОН

ЯКиМ чиНОМ МОРАТОРІй  
НА ЗеМЛЮ ПОВ’ЯЗАНий  

ІЗ ПРеЗиДеНТСЬКиМи ВиБОРАМи

НАВІЩО МОЛОДЬ СТежиТЬ  
ЗА ПРАВООХОРОНЦЯМи І ЗНІМАЄ  

їХ НА ВІДеО

ХАХЛы,
 С ПРАЗДНиКАМи!

ДеБІЛІЗАЦІЯ КРАїНи ТРиВАЄ.  
ОПОЗиЦІї Це «НРАВиТЬСЯ»



«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.

Український випуск
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Британ� Енріке Пенья Ньєто  Час Мексики Нґоці Оконьйо-Івеала 
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Адмінреформа в д�
Публічні декларац� про зменшення чисельності чиновників і видатків 
на них супроводжуються протилежними діями у практиці влади
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Встановлена 
чисельність 
Секретаріату КМУ

ЧОРНЕ МОРЕ

СЕРЕДЗЕМНЕ МОРЕ

Дун
ай

КАРПАТИ

Київ Дніпро

– Київ, Києво
– Київець, Києвичі
– напрями розселення 
   слов’ян у VI–VIII ст.

Рис. 1. Поширення топонімів, похідних від назви Київ, за О. Трубачовим.
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Велике стажування 
Як Арбузов готується 
стати прем’єром 

Невичерпні дари
Як досягнути зростання 
світової економіки у 2013 
році. Рецепт від  
The Economist 

Княжа Русь  
як давньоукраїнська держава
Чому Київська Русь була продуктом 
державотворення праукраїнців на 
середньовічному етапі їхнього розвитку 

Культурна домінанта
Мартін Айхтінґер про 
зростання ролі культури  
в міжнародній дипломатії
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На що спрямована 
імітація реформ у системі 
державного управління 
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притримати  
Кому вигідне 
пролонгування мораторію 
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міцності
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банківської системи

Під ковпаком безправ’я
Юрій Винничук про 

«безпрєдєл»  
у правоохоронних 

органах 

Обережно, міліція!
В Україні поширюється світовий 
громадський рух Copwatch, 
активісти якого знімають на камеру 
неправомірні дії правоохоронців 

Казус Депардьє 
Як західних зірок 
використовують  
для легітимізації  
авторитарних режимів 
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Дискурс гламуру й меншовартості
Чому нинішня так звана еліта –  
як провладна, так і опозиційна – 
почувається цілком комфортно  
в умовах нав’язаної ззовні «статусної» 
моделі поведінки

61 62

Танці навколо смерті
Умберто Еко про те, чому 

літературні сюжети  
на тему смерті 

втрачають популярність 

Назад у середньовіччя
Тиждень пізнавав автентичну 
культуру, що не змінювалася 

кілька століть у гірському 
грузинському регіоні Сванетія
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Щ ороку Харбінський льодовий фестиваль стартує 5 січня і три-
ває місяць, хоча певні частини його експозиції доступні для 
огляду і довший час, якщо це дозволяє температурний режим 
(під впливом холодних сибірських вітрів середня місячна тем-

пература взимку тут сягає -18 °С). Фестиваль снігу і льоду в китайському 
місті Харбін, який ще неофіційно називають Містом льоду, відбувається 
щозими, починаючи від 1963 року. Його проведення припинялося лише на 
час Культурної революції і було поновлено у 1985-му. Нині він є одним із чо-
тирьох світових найбільших сніго-льодових фестивалів поряд із Сніговим 
фестивалем у японському Сапоро, Зимовим карнавалом у канадійському 
Квебеку та норвезьким Фестивалем лиж. Тут можна побачити чи не най-
більші у світі скульптури з льоду, довші за два футбольні поля, льодяні мо-
нументи, будівлі, палаци або скульптури заввишки 50 м, які підсвічуються з 
використанням найсучасніших технологій, зайти на льодяну Велику китай-
ську стіну та з'їхати з неї, як із гірки. 

Фото: Reuters
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Тиждень  
в історії

Народився Гнат Хоткевич, 
письменник, бандурист, 
композитор, театральний діяч

У Лондоні відкрилась 
перша міська 
підземна залізниця 
– метро

  10 січня 1863    11 січня 1923    12 січня 1878  
Французи та бельгійці 
окупували Рурську область 
Німеччини через затримку 
в сплаті повоєнних 
репарацій

П
очаток січня минув в атмосфері святкування 
та політичного штилю. Вихід із нього від-
бувся під знаком зростання присутності в ін-
формаційному просторі нового першого 

віце-прем’єр-міністра Сергія Арбузова. Микола 
Азаров фактично не приховує моральної готов-
ності передати йому всі урядові справи, тільки-но 
той виявиться здатним їх перебрати, а сам Арбузов, 
своєю чергою, працює на створення образу ефек-
тивного й енергійного управлінця, антикризового 
менеджера. 

Зокрема, він змінює режим співпраці з керів-
никами регіонів, запроваджуючи щоденні зу-
стрічі з керівниками ОДА «з метою більш опера-

Автор: 
Олесь 

Олексієнко

тивного вирішення невідкладних проблем», зо-
бов’язується під час погоджувальної ради в парла-
менті особисто контролювати вдосконалення за-
конопроектів, які подаються на розгляд Верховної 
Ради, та демонструє готовність до наступальних 
дій, кидаючи у відповідь на вимогу представників 
опозиції щодо його звітування у ВР, що буде гото-
вий зробити це, як тільки буде готовий сам звіт. 
Паралельно з Нацбанку вже до уряду перено-
сяться чергові радикальні ініціативи, як-от щодо 
підключення спеціальних модулів до касових апа-
ратів усіх торговельних точок, які мають переда-
вати інформацію про рух грошей до спеціального 
банку даних. 

   1 січня       3 січня       5 січня    

73 китайські науковці 
написали листа владі КНР, 
у якому зазначили, що 
брак реформ провокує 
насильницьку революцію

Оприлюднено звіт 
ОБСЄ щодо виборів в 
Україні, які визначено 
як «недостатньо 
змагальні»

Палестинська 
автономія 
проголосила 
себе 
державою

Масові сутички 
на етнічному 
ґрунті в Північній 
Ірландії. 60 осіб 
постраждали,  
100 заарештовані

Велике 
стажування
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Розпочала роботу 
конференція західних 
союзників – Франкліна 
Рузвельта, Вінстона 
Черчилля та Шарля де Ґолля 
в Касабланці (Марокко)

У Львові вийшло друком 
перше відоме періодичне 
видання на території 
України – Gazette de Leopol 
(«Львівська газета»)

  13 січня 1953    14 січня 1943    15 січня 1776  
В СРСР оголошено 
про розкриття «змови 
лікарів» у оточенні 
партійного  
керівництва

Таким чином «стажер Азарова», схоже, намага-
ється якомога краще відповідати образу «сильної 
руки», на яку тривалий час соцопитування фіксу-
вали попит в Україні. Можна помітити і певну схо-
жість з особливо симпатичним проросійськи нала-
штованому електорату образом Владіміра Путіна, 
коли той готувався замінити Боріса Єльцина на по-
саді президента РФ. Інша річ, що, як показав досвід 
із валютними експериментами НБУ за керівництва 
Арбузова, «сильна рука» і жорсткі адміністративні 
методи перестають подобатися українцям одразу ж 
після того, як влада починає обмежувати їхні права 
та утискати інтереси. 

Попри нові розчарування, чимало людей і далі 
наївно вважають, що авторитарний керівник піклу-
ватиметься про вирішення їхніх проблем, спрямо-
вуючи саме на це всю свою «силу». Тим часом 
стиль поведінки Сергія Арбузова красномовно під-
тверджує, що в його особі країна ризикує отримати 
класичне самодурство, коли «сила» таки застосову-
ватиметься на повну потужність, але для переламу-
вання через коліно всіх, хто становитиме пере-
шкоду реалізації будь-яких його волюнтаристських 
ініціатив. 

При цьому дедалі очевиднішою стає й інша риса 
головного майбутнього претендента на прем’єрське 
крісло: схильність до розкішного життя на держав-
ній службі й бюджетним коштом. Саме за часів ке-
рівництва Арбузова в НБУ розпочалося будівництво 
дорого оздобленої бази відпочинку (формально 
вона, звісно ж, для «всіх працівників») у Карпатах, 
«Вісник державних закупівель» ряснів повідомлен-
нями про те, як Нацбанк витрачав чималі суми на 
власне утримання, а відразу після призначення його 
на посаду віце-прем’єр-міністра у ЗМІ потрапила ін-
формація (хоч офіційно її наразі спростовують) про 
підготовку для нього просторого блоку з п’яти кім-
нат, здатних забезпечити умови не лише для праці, 
а й для комфортного проведення часу впродовж 
«важкого трудового дня». 

Наразі очевидно, що, змінюючи посади, Сергій 
Арбузов не збирається змінювати спосіб поведінки 
та мислення, іншими ставатимуть лише масштаби. 
Найбільша ж небезпека для держави полягає в 
тому, що стажування може й не завершитися Каб-
міном, і тоді вже вся країна ризикуватиме перетво-
ритися на обслуговуючий персонал бази відпо-
чинку. Адже, схоже, нинішній президент здатен 
погодитися на наступника лише з вузького «сімей-
ного кола». 

  16 січня 1907  
Народився Юрій Шерегій, 
драматург, митець і педагог 
Карпатської України, 
засновник театру «Нова 
сцена»

У Туркменистані 
вперше ухвалено 
закон про вільні 
ЗМІ, який забороняє 
цензуру

Юлія Тимошенко 
розпочала акцію 
громадянської непокори: 
відмовилася співпрацювати 
зі слідчими і припинила 
курс лікування

Уперше за 20 
років китайські 
журналісти масово 
повідомили про 
цензуру

   8 січня    

Новорічні свята ознаменувалися затримками або скасуван-
нями рейсів провідного українського авіаперевізника «АероCвіт» 
із різних причин. Станом на 9 січня, за даними аеропорту «Борис-
піль», були скасовані рейси з Києва до Сімферополя, Варшави, 
Мінська, Афін, Єревана, Бухареста, Донецька й Одеси. У той час як 
за деякими напрямками, такими як Лондон, Прага й Барселона, 
рейси все ж були виконані. 4 січня у варшавському аеропорту Шо-
пена був затриманий за борги літак «АероCвіту», що мав вирушити 
за маршрутом Варшава – Київ. 5 січня російський «Аерофлот» 
призупинив продаж квитків на спільні рейси з українським переві-
зником. Причиною халепи стала процедура банкрутства приват-
ного акціонерного товариства «АероCвіт», розпочата 29 грудня 
2012 року. У зв’язку з цим, за 
версією представників авіа-
компанії, низка іноземних ае-
ропортів почали затримувати 
рейси українського переві-
зника, посилаючись на наявні 
борги. Справді, згідно з ухва-
лою господарського суду Київ-
ської області, кредиторська 
заборгованість авіакомпанії 
на кінець 2012 року сягнула 
більш ніж 4,27 млрд грн, тоді 
як загальна балансова вартість 
активів становить лише 1,47 
млрд грн. Процедура банкрут-
ства була розпочата з посиланням на 51-шу та 53-тю статті Закону 
України «Про відновлення платоспроможності боржника та визна-
ння його банкрутом». Тобто ініціатором є власники підприємства, 
причому вони відразу розраховують на санацію останнього. Нато-
мість сам перевізник повідомив, що «запланована санація 
«АероCвіту» є складовою реформування, розпочатого авіакомпа-
нією з метою відновлення її операційної ефективності та підви-
щення дохідності». На думку опитаних Тижнем експертів, 51-ша та 
53-тя статті ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника та 
визнання його банкрутом» іноді використовують як легальний засіб 
мінімізації боргів і податків. Під час такої процедури на низку пла-
тежів, зокрема фіскальних і боргових, накладається мораторій. Це 
може створити для підприємства своєрідні «податкові канікули». У 
подібних схемах неодноразово були помічені різні українські під-
приємства. Серед них НАК «Нафтогаз України», Укрспец’юст, Руса-
нівський м’ясокомбінат тощо. Проте ще однією ціллю провадження 
банкрутства за вказаними статтями є можливе подальше погли-
нання чи злиття компанії. Плюс такого процесу – податкова міні-
мізація, оскільки по сплаті податків значно вигідніше придбавати 
бізнес, що проходить процедуру банкрутства.

Піке Аеросвіту
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МОГАММеД МУРСІ
Потрапив
у скандал
У мережі з’явилося ві-
део, датоване 2010 
роком, де ниніш-
ній президент Єгипту 
агресивно вислов-
люється на адре-
су Ізраїлю.

ОЛеКСІй ПУКАч
Убив випадково?
Адвокат звинувачено-
го в убивстві Георгія 
Гонгадзе наполягає, 
що його підзахисний 
позбавив журналіс-
та життя «з необе-
режності».

ІГОР СОРКІН
Кандидат  
від Газпрому
Як з’ясували українські 
ЗМІ, батько в. о.  
голови НБУ очолює  
департамент  
у російському 
Газпромі.

Приватизація «по блату» і за безцінь
Виконання приватизаційного плану-2012 ніколи не увійде до офіційної статистики «пакращен-
ня». Важко звинуватити «папєрєдніків» у тому, що із запланованих 10 млрд грн від продажу 
держмайна до бюджету надійшли 6,7 млрд грн. Експерти зазначають, що суттєве (більш ніж на 
30%) недовиконання плану спричинене тим, що приватизація відбувається непрозоро: об’єкти 
продають «своїм» структурам. Насамперед ідеться про компанії, які пов'язують із Рінатом Ахмето-
вим, Дмитром Фірташем і «Сім’єю». В Україні спостерігається тенденція: якщо протягом року 
продається великий стратегічний об’єкт, як от Укртелеком, то Фонд держмайна ви-
конує план, якщо ні, то на виході держава отримує мізер. Так може статися й 2013-го. Загалом 
експерти ставлять під сумнів виконання масштабної державної програми 2010–2014. Зокрема, 
екс-голова ФДМУ Олександр Бондар зазначає: «Якщо цьогоріч продадуть Одеський припортовий 
завод і решту генерацій, то назбирають такі гроші (на 2013 рік. – Ред.). Але завдання на три роки 
однозначно вони не виконають з такими цінами. Тому що тоді у 2014-му треба буде зібрати 
від 20 до 45 млрд грн, навіть більше». 

За даними Держстату

Урядова програма 
приватизац	 
на 2010–2014 роки 
передбачає 
отримання 
40–60 млрд грн 

2010 2011 2012 2013

Заплановано доходів 
від приватизац�, млрд грн

Отримано надходжень, 
млрд грн

10

8,49 6,711,48

10 10 10,8

$941 млн
стільки переслали українські заробітча-
ни на батьківщину за дев’ять місяців 2012 
року. Це на 11% більше, ніж у 2011-му 

0,2% 
таку дефляцію зафіксував Держстат  
в Україні за підсумками 2012 року

На $830 млн
зменшилися золотовалютні резерви НБУ 
станом на 31 грудня 2012 року. 
Обсяг резервів становить $24,55 млрд 

ФейС-КОНТРОЛЬ МАйже СеРйОЗНО

ОЛеКСІй КОСТУСЄВ
Творить «дива»
Мер Одеси пишається повер-
нення на герб міста 
радянської зірки та 
русифікацію шкіл. 
У місті також можна 
побачити білборди 
місцевої влади напи-
сані російською з 
помилками.

ОЛеКСАНДР 
ЯКиМеНКО
Новий кадр
Віктор Янукович при-
значив першого заступ-
ника голови СБУ очіль-
ником відомства. 
Його попередника 
Ігоря Калініна пе-
ревели в радники 
президента.

РейТиНГ
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Приватизація «по блату» і за безцінь
Виконання приватизаційного плану-2012 ніколи не увійде до офіційної статистики «пакращен-
ня». Важко звинуватити «папєрєдніків» у тому, що із запланованих 10 млрд грн від продажу 
держмайна до бюджету надійшли 6,7 млрд грн. Експерти зазначають, що суттєве (більш ніж на 
30%) недовиконання плану спричинене тим, що приватизація відбувається непрозоро: об’єкти 
продають «своїм» структурам. Насамперед ідеться про компанії, які пов'язують із Рінатом Ахмето-
вим, Дмитром Фірташем і «Сім’єю». В Україні спостерігається тенденція: якщо протягом року 
продається великий стратегічний об’єкт, як от Укртелеком, то Фонд держмайна ви-
конує план, якщо ні, то на виході держава отримує мізер. Так може статися й 2013-го. Загалом 
експерти ставлять під сумнів виконання масштабної державної програми 2010–2014. Зокрема, 
екс-голова ФДМУ Олександр Бондар зазначає: «Якщо цьогоріч продадуть Одеський припортовий 
завод і решту генерацій, то назбирають такі гроші (на 2013 рік. – Ред.). Але завдання на три роки 
однозначно вони не виконають з такими цінами. Тому що тоді у 2014-му треба буде зібрати 
від 20 до 45 млрд грн, навіть більше». 

За даними Держстату

Урядова програма 
приватизац	 
на 2010–2014 роки 
передбачає 
отримання 
40–60 млрд грн 

2010 2011 2012 2013

Заплановано доходів 
від приватизац�, млрд грн

Отримано надходжень, 
млрд грн

10

8,49 6,711,48

10 10 10,8

МАйже СеРйОЗНО

3,5%
такого рівня зростання ВВП цього 
року вимагає від уряду  
Микола Азаров

На $400 тис. 

оштрафували передвиборчий 
штаб Барака Обами за прихову-
вання джерел фінансування кам-
панії 2008 року

КОРОТКО ПРО НАФТОГАЗ

Закупівельний монстр 
У «Віснику державних закупівель» за 2012-й 
опубліковано дані про тендери, проведені в 
системі «Нафтогазу України» впродовж року, 
на загальну суму 176,98 млрд грн. Це трети-
на від усіх державних придбань (на 520,2 млрд 
грн), дані про які було вміщено торік у згада-
ному офіційному бюлетені. Найбільше тенде-
рів провело безпосередньо ПАТ «НАК «Нафто-
газ України» – 158,92 млрд грн. Більш ніж по-
ловина цієї суми – 92,71 млрд грн – припала на 
операції з облігаціями внутрішньої державної 
позики.
Серед решти тендерів Нафтогазу най-
більшими були такі угоди:
● Державний банк розвитку КНР, АКОВ, 
кредит до 2031 року обсягом $3,656 млрд. Вар-
тість його обслуговування становить $2,396 
млрд, або перевищує 19 млрд грн за нинішнім 
курсом;
● ВАТ «Газпромбанк», семирічний кредит у 
$2 млрд. Вартість обслуговування – $1,54 млрд, 
тобто понад 12 млрд грн;
● Keppel FELS Limited, придбання двох бу-
рових установок за $1,22 млрд (так звані вишки 
Бойка), або ж, як на сьогодні, близько 9,8 млрд 
грн;
● ДК «Укртрансгаз» отримав 10,34 млрд грн 
за послуги з транзиту блакитного палива.

800 млн – невідомим  
контрагентам
Підприємства Укртрансгазу (дочірня структу-
ра НАК «Нафтогаз») 26–27 грудня за результа-
тами тендерів уклали низку угод на постачан-
ня товарів та послуг на 862,62 млн грн. Про це 
повідомляє «Вісник державних закупівель». 
Ідеться, зокрема, про «ремонт вимірювальних 
вузлів вартістю 63,49 млн грн», замовлений за-
реєстрованій у травні 2012 року фірмі зі статут-
ним капіталом 120 тис. грн. Решта контраген-
тів Укртрансгазу – дрібні донецькі компанії, та-
кож із мізерним статутним фондом. Прикмет-
но, що ці структури стали фігурувати в держза-
купівлях тільки після перемоги Віктора Януко-
вича на виборах у 2010-му.

Розкішне життя
Тільки за перші чотири місяці 2013 року на по-
слуги таксі для своїх співробітників Нафтогаз 
витратить 17 млн грн. Передбачено викорис-
тання 45 автомобілів представницького кла-
су, п’яти мікроавтобусів та автобусів, а також 
40 інших машин, із яких і складається авто-
парк НАК. У 2012-му Нафтогазобслуговуван-
ня отримало 51,43 млн грн за автотранспорт-
ні послуги для Нафтогазу. Загалом того само-
го року воно дістало від нього та від компанії 
«Газ Україна» підряди на обслуговування бу-
динків і автівок та харчування загальною су-
мою 69,68 млн грн. А ще Нафтогаз замовив 
фірмі «Бізнес джет тревел» чартерні авіапере-
льоти на суму 4,51 млн грн.

В
іктор Янукович заглиблюється у внутрішню 
еміграцію. Нечасто їздить за кордон, уже по-
над рік не проводить прес-конференцій. На-
віть усередині країни пересувається обе-

режно: як з’ясувалось, упродовж 2010–2012 років 
президент жодного разу не відвідав Волинської об-
ласті. У свята вирішив надолужити: поїхав-таки на 
Волинь, і не просто з робочим, а з прочанським ві-
зитом. І звідти, із Зимненської обителі Свято-
Успенського жіночого монастиря звернувся до на-
роду з різдвяним посланням: «Зараз прийшла 
наша черга – і ми з вами повинні пройти всі іс-
пити, які нам дає Господь Бог, і зробити так, щоб 
наше життя, життя наших дітей і наших онуків на 
цій землі покращилося, і щоб той Святий Дух, який 
живе в православ’ї, він завжди давав нам ці сили».

Релігійно-містичний пафос під час економічних 
негараздів і згортання свобод не є якимось особли-
вим ноу-хау Віктора Федоровича. До його послуг 
увесь «Русскій мір» (від Іоанна Ґрозного, що любив 
часом побавитись у царя-ченця, до Путіна), та й не 
тільки, бо ж молільником за націю виступає і Уґо Ча-
вес у Венесуелі; брав на себе цей «тягар» і Муаммар 
Каддафі, як і ще багато інших диктаторів, що волі-
ли бути медіумами між вищими силами та «своїм» 
народом.

Маску «православного кандидата» Віктор Федо-
рович приміряв іще 2004-го, і… програв. Однак ре-
ванш у 2010-му тільки поглибив показну побож-
ність Януковича: візити на Афон, навчання мудрос-
ті у старців, ритуальні поцілунки з найвищим духо-
венством. Іміджеві дивіденди для глави держави з 
того сумнівні, та й церкві не найбільш виграшний 
бонус: до священиків на мерседесах долучився воло-
дар Межигір’я, котрий повчає, як треба стійко зно-
сити життєві негаразди, затягуючи паски, та ще й, 
вочевидь, схиляючись перед волею влади, бо ж вона 
«від Бога». 
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Дискурс гламуру  
й меншовартості
Нинішня так звана еліта – як провладна, так і 
опозиційна – почувається цілком комфортно  
в умовах нав’язаної ззовні «статусної» моделі 
поведінки, долучаючись до відверто 
антиукраїнських заходів

Л
юди, що нині претенду-
ють на статус націо-
нальної еліти, зовсім не 
відповідають ролі, яку 

мали б виконувати в постколо-
ніальній країні. А отже, не 
лише не сприяють національ-
ній консолідації та розбудові 
держави, а й провокують сво-
їми діями та прикладом її де-
градацію. Причому йдеться не 
лише про послідовних адептів 
консервації та реставрації со-
вка із середовища нинішньої 
партії влади та її сателітів-
комуністів, а, на жаль, і про 
більшість «просунутих», так 
званих проукраїнських та про-
європейських політиків і гро-
мадських авторитетів. Назагал 
вони поводяться відповідно до 
ретельно вибудуваного іміджу, 
втім, безкінечно мімікрувати 
вдається не кожному, тож їхня 
справжня сутність виринає в 
окремих нюансах. Як-от у пове-
дінці під час дипломатичних 
заходів.

Часто іноземці, які приїж-
джають до нас на роботу, нама-
гаються вивчити українську. 
Але згодом помічають, що в 
цьому, виявляється, немає 
особ ливої потреби, адже наша 
так звана еліта наочно демон-
струє, що без державної мови 
можна спокійнісінько обійтися.

Нещодавно Нобелівський 
комітет нагородив черговою 
премією миру цілу об’єднану 
Європу. В Україні без урочис-
тостей не обійшлося. Представ-
ництво ЄС організувало гос-
тинний прийом у Дипломатич-
ній академії. З українського 
боку були запрошені «пред-
ставники вітчизняної еліти»: 

громадські та церковні діячі, 
опозиційні депутати, журна-
лісти, численні грантоїди і, 
звичайно, дипломати. Не 
вершки суспільства, але особ-
ливо до них наближені. Пере-
важно говорили про ті ж таки 
євроінтеграцію, європейський 
вибір, європейський вектор і, 
звісно, про таке бажане скасу-
вання віз. А от про що йшлося в 
кулуарах, нехай залишиться 
таємницею. Зазначимо лише, 
що розмови там були здебіль-
шого англійською чи росій-
ською. Українська звучала хіба 
з вуст окремих персонажів. 

Є усталена думка, що 20 ро-
ків – це замало, аби мозок homo 
sovieticus зміг переформатува-
тися в мозок людини вільної, 
Мойсей, мовляв, аж 40 літ во-
див свій народ пустелею. Та, ви-
являється, їх цілком достатньо, 
аби з «нічого» виліпити цілий 
суспільний прошарок, що гордо 
іменує себе «елітою». Політич-
ною, культурною, інтелекту-
альною... тощо.

РАБи СТАТУСУ
Статус – чи, точніше, специ-
фічне уявлення про нього – ось 
що лежить в основі поведінки 
українського істеблішменту. 
Статусний одяг. Якнайдорож-
чий. Бажано впізнаваний, аби 
знавці безпомилково визна-
чили його вартість і бренд. Чис-
ленні бодігарди, шалено дорогі 
машини, непристойно неде-
шеві годинники. Саме звідси – 
й туфлі зі страуса, й золоті уні-
тази, й усе те безглуздя, на яке 
психічно здоровій людині на-
віть соромно дивитись. Важ-
ливо не яка в тебе освіта й 

Автор:  
Роман Малко

ПРАВДА ОЧІ РІжЕ. 
Лідер партії «Україна-

Вперед!», а відтепер 
ще й міністр соціальної 

політики в уряді Азарова 
Наталія Королевська досі 

залишається бажаним 
гостем парламентської 

опозиції
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скільки книжок за життя ти 
прочитав, не яка ти людина і 
що в тебе в голові... Важливий 
твій статус.

Чому в столиці найпопуляр-
нішим є пам’ятник героям ко-
медії Михайла Старицького 
Проні Прокоповні й Голохвас-
тову?! Може, тому що вони є  
уособленням прагнень і ба-
жань, зокрема, й нинішньої 
еліти? «Це від бідності в дитин-
стві», – твердять знавці психо-
логії. І мають рацію. Але лише 
частково. Це ще й від рабства, 
вживленого на генному рівні за 
багато століть неволі. А що вона 
тягне своє коріння з північно-
східних сторін, то й раб за звич-
кою звертає погляд якраз туди, 
будучи переконаним, що нічого 
кращого у світі не буває, як 
принесене зі столиці, хай на-
віть уже такої далекої, але такої 
милої серцю. Це підсвідоме. 
Меншовартість – узагалі річ 
підсвідома: і малоросійство, і 
пристосуванство, і дріб’язкове 
хуторянство. Їх неможливо 
контролювати.

Бажання купити квиток у 
чуже, навіть вороже товари-
ство, аби лишень підвищити 
свій статус в очах інших, стало 
настільки звичним, що часто 
ми й не звертаємо на нього 
уваги. Навіть коли справа дохо-
дить до абсурду, коли платою 
стають власні принципи, само-
повага й честь. Вельми показо-
вою в цьому плані є участь так 
званої національної еліти в аб-
солютно чужих їй ігрищах.

РЯДжеНА АЛЬТеРНАТиВА?
Критикуючи російську попсу 
чи культурний примітив, наго-
лошуючи на потребі національ-
ного відродження, ці люди із 
задоволенням долучаються до 
відверто антиукраїнських ак-
цій, ходять на концерти, ново-
річні вогники, всілякі квар-
тали, терплячи на них кпини у 
свій бік, але сподіваючись отри-
мати від цього такі бажані для 
себе статусні дивіденди. Праг-
нення залишатись «у тусовці», 
бути своїм, не вибиватися із за-
гальноприйнятої матриці пу-
блічного життя – така пове-
дінка нагадує дії наляканих 
підлітків, котрим конче по-
трібно утвердитись у дворовій 
компанії. 

Раз по раз у пресі проскаку-
ють цікаві факти з життя верш-

Vox dEputati 

Олександр Бригинець: 
Як на мене, якщо ми ви-
магаємо дотримання 
якихось норм від інших, 
мусимо передусім дотри-
муватися їх самі. Усі полі-
тичні та неполітичні за-
ходи, пов’язані з політси-
лами, які вимагають за-
стосування української як 
загальнодержавної мови, 

повинні відбуватися виключно українською. Думаю, 
процес тотальної русифікації в незалежній Україні по-
чався приблизно в 1999 році, коли Кучма переобрався 
на другий термін. Стали перепродуватися канали, вони 
перейшли під контроль олігархів, для яких питання 
української культури були чужі й незрозумілі. Цей про-
цес був призупинений у 2005-му, але починаючи з 
уряду Єханурова знову пішов відкат. З одного боку, це 
робилося на догоду Росії, з іншого – було комерційно 
вигідно, бо легше закуповувати вже готовий російсько-
мовний продукт, аніж його переозвучувати. Тимо-
шенко під час другого прем’єрства намагалася призу-
пинити русифікацію, а ось за часів Януковича вплив ро-
сійської в мовному полі дуже посилився за рахунок і 
прямих, і непрямих методів. Один з останніх – залу-
чення російськомовних ведучих, які змушують усіх пе-
реходити на російську, щоб бути зрозумілими їм са-
мим. Ця технологія й призвела до проблеми, що мала 
місце на нашому корпоративі, коли було застосовано 
кліше, які використовуються на телебаченні. Люди, ко-
трим усе одно, якою мовою говорити, намагаються під-
лаштуватися під стандарти, які їм нав’язує телеба-
чення. Український бізнес і політикум не зацікавлені в 
тому, щоб у культурі з’являлися особистості. Зараз 
склалася ситуація, коли в нас усюди головними зір-
ками є люди з Москви. Подивіться на будь-яке шоу – 
там скрізь у журі сидять росіяни. Таким чином українців 
привчають, що нас мають судити люди з Росії. 

Юрій Одарченко:
Я не був на святкуванні 
Нового року з колегами, 
й мені складно коменту-
вати крок Олександра 
Бригинця, оскільки мені 
невідомі деталі. Проте, 
безумовно, проблема ру-
сифікації та «радяніза-
ції» культурного, освіт-
нього й інформаційного 

простору для нашої політичної сили актуальна. Зо-
крема, ми готуємо законопроект про мови, котрий по-
верне ситуацію в конституційне русло. Гадаю, ті, хто 
цим займається, подадуть його вже найближчими тиж-
нями.
Можу детальніше сказати про мої особисті дії. Напри-
клад, я оскаржую прийняття мовного закону Колесні-
ченка – Ківалова у Київському адміністративному суді. 
Адже під час голосування було допущено цілу низку 
грубих порушень. Це і порушення процедури, й те, що 
депутати не розглянули поправки опозиції, й недотри-
мання норми про персональне голосування. Будь-
якого з цих моментів достатньо, щоб визнати закон не-
легітимним.

СПІЛьНА МОВА.
У другого номера «Свободи» Богдана 

Бенюка, очевидно, у ВР нового 
скликання  є про що поговорити зі 
своєю опоненткою з ПР, «голосом 

країни» Таїсією Повалій  

БЕЗ ПРИНЦИПІВ.
Лідер партії 

УДАР Віталій Кличко поруч 
з чеченським диктатором 
Рамзаном Кадировим на 

боксерському поєдинку
                           в Броварах 

              у 2010 році  
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ків суспільства. Іноді настільки 
цікаві, що останнє не відразу 
розуміє, як їх потрактувати. То 
помаранчеві політики «випад-
ково» потрапляють на святку-
вання дня народження прези-
дента Кучми, то опозиціонери 
з’являються в компанії зі своїми 
гонителями від влади. В когось 
виринають спільні бізнеси, ко-
гось помічають в інтимних сто-
сунках, а хтось просто любить 
дивитись спортивні змагання з 
відверто підозрілими персона-
жами з інших країн. Усе це вже 
стало звичним явищем, яке на-
род окреслив досить чітко: «Всі 
вони однакові...»

Ще звичнішим стало ба-
чити представників національ-
ної еліти, опозиціонерів із дуже 
вираженими проукраїнськими 
амбіціями, культурних чи гро-
мадських діячів, носіїв «ро-
зуму, честі й совісті» вишикува-
ними в чергу за шматочком 
смачного пирога або квитком у 
вищий світ. Безумовні автори-
тети раптом виявляються абсо-
лютно жлобуватими шкурни-
ками, завзяті борці – примітив-
ними маніпуляторами й при-
стосуванцями.

Чому все саме так? Може, 
тому що всі вийшли з однієї пі-
сочниці, одного інкубатора, од-
ного колгоспу. Всі слухали Ви-
соцкого, носили червоні кра-
ватки й розповідали анекдоти 
про Брєжнєва. І все це зали-

шило у свідомості фатальний 
слід. Ті псевдоцінності, попри їх 
відверту фальшивість, досі 
культивують, клонують і при-
множують.

Чому більшість цих політи-
ків та їхніх дітей після 20 років 
незалежності між собою роз-
мовляють переважно чи й ви-
ключно російською? Чи не тому, 
що й досі не пережили процесу 
самоідентифікації? Чи не тому, 
що розуміння до якого народу 
вони, власне, належать, занадто 
слабке: натомість переважає 
рабське бажання уподібнитись 
до когось, стати таким, як хтось, 
одягатись у те, що хтось, смія-

тися з того, що хтось. Але в жод-
ному разі не бути собою.

Зрештою, річ навіть не в 
мові. Ключове слово тут «дого-
дити». Не з чемності, не з поваги 
й навіть не зі страху. Вчинити 
так задля власного задоволення 
та відчуття значущості, задля 
можливості належати до кола 
обраних, осіб зі статусом.

Чи здатні створити розви-
нуту країну люди, що не можуть 
ніяк себе ідентифікувати, не ба-
чать різниці, якою мовою гово-
рити, як себе називати, до якої 
нації належати? Звичайно ж, ні. 
Це посередності, й ними рухає 
лише бажання бути не гіршим 
за представників постімпер-
ської «еліти».

Ці «людина року», «гордість 
країни» – всі один в один скаль-

ковані з давно забутих «пере-
можця соціалістичного зма-
гання», «героя праці», «удар-
ника п’ятирічки». А інакше й 
бути не могло. Бо ж як приємно 
отримувати золоту статуетку на 
залитій світлом сцені під блиски 
спалахів, гудіння овацій, на 
очах цілої країни. Ну і що, коли 
попередньо за ту фігурку запла-
чено енну суму, ну й нехай про 
це всі знають, але ж річ не в гро-
шах і навіть не в ній, а в тому, що 
напишуть всі газети, розкажуть 
у всіх новинах. Статус стрімко 
зросте до таких висот, про які 
годі було мріяти в найвідверті-
ших снах.

НІчОГО ОСОБиСТОГО
Це велика проблема. В ній 
слід шукати відповіді на ба-
гато запитань. І не забуваймо 
про Проню Прокоповну й Го-
лохвастова. Це ключові персо-
нажі в нашій історії пристосу-
ванства, малоросійства. Ба-
гато народів проходили через 
це. І московська імперська 
еліта, на нащадків якої нині 
рівняються в. о. української, 
також свого часу говорила ви-
ключно французькою. Але на 
це були інші причини. У нас 
усе складніше.

Люди, що називаються на-
ціональною елітою, такою не 
тільки не є, а й не прагнуть 
бути! Вони палець об палець 
не вдарять, щоб виокремити 
себе з постсовкової маси. Укра-

МАЗОХІЗМ. Син та дружина Юрія Луценка часто 
відвідують статусний гумористичний захід — 
«95-й Квартал», попри жорстокі кепкування  
з ув'язненого екс-міністра внутрішніх справ 

НЕ ТА ТРИБУНА. 
Арсеній 
Яценюк, 
вочевидь, 
розглядає  
«95-й 
Квартал» 
як форум 
для виступів 
лідерів 
опозиції
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їнськість для них – це неми-
нуче зло, яке мусить бути, й від 
нього нікуди не дітися, але, 
мовляв, справжнє життя зо-
всім інакше.

Свіжою ілюстрацією такого 
підходу став новорічний пар-
тійний корпоратив керівництва 
«Батьківщини», який прово-
дився українською і російською 
мовами одночасно. Власне, гро-
мадськість могла б і не дізна-
тися про подвійну мораль опо-
зиціонерів, адже все відбува-
лося в «закритому режимі», 
якби не «демарш» Олександра 
Бригинця, який залишив захід 
на знак протесту. Таке рішення 

він пояснив тим, що не має 
«нiчого проти російської, але 
не на заходi фракцiї, яка пу-
блічно обстоює українську 
мову». Чому ж так не вчинили 
інші й чи означає це, що вони 
жодної проблеми в тому не по-
бачили? Тиждень намагався 
дістати відповідь на це запи-
тання в опозиційних депутатів, 
утім, більшість із них просто не 
відповідала на дзвінки (гаразд, 
спишемо це на те, що не всі за-
кінчили святкувати), решта 
здебільшого відмахнулася сло-
вами «мене там не було, тож ні-
чого не знаю». Окрім власне 
ініціатора розголосу Олексан-
дра Бригинця дехто таки ви-
словив свою позицію (див. 
«Vox deputati»). Зокрема, за 
словами останнього, він був 

здивований позицією Яценюка, 
який не лише знав, а й спробу-
вав виправдати «двомовність» 
корпоративу політичної сили, 
яка бурхливо, але безрезуль-
татно імітувала захист україн-
ської в парламенті попере-
днього скликання.

Тож коли депутати вкотре 
починають товкти одне одного 
на публіку, «відстоюючи свої 
принципові позиції», а опозиція 
грізно починає погрожувати 
провладній більшості розпра-
вою за зраду національних ін-
тересів, не варто сприймати 
цього надто серйозно. Слід 
лише спокійно дочекатися 

кінця і простежити, що буде 
далі – коли вимкнуться камери, 
зникне преса і всі повернуться 
до звичного життя. Щонай-
менше у 50 випадках зі 100 пер-
сони, які ще годину тому були 
запеклими ворогами, поїдуть 
разом пити коньяк і святкувати 
весело прожитий день. І не 
тому, що вони справжні 
джентльмени. Для більшості з 
них політика та певна позиція – 
лише «бізнес і нічого особис-
того».

Тому ніша національної еліти 
в Україні залишається вільною. 
Нинішні в. о., та ще й самопрого-
лошені, не виявляють ані здат-
ності, ані бажання відповідати 
тим критеріям, від яких залежать 
життєздатність і перспективи 
розвитку держави. 

Володимир Яворівський:
Думаю, колега Бригинець 
правильно все зробив.  
Я сам, щоправда, на тому 
«корпоративі» не був – 
не люблю партійних гуля-
нок. Але вважаю, що ми 
не можемо собі дозво-
лити виступати з одними 
гаслами, а самі між со-
бою чинити інакше. Я в 
цьому контексті хотів би 
згадати про ВО «Сво-

бода». Ці хлопці прийшли з вулиці – нехай мені виба-
чають таке формулювання – і принесли у Верховну 
Раду здоровий радикалізм, від котрого депутати вже 
повідвикали. Не те щоб мені все в них подобалось, але, 
гадаю, вони не дадуть опозиції розслаблятись і відсту-
пати від захисту національних інтересів. Це плюс. І такі 
начебто «дрібнички», як оцей крок Бригинця, повинні 
підштовхнути всі опозиційні сили до очищення від пев-
ного лицемірства. Які кроки ми можемо зробити? Та 
взяти ту саму вимогу тієї ж таки «Свободи», щоб на-
родні депутати виступали державною мовою. Якщо ми 
цього доб’ємось, ми досягнемо й інших цілей. Якщо ж 
ні, то тим паче не зможемо протидіяти ні русифікації, 
ні розграбуванню держави, ні вступу до Митного со-
юзу… Тому я вважаю, що все починається з малого. Ні-
бито малого, а насправді важливого.

В’ячеслав Кириленко:
Я не був на новорічному 
святкуванні фракції, про 
яке говорив колега Бри-
гинець, й не готовий це 
коментувати. Але за-
гальна ситуація, безсум-
нівно, сумна. Українська 
мова лишилась держав-
ною тільки де-юре. А де-
факто політика сьогодні 

спрямована на знищення державної мови. Головний 
шлях протидії цьому – законодавчий, але, звичайно, 
можливі й позапарламентські методи опору. Ми 
зобов’язані привертати увагу суспільства до мовного 
питання. Нам слід добиватися того, щоб бізнес вико-
ристовував українську мову в рекламі, в наданні по-
слуг. Зрештою, в нас не виконуються й чинні закони, 
котрі регулюють мовну ситуацію в таких сферах, як кі-
нематографія чи телерадіомовлення. Українська за-
знає утисків не лише на приватних телеканалах, а вже 
й на державному УТ-1! 
Звичайно, основне рішення тут – зміна влади, котра 
веде Україну навіть не в Росію чи під Кремль, а просто у 
безвихідь. Наша справа – щоб це зрозуміло якомога 
більше громадян, зокрема й на Сході та Півдні країни.  
І я не сказав би, що опозиція сьогодні недостатньо ак-
тивна у цій царині. Навряд чи вона коли-небудь була 
активніша. А буде активніший виборець – буде ще ак-
тивніша й парламентська опозиція. Що стосується зако-
нодавчого шляху, то я прогнозую, що в міру падіння по-
пулярності Януковича той глухий спротив режимові, 
котрий спостерігається вже зараз, наростатиме. Не ви-
ключено, що чітка проукраїнська більшість виникне 
вже в Раді цього скликання. Хоча ймовірніше, що в на-
ступній. Очевидно, для ліквідації антиукраїнських за-
конів нам потрібні І більшість, і новий президент.

РЕПРЕСІї, 
РЕПРЕСІЯМИ, 
А ГЛАМУР ЗА 
РОЗКЛАДОМ.
Один з лідерів 
«Батьківщини» Андрій 
Кожем'якін полюбляє 
статусні вечірки,  
не відстаючи у розкоші 
від інших «хазяєв жизні»
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Автор:  
Ілько  

Майдачев-
ський

Під 
знаком 
дупи
Новорічний ефір засвідчив не 
занепад, а руїну українського 
телебачення та шоу-бізнесу. 
Їхній порятунок залежить не 
лише від економічних умов, 
а й повної зміни парадигми 
мислення у вітчизняних 
продюсерів

Я
кби мені розповів хтось 
інший, я би вирішив, 
що це розіграш, паро-
дія, наклеп на звичаї 

сусідньої братньої країни. Але 
почув це на власні вуха, граю-
чись кнопками й натрапивши 
на промо новорічного кон-
церту на одному з каналів на-
шої Великої сімки. Почув бук-
вально таке: «Танцуй, Россия / 
И плачь, Европа, / А у меня са-
мая, самая, самая / Красивая …
опа!» Довелося консультува-
тися з експертами. Виявилося, 
що це не галюцинація, а черго-
вий хіт визнаної російської 
зірки, що виступає в жанрі поп-
панк (?) Як же ж без неї на на-
шому «Голубом огоньке»? Ось 
таке олів’є…

Можна змушувати себе по-
вірити в те, що, мовляв, це ви-
падковість, що не є показовою 
для загальної ситуації в націо-
нальному телеефірі, шоу-
бізнесі тощо, але сам по собі 
яскравий образ гарненької ро-
сійської дупи, від якої плаче вся 
Європа, переконує краще за 
будь-які раціональні мірку-
вання. А новорічні свята, що 

минули, знову підтвердили, що 
український культурний про-
стір перебуває в тіні цієї гли-
боко символічної, хоча в певних 
ситуаціях ніяк не шкідливої, а 
навіть такої, що надихає, час-
тини тіла. Хто ж нам лікар?

ЄВРОПА ПЛАче
Протягом останніх років Тиж-
день регулярно звертався до 
теми вітчизняного телеефіру 
(див. № 28/2010; №№5, 19, 
25, 35/2011; №№36, 47/2012), 
тому сказати щось цілком нове 
про цей ермітаж смаку та креа-
тиву навряд чи вдасться. Чи, 
може, змінилося щось останнім 
часом? Позначилися нові тен-
денції, з’явилися нові постаті, 

сформулювалися нові меседжі 
чи естетики? Так. Зміни відбу-
лися в тому сенсі, що будь-які 
натяки на власну гру припини-
лися за фактом. Телевізійна 
Україна вже не є колонією Ро-
сійської імперії, вона навіть не 
смикається й остаточно пере-
творилася на її звичайну від-
сталу провінцію в найгіршому з 
можливих розумінь. Новорічне 
та різдвяне мовлення є лише 
інструментом, який дає змогу 
наочно (та навушно) відчути 
глибину проблеми.

Новий рік – традиційна зона 
уваги для будь-якого каналу, що 
поважає себе. До свят починають 
готуватися ще влітку, зйомки го-
ловного шоу сезону тривають не 
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ПОГЛЯД
Олександр Ярмола, музикант:
В Україні спостерігається тенден-
ція до русифікації і до «фанєри-
зації». Нас цьогоріч не запрошу-
вали виступати на новорічних 
концертах. Ми були в Польщі. 
Але я цікавився в інших гуртів, і з 
них ніхто не дістав такого запро-
шення. Тобто це не лише нас сто-
сується, а всіх україномовних ко-
лективів. Але констатувати кі-

нець української естради не варто. Просто треба всім 
працювати і мати терпіння. Музикант не може пере-
стати творити тільки через те, що його не запросили на 
новорічний корпоратив. Якщо нині все здається безна-
дійним, то завтра все може змінитися. Головне, покла-
дати сподівання не на політиків, а на себе. 

ТеЛеВІЗІйНА УКРАїНА   
ОСТАТОчНО ПеРеТВОРиЛАСЯ 
НА ВІДСТАЛУ ПРОВІНЦІЮ 
РОСІйСЬКОї ІМПеРІї

один місяць. За новорічні рей-
тинги телеканали змагаються 
запекло, позаяк це не просто ре-
кламні надходження, а симво-
лічне змагання за жовту майку 
лідера, своєрідний телевізійний 
«Тур де Франс». Цього разу 
гонку вирішили провести в бю-
джетному варіанті. Власне ви-
робництво було зведено до міні-
муму, а покупні (зрозуміло в 
кого і де) «дискотеки», «вог-
ники» та мюзикли не всі навіть 
були цьогорічними (а те, що 
свіже, стояло в сітці так, що пер-
ший показ відбувався на кілька 
годин раніше на російських ка-
налах, ніби навмисно акценту-
ючи на вторинності провінцій-
ного ринку). Що ж до власних 

спроб, то краще б їх не було, 
адже особовий склад вико-
навців нічим не відрізнявся 
від метрополії, хіба що на 
Першому згадали кількох 
наших пенсіонерів, народ-
них артистів УРСР… Решта – 
Галкін, Басков, Кіркоров… 
Кіркоров, Басков, Галкін…

Повторюю, святковий 
ефір має додаткове симво-
лічне навантаження. Навіть 
у програмі кінопоказу були 
майже проігноровані вже 
звичні і нібито обов’язкові 
для цих днів Маколей Кал-
кін з Брюсом Віллісом, 
скрізь панувала суцільна 
«Наша Раша», засвід-
чивши ментальну зміну 
європейського вектора на 
євразійський. Що ж до гу-
мористичних шоу, куди ж 
без них, тут так само зая-
вили про себе нові тренди. 
Колись безстрашний 
«95-й Квартал» після пе-
реходу з телеканала «Ін-
тер» на «плюси» відчутно 
змінив інтонацію й ре-
гістр, віддавши перевагу 
невибагливому гумору 
про тещ і блондинок. 
Коли ж трапляється зга-
дати сатиричну давнину, 
він відважно кусає лише 
опозицію, що ж до 
влади, то її дозволяє 
собі делікатно полизати 
– цілком у дусі свого не-
давнього мультсеріалу. 

Нічого дивного, дається 
взнаки стажування в ме-

трополії, де віднедавна погано 
розуміють жарти, а дотепи може 
дозволити собі одна-єдина лю-
дина – національний лідер. 
Окремим рядком слід згадати 
появу на державному україн-
ському каналі бабусі російського 
гумору, колишньої киянки 
Клари Новікової, яка свій скетч 
присвятила… глузуванню з дер-
жавної української мови. Ще пи-
тання?

Ну і як вінець комплексної 
новорічної вистави – виступ го-
ловного гумориста країни в су-
проводі обрізаного (!) до восьми 
тактів державного гімну. Коли 
вся ситуація символічна, най-
менша деталь набуває додатко-
вого образного змісту.

ЗВОРОТНий БІК МІСЯЦЯ
Тестовий тиждень став підтвер-
дженням давньої підозри, що 

вітчизняне телебачення, ві-
тчизняна індустрія розваг і 
шоу-бізнесу саме як цілісна ін-
дустрія та як бізнес мертві й 
підлягають не реанімації, а ви-
рощуванню практично з нуля. 
Причини перераховано теж не 
вчора, зокрема й у Тижні, втім, 
варто їх зайвий раз нагадати.

По-перше, прозорий кордон 
із країною, де нафтогазова 
рента в поєднанні зі специфіч-
ними схемами її розподілу 
створили екзотичний ринок 
послуг – саме послуг, саме об-
слуговування, а не мистецтва, 
хай популярного, не творчості, 
не обміну ідей тощо, – який є 

непереборною спокусою для 
українських виконавців. Гоно-
рар за один виступ на закри-
тому корпоративі для лідерів 
цього «ринку» сягає від $25 
тис. до €75 тис. Це гроші, які на 
батьківщині жоден артист не 
заробить і за рік.

Будь-який бізнесмен знає 
руйнівну роль спойлерів (від 
англ. spoil – псувати) – чинни-
ків чи агентів, які спотворюють 
ринок, розбещують його, 
штучно спричиняючи зрос-
тання цін на окремо взятий ре-
сурс (байдуже, сировину чи 
орендну плату). Спойлери де-
формують загальну ситуацію, 
нівелюють дію власне ринко-
вих законів на тій чи іншій ді-
лянці й вичавлюють учасників, 
які діють за загальними прави-
лами. Саме такий вплив уже не 
перше десятиліття справляє на 
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наш шоу-бізнес «московський 
чинник». Для них відбутися – 
це перебратися тимчасово чи 
постійно до сусідньої столиці, 
адаптувати репертуар під ви-
моги нового майданчика, безу-
мовно відмовитися від своєї 
мови й увійти до пулу тих, хто 
ділить ласий шмат на постій-
них засадах. Як доводить прак-
тика, після такого вибору во-
роття вже немає.

Важлива деталь: артисти, 
які потрапляють у силове поле 
російської індустрії розваг, ма-
ють додатковий бонус – 
рекламно-інформаційний су-
провід тамтешніх медій, так 
само потужніших внаслідок 
тієї ж-таки сировинної ренти.

По-друге, українське телеба-
чення, як і радіо, грає за зако-
нами обмеженої конкуренції. 
Монопольно розподілений ри-
нок, теж роздутий і спотворе-
ний, унеможливлює появу но-
вих гравців, які би привнесли 
свої уявлення про естетику, цін-
ності й традиції. Інструменти 
його вимірювання недостовірні 
й маніпульовані, що відповідає 

інтересам місцевих мейджорів. 
Цей порядок ретельно охороняє 
режим у різних його іпостасях – 
від слухняного галузевого на-
глядового органу (Нацради) до 
не менш слухняного репресив-
ного апарату (Податкової 
служби чи пак уже міністер-
ства, судів, міліції тощо). Додат-
ковою обставиною останнім ча-
сом стала можливість контролю 
з боку влади за транспортом 
контенту, зокрема, неофіційний 
тиск на кабельні мережі, які 

змушені за вказівкою керівни-
цтва перекривати «чужим» до-
ступ до аудиторії, як це сталося 
торік із одним неслухняним по-
тенційним конкурентом.

По-третє, дедалі більшого 
значення набуває суб’єктивний 

чинник, а саме кадровий склад 
людей, які визначають зміст ра-
діо- та телевізійного контенту. 
Якщо в наївні 1990-ті, в добу 
формування власної телеінду-
стрії, всім керували місцеві ди-
летанти, які швидко вчилися з 
допомогою лічених західних 
консультантів і ставали справ-
жніми професіоналами, якщо в 
цинічні «нульові» з’явилася 
мода запрошувати варягів зі 
Сходу як нібито більш кваліфі-
кованих і керованих, позбавле-
них власних інтересів і принци-
пів, то тепер ключові позиції у 
вищій та середній ланці посіда-
ють менеджери, навчені діяти 
за примітивною схемою: клону-
вання форматів, закупівля про-
дукту (теж, ясна річ, на Сході), 
контрпрограмування… Асорти-
мент рухів обмежений і, голо-
вне, не вимагає розширення чи 
вдосконалення. Такі продюсери 
успішно пристосовані для вико-
нання поточних завдань із по-
дальшої таблоїдизації та гламу-
ризації довірених їм органів, 
але органічно не здатні зміню-
вати підходів, шукати нових на-

ВІТчиЗНЯНА ІНДУСТРІЯ 
РОЗВАГ ПІДЛЯГАЄ  
Не РеАНІМАЦІї,  
А ВиРОЩУВАННЮ 
ПРАКТичНО З НУЛЯ

Я
кщо хтось із любителів ТБ і плану-
вав зустрічати 2013-й із телевізій-
ним тлом, то мав бути готовим до 
неприємного сюрпризу – провідні 

канали країни окупував другосортний 
продукт північного братнього народу. 
Українців розважали як не співаки, так 
проекти російських телеканалів.

Найменш оригінальним 31 грудня 
виявився ахметовський ТРК «Україна». 
Він запропонував своїм глядачам зустрі-

чати Новий рік разом із російським «Го-
лубим огоньком на Шаболовке». Всю ніч 
на манежі виступали відомі й не дуже 
зірки СНДшного шоу-бізу, які доволі три-
валий час не злазять з екранів у буден-
ному житті. Намагалася співати Анна Сє-
мєновіч та Єфім Шифрін, тут же був Кір-
коров, Ані Лорак та інші. Новорічний 
фаст-фуд був приправлений жартами й 
побажаннями від учасників «блакит-
них» посиденьок. «Головний канал кра-

їни» – «Інтер» – теж зустрічав початок 
року в компанії російського шоу-бізу. 
Приблизно о сьомій вечора розпочався 
«Новорічний вечір із Максімом Ґалкіним 
та Ніколаєм Басковим», який тривав 
майже до 11-ї ночі, з перервою на но-
вини. Протягом цього часу окрім самих 
ведучих (чиї імена скромно фігурували у 
заголовку) для глядачів співали такі 
«динозаври» поп-естради, як Лоліта та 
той-таки Кіркоров. Разом з ними гляда-

АТАКА КЛОНІВ

Кіркоров і нафталінові дискотеки
Тиждень стоїчно досліджував новорічний контент вітчизняного 
телебачення
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прямів, відкривати чи створю-
вати явища, словом, бути нова-
торами. Старого собаку нових 
витівок не навчиш. Відповідно 
власний ресурс у вигляді ві-
тчизняних артистів їм… просто 
ні до чого. Вони не розуміють і 
вже ніколи не зрозуміють, що з 
ним робити.

АСиМеТРичНІ ВІДПОВІДІ
То що, невже все втрачено на-
завжди? Аж ніяк. Виявилося, 
що альтернативи в букваль-
ному сенсі лежать перед очима. 
Наприклад, муніципальний 
канал «Київ» здогадався в Но-
ворічну ніч вести пряму тран-
сляцію рок-концерту з Май-
дану. Щоправда, репертуар 
теж був дещо колоніальним і 
не надто свіжим, проте ха-
ризма гурту ДДТ та особисто 
Юрія Шевчука нагадала, що є 
інше обличчя сусіда, не таке 
тупе й потворне (точніше, 
якщо гратися з метафорою, 
крім інших частин тіла є ще й 
обличчя). Гаразд, це зовсім не 
вихід для боротьби з культур-
ною окупацією.

У такому разі варто звернути 
увагу на канал ТВі, який на 
свята повівся просто перпенди-
кулярно, проте цілком відпо-
відно своїй стратегії. У студії, 
обладнаній без захмарних ви-
трат, грали й співали запрошені 
Марічкою Бурмакою виконавці, 
які в звичайних обставинах 
майже відрізані від телевізійної 
аудиторії: «The Bйо», Арсен Ба-
бурка, AtmAsfera, Alois, «Гайда-
маки», «Шпилясті кобзарі», 
«ДахаБраха», Коzak System, 
Олег Безбородько… І це було 
класно, електрично, запально, 
святково! А перед тим програма 
«Шалений тиждень» довела, що 
не всі українські гумористи й са-
тирики ладні вилизувати владу, 
адже зовсім не в цьому їхнє при-
значення!

Тож альтернатива не лише 
є, вона цілком реальна й прива-
блива, вона не відстала й не 
провінційна, просто потрібні 
щонайменші зусилля.

Програма мінімум: пере-
стати заважати.

Програма максимум: по-
чати підтримувати. 

чів до маскультури долучав всюдису-
щий Стас Міхайлов. Майже об 11-й ве-
чора дійство замінив новорічний мю-
зикл про «Сватів». На екрані були помі-
чені все ті самі Кіркоров, Ані Лорак, По-
тап і Настя… 2013-й телеканал зустрів 
музичним фільмом про Червону Ша-
почку. Головну роль виконувала «на-
родна улюблениця» Вєрка Сєрдючка, їй 
допомагали «незабутні» Лоліта, Ніко-
лай Басков, Філіпп Кіркоров та Анастасія 
Стоцкая, Ані Лорак та Анна Сємєновіч. 
На завершення вечора телеканал згоду-
вав глядачам «Дискотеку-80», яка так чи 
інакше вже кілька років у різних варіа-
ціях кочує як російськими, так і україн-
ськими медіа. Телеканал «1+1» розпочав 
святкування з показу невмирущої радян-
ської «Іронії долі», після чого показав су-

часне продовження фільму (продукт теж 
не першої свіжості, яким останні два – 
три роки зручно «прикрашати» ново-
річні телеефіри разом із рязанівською 
«нєтлєнкою»). Останні кілька годин 
2012-го глядачі «плюсів» провели в ком-
панії «Вечірнього кварталу», розбавле-
ного піснями поп-виконавців СНДшної 
сцени. Щоправда, після опівночі карета 
перетворилася на гарбуз і замість «Квар-
талу» на сцену вийшла «Супер-
дискотека-90-х». Остання, як і у випадку 
з «Інтером», з перемінним успіхом у різ-
них варіаціях дрейфує російсь ко-україн-
ським телевізійно-новорічним просто-
ром. Під ранок усі, хто вижив, могли по-
дивитися «Олів’є-шоу» за 2012 рік.

Найсумнішим вечір був на «Першому 
національному». Державне ТБ сипало 

нафталіном на всі боки. Склалося вра-
ження, що усі, хто не зміг пробитися на 
новорічні вогники, шоу-програми чи кон-
церти на інших каналах, зібралися тут. 
Витривалий глядач міг побачити і без-
смертного Павла Зіброва, і Світлану та Ві-
талія Білоножків, і Віктора Павліка. Ра-
зом з ними розважали аудиторію широ-
ковідомі у вузьких колах майстри україн-
ської естради. Наприклад, подружжя 
Магів. Після привітання президента ка-
нал також запустив дискотеку. Але 1980-
ті та 1990-ті були вже зайняті, тож дове-
лося влаштовувати танці з ВІА з далеких 
сімдесятих. Дискотеку перервала лоте-
рея (!), після чого почалася народна му-
зика. Завершили дійство Гімном України.

Коментарі потрібні?  
Святослав Птіцин

ПОГЛЯД
Марічка Бурмака,  
співачка:
Останнім часом у всіх 
українських виконавців 
виступів і концертів 
стало менше. Якщо за-
раз подивитися вітчиз-
няні ефіри, зокрема 
святкові, то єдина про-

грама, в якій узагалі можна було б почути українсько-
мовну музику, якби це мало відбуватися в країні, що на-
зивається Україна, була програма на каналі TВi «Музика 
для дорослих», яку я робила півтора року. І вона закри-
вається. Вона не виходитиме наступного сезону. Чи 
буде щось іще, не знаю, але, як на мене, це був такий 
останній форпост. Зараз весь інформаційний і культур-
ний простір заполонив «Русскій мір». Музика, зокрема 
популярна, створює своєрідний культурний контекст, 
відчуття того, що ти живеш в цій країні. Не в якійсь іншій. 
Якась музика лунає по радіо, якусь ти слухаєш, п’ючи 
вранці каву, якусь вмикаєш для душі. Якщо вона україн-
ська, то є відчуття, що ти є частинкою цієї країни. Нині 
такого відчуття практично немає. Я вже не перший рік в 
національно-визвольній боротьбі, якщо так можна ска-
зати, і ніколи не чекала від політиків жодної допомоги і 
не чекаю зараз. Понад те, є дуже багато кроків опозиції, 
від яких мене охоплює внутрішнє розчарування і я свою 
боротьбу з політиками не пов’язую. Те, що треба захи-
щати свій культурний простір, свою освіту, для мене є 
очевидним. Як і те, що треба було протидіяти схва-
ленню закону про мови, наприклад. Я оптиміст за при-
родою, тому не опускаю рук. І хоч ми не чуємо сьогодні 
української музики, знаю, що її є дуже багато. 

АТАКА КЛОНІВ
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Автор:  
Андрій 
Скумін

На службі «Сім’ї» 
Імітація реформ у системі державного управління використовується з 
метою підвищення її ефективності не для суспільства, а для режиму

О
дна з перших постанов 
кабінету Азарова у 2013 
році – «Питання Секре-
таріату Кабінету Міні-

стрів України», якою збільшено 
граничну чисельність його пра-
цівників на майже 12% – до 70 
осіб, – яскраво характеризує не-
послідовність політики ниніш-
ньої влади, у цьому разі в пи-
танні адміністративної ре-
форми. 

ЯК Це БУЛО 
Нагадаємо, що 9 грудня 2010 
року Янукович видав указ, який 
його команда голосно презенту-
вала як «указ про адміністра-
тивну реформу». Ним було не 
лише змінено перелік мініс-
терств та інших центральних 
органів виконавчої влади, а й 
передбачено скорочення їхньої 

чисельності на 30%, а Секрета-
ріату Кабміну – не менше як на 
50%. «Ви подивіться, яка армія 
чиновників у нас зараз, держав-
них службовців. Наскільки 
зросли штати в кожному мініс-
терстві, відомстві, місцевому са-
моврядуванні», – обурювався 
тоді на публіку Віктор Януко-
вич. А в лютому наступного 
року міністр юстиції та керівник 
робочої групи з реформи сис-
теми органів виконавчої влади 
Олександр Лавринович анонсу-
вав на 2011-й різке скорочення 
кадрів у територіальних орга-
нах міністерств та інших цен-
тральних органів виконавчої 
влади, обласних і районних дер-
жавних адміністраціях. Поспіх і 
штурмівщина, із якими здій-
снювалася «адміністративна ре-
форма» Януковича наприкінці 

2010-го – на початку 2011-го, ак-
центування уваги на скороченні 
штатів, а не на продуманій ін-
вентаризації функцій тих чи ін-
ших органів влади або посадо-
вих осіб, а відтак і їхній оптимі-
зації уже тоді викликали в екс-
пертів скепсис щодо її успіху. 
Але й саме зменшення кількості 
чиновників виявилося попу-
лістською фікцією. 

КРУГООБІГ ЛЮДей  
В АПАРАТІ
На час виходу указу від 9 грудня 
2010 року гранична чисельність 
Секретаріату Кабміну (разом із 
чисельністю патронатних служб) 
становила 1174 особи. Скоро-
чення тоді торкнулося 587 посад. 
Щоб звільнити таку кількість 
людей, потрібно було кожному з 
них видати суттєву «вихідну до-
помогу», а потім після їх реє-
страції в Центрі зайнятості 
кілька місяців платити допо-
могу в розмірі зарплати. Зага-
лом для бюджету скоротити 
трьох службовців – це те саме, 
що одного утримувати на тій са-
мій посаді цілий рік. При цьому 
відразу ж після «скорочення» 
впродовж 2011–2012 років гра-
нична чисельність Секретаріату 
Кабміну знову почала посту-
пово збільшуватися, сягнувши, 
згідно з останньою постановою 
від 3 січня 2013-го, 720 осіб. І на-
вряд чи цим процес поповнення 
рядів «апаратчиків» закін-
читься. Останні в приватних бе-
сідах такого варіанта не виклю-
чають і відверто кажуть, що 
хвалена адмінреформа – це 
лише ширма, щоб вичистили 
всіх «неугодних» та інфільтру-
вати «перевірені пропискою» в 
потрібному регіоні кадри.

Тим більше що ситуація з 
апаратом Кабміну не уні-
кальна, те саме відбулося в цен-
тральних органах виконавчої 
влади. Загалом на державній 
службі скорочення кадрів в ор-
ганах влади не набуло масш-
табних розмірів: у 2010-му чи-
новників в Україні, за даними 

Адмінреформа в д�
Публічні декларац� про зменшення чисельності чиновників і видатків 
на них супроводжуються протилежними діями у практиці влади

Дата постанов 
про розширення 
штатів

11 
квітня 
2011-го 

8 
серпня
2011-го 

21 
листопада

2011-го 

1 
жовтня
2012-го 

5 
листопада

2012-го 

3 
січня

2013-го

587 592 607 624 650
720

Встановлена 
чисельність 
Секретаріату КМУ
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чиНОВНиКІВ ДОДАТКОВО 
МОТиВУЮТЬ ВиКОНУВАТи Не 
ТАК СВОї ПОСАДОВІ 
ОБОВ’ЯЗКи, ЯК 
НеФОРМАЛЬНІ ВКАЗІВКи 
ВиЩОГО КеРІВНиЦТВА 

Нацдержслужби, налічувалося 
379 тис. осіб, у 2011-му – 367 
тис. Були, але аж ніяк не заяв-
лені раніше 30%, скорочення 
Державної податкової служби 
(на 6 тис. осіб), Державної мит-
ної служби (на 2,5 тис.), але сис-
темного реформування не від-
булося. У деяких органах в ре-
зультаті адмінреформи стався 
«приріст». Зокрема, Мін’юст 
збільшив свої територіальні ор-
гани на 3 тис. осіб. 

БЮДжеТ «РеФОРМи»  
Не ВІДчУВ 
Тут варто згадати, що такі реор-
ганізації традиційно пов’язують 
із заощадженням бюджетних 
видатків. «Ефект від зменшення 
чисельності державних служ-
бовців буде лише у 2012-му. І по-
тім кожен рік ми матимемо 
дуже серйозну економію», – за-
певняв у 2010-му Віктор Януко-
вич. 2012 рік минув, затвер-
джено кошторис на 2013-й. 
Спробуємо перевірити правди-
вість слів гаранта дворічної дав-
ності. Якщо взяти, приміром, 
витрати на «гігантів» виконав-
чої влади: Державну митну 
службу і Державну податкову 
службу, які нещодавно були 
об’єднані в одне сімейне Мініс-
терство доходів і зборів, то 
ефекту від зменшення фінансу-
вання не помітно. Особливо це 
стосується колишньої ДПА, ви-
трати на яку за період «адмінре-
форми» урізали аж на 2%. 

Ще рельєфніша ситуація з 
динамікою видатків на місцеві 
державні адміністрації. Лише у 
2011-му їх фінансування уріза-
лося (порівняно з 2010-м) на 
символічну в масштабах країни 
суму – трохи більше ніж 6 млн 
грн. А ось у подальші роки 
«ефект від скорочення кадрів» 
там показував впевнене зрос-
тання витрат: у 2012-му – на 
майже 220 млн грн, у бю-
джеті-2013 передбачено ще на 
409 млн грн більше… 

І ТУТ РОЗВеЛи  
ЯК КОШеНЯТ?
На парламентських виборах 
2012 року значна частина дер-
жавних службовців на місцях з 
ентузіазмом взялися за пресинг 
бюджетників, щоб ті голосу-
вали за владну Партію регіонів. 
Інформація про це надходила з 
усіх куточків України. Нагаду-
вання про кримінальну відпові-

дальність чиновників за ви-
борчі та службові злочини осо-
бливого ефекту не мали. Воче-
видь, не останньою мотивацією 
для них повинні були стати ре-
форми в системі держслужби.

Так, набрання чинності з  
1 січня 2013-го новим Законом 
України «Про державну службу» 
без перебільшення могло бути 
одним із наймасштабніших но-
вовведень року. Не можна ска-
зати, що цей документ системно 
змінив би її функціонування в 
Україні – він і надалі залишав 
різні режими правового регулю-
вання чиновників, а конкурс на 
обіймання посади й далі зали-
шався дуже суб’єктивною проце-
дурою. Разом із тим цим зако-
ном пропонувалася справжня 
революція статусу держслуж-
бовця: крісла в органах влади 
мали бути поділені на посади 
державних службовців і посади 
осіб, які виконують обслугову-
ючі функції. Передбачалося ска-
сувати наявні категорії посад і 
ранги, натомість увести європей-
ську модель їх класифікації. 

Проте головною новелою 
цього документа, яку очікували 
всі державні службовці, було 
збільшення зарплат на держав-
ній службі. Як відомо, система 
мотивації є найкращим факто-
ром підвищення статусу. Ст. 46 
нового закону передбачала, що 
мінімальний розмір окладу на 
посаді державної служби під-
групи V-4 (найнижчої категорії) 
встановлюється на рівні не 
менше як дві мінімальні заро-
бітні плати. З огляду на те що 
згідно зі ст. 13 Закону «Про Дер-
жавний бюджет України на 2012 
рік» з 1 грудня 2012-го «міні-
малка» становить 1134 грн, це 
означає, що посадовий оклад чи-
новника найнижчої категорії 
(скажімо, спеціаліста районної 
державної адміністрації) дорів-
нював би 2268 грн. Якщо зва-
жити, скільки такий самий служ-
бовець отримував там раніше, то 
зарплати  мали дуже суттєво 
зрости. Що вже казати про вищі 
категорії. Але не склалося…

Наприкінці року Мінфін зая-
вив, що, «враховуючи передба-
чені законом умови оплати праці 
та прогнозне зростання міні-
мальної заробітної плати у 2013-
му, на реалізацію цього закону 
необхідно було б 27,6 млрд грн. 
Відтак 20 листопада – уже після 
виборів (!) – Верховна Рада від-

термінувала введення закону 
про держслужбу щонайменше 
до 1 січня 2014 року. 

Попри імітацію «адміністра-
тивної реформи» та «скоро-
чення видатків на чиновників», 
усі ці заходи з погляду режиму 
Януковича, схоже, все ж таки ві-
діграли важливу роль. Що-
правда, не в плані підвищення 
ефективності та мотивації дер-

жавної служби країни. А як діє-
вий інструмент впливу на армію 
чиновників, які постійно пере-
бувають у підвішеному стані під 
дією ручного управління та 
ефекту «батога і пряника», а 
отже, мають додаткову мотива-
цію виконувати не так свої поса-
дові обов’язки, як формальні й 
неформальні вказівки, що спус-
каються по вибудуваній верти-
калі особистої влади. З огляду 
на магістральну тенденцію до 
посилення позицій «Сім’ї» в 
усій системі виконавчої влади, 
можна очікувати продовження і 
навіть поглиблення відповідної 
тенденції. 

Видатки бюджету 
на фінансування місцевих 
державних адміністрацій
За даними КМУ і законів 
про державний бюджет 
на відповідні роки

2010 рік,
млн грн

2012 рік,
млн грн

2013 рік,
млн грн

21
82

,4
0

 

23
95

,5
5 

28
0

4,
70

 

№ 1-2 (270) 11 – 17.01.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|19

аДміністративна рЕформа|ПоліТИКА



Автор:  
Андрій 

Коваленко

Дві податкові реальності

З
аполоняючи Україну білбордами коштом 
платників податків, головне фіскальне відом-
ство намагається переконати останніх у влас-
ній «прогресивності» та «європейськості». 

Натомість так і лишається в очах громадян «ка-
ральним мечем» режиму Януковича, викликаючи 
в них чи не найбільші недовіру й острах з-поміж 
усіх вітчизняних держорганів.   
Схоже, міністр доходів і зборів Олександр Кли-
менко таки вичленив цю «проблему проблем», що-
правда, потрактувавши її по-своєму оригінально. 
Виявляється, біда не в тому, що підприємці висто-
юють у кількаденних чергах, щоби здати звіти, при 
цьому платячи численні штрафи та хабарі. І не в 
тому, що бізнес змушують вносити їх авансом або ж 
приймати «фантики» у вигляді держоблігацій чи 
казначейських векселів. І не в тому, що невмотиво-
вано порушуються численні кримінальні справи 
проти «не наближеного» бізнесу, а податковий 
«спецназ» у формі «маски-шоу» виступає передо-
вим загоном державно-олігархічного рейдерства й 
«сімейного» перерозподілу власності. 
«Корінь зла», як виявляється, у банальній непоін-
формованості громадян про доблесні й добрі на-
міри податкової, в недо-
лугому самопіарі відом-
ства, що дістався у спа-
док від консервативних 
«папєрєдніків». Тож 
ДПС вирішила скоро-
тити очевидний розрив 
між дійсністю та мрією 
за допомогою соціально-
рекламного спруту, за-
полонивши пропагандистськими білбордами 
практично всі обласні центри й великі міста 
України. Вийшла така собі міні-виборча кампанія з 
рекламним бюджетом невеличкої політичної пар-
тії у 2,9 млн бюджетних гривень, якому так само 
могла б позаздрити аж ніяк не дрібна бізнес-
структура. 
І якщо інформування громадян про можливості 
електронної звітності ще мають відтінок хоча б 
якоїсь доцільності, то нагадування на кшталт 
«Сплати податки і спи спокійно» або волинський 
слоган «Колос до колосу буде хлібина – так від по-
датків живе Україна. Задекларуйте доходи» зву-
чать чи не всуціль гротескно й антиутопічно. Осо-
бливо на тлі платинового годинника за 0,34 млн 
грн, зафіксованого фоторепортерами на сановному 
зап’ясті головного митаря країни. Власне, дві по-
даткові реальності паралельно опуклюються і в пе-
редноворічних сугестіях фіскалів до Дідів Морозів 
та Снігуроньок щодо чесної сплати податків на 
прибуток зі щедрого святкового «врожаю». І все 
ніби нічого, якби ці заклики не лунали на тлі пом-
пезного новорічного «корпоративу» податкової, що 
нібито обійшовся аж у 1,2 млн грн. (До речі, за яку 
там суму посадили Юрія Луценка?) Схема проста: 
хтось зобов’язаний докладати «колоски», щоби ін-
ший затято й безкарно розпилював «хлібину». 

Чи ж стає українцям «солодко» від білбордово-
плакатної «джинси», що вславляє чини податків-
ців? І чи зріс рівень довіри до фіскального відом-
ства (а відтепер уже й міністерства)? 
Соціологія показує іншу реальність: за даними Со-
ціологічної групи «Рейтинг», податковій довіряють 
лише 10% громадян. Наразі симптоматичним є 
свідчення голови Комісії з питань економічної по-
літики Української спілки промисловців та підпри-
ємців Юлії Дороговоз: бізнесмени майже не корис-
туються таким сервісом, як «Пульс податкової», а 
велика частина опитаних бізнесменів погоджу-
ються на всі вимоги фіскалів, аргументуючи це по-
боюванням ще більшого посилення податкового 
тиску».
Навряд чи бізнесмени купляться на білборди й 
дитячі комікси про «європейську сервісну 
службу» і разом із пересічними громадянами ще 
більш натхненно платитимуть до держскарб-
ниці. Адже є відмінна від тієї, що плекається по-
датковою, реальність: частина з цих податків як 
мінімум трансформується в а-ля виборчу ре-
кламу самої податкової, а також у святкові фур-
шети для топ-митарів (не кажучи вже про такі 

«дрібниці», як годин-
ники). 
Попри все, пан Кли-
менко і далі публічно 
впроваджує теорію 
«двох паралельних сві-
тів». Дехто вже встиг 
(разом зі своїми клієн-
тами) відчути на собі 
цей «презент» у бук-

вальному сенсі. Як-от доволі успішний і 
модерно-технологічний конкурент «непри-

родної» заскорублої держмонополії Укрпошти – 
компанія «Нова пошта». Днями проти неї пору-
шено кримінальну справу «у зв’язку з надхо-
дженням заяви від громадянина України» (як 
бачимо, новий КПК запрацював ефективно). 
Вочевидь, подарункова креативність новоспече-
ного міністра не знає меж.  З історії відомо, що 
поява парламентської процедури ще в середньо-
віччі (зокрема, в Англії) багато в чому була 
спричинена необхідністю легітимізації збору 
податків у населення. Та ж таки Американська 
революція і поява США розпочалися з простого 
гасла: «Ні – податкам без представництва». До-
віру громадян навряд чи можна завоювати кра-
сивими білбордами. Її ж відсутність (як і ухва-
лення бюджету-2013 без консультацій із громад-
ськістю й належного розгляду в парламенті) 
ставить під загрозу легітимність усієї податко-
вої системи. Громадяни повинні чітко знати, на 
що витрачається кожна копійка зі сплачених 
ними податків. Отже, наразі суспільству по-
трібна системна податкова реформа (як компо-
нент економічної). Це видається чи не найваж-
ливішим викликом для опозиції в новому полі-
тичному сезоні. Та й у всіх наступних. 

ХТОСЬ ЗОБОВ’ЯЗАНий 
ДОКЛАДАТи «КОЛОСКи», 

ЩОБи ІНШий ЗАТЯТО й 
БеЗКАРНО РОЗПиЛЮВАВ 

«ХЛІБиНУ»
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Спілкувалася  
Олена Трегуб, Вашингтон

П
ольський громадський і 
політичний діяч, ідеолог 
«Солідарності», заснов-
ник та редактор впливого 

щоденного видання Gazetа 
Wyborczа Адам Міхник нещо-
давно відвідав Вашингтон на за-
прошення Міжнародного центру 
ненасильницьких конфліктів. В 
Інституті миру США Міхник і ві-
домий єгипетський дисидент, 
професор Саад Еддін Ібрагім, 

який упродовж десятиліть кри-
тикував режим Мубарака й 

був його політичним в’яз-
нем, розповідали вдвох 
американським диплома-
там та експертам про до-

свід відстоювання сво-
боди для своїх країн. Як 
виявляється, боротьба 
«Солідарності» за по-
льську демократію, 
яка точилась у мину-
лому столітті, має низ-
 ку моментів, що цікаві 
й корисні активістам 

Арабської весни. Вони 
також можуть стати в на-

годі українському громадян-
ському суспільству. Тиждень 
поспілкувався з Адамом Міхни-
ком про майбутнє демократії в 
Україні.

У. Т.: У середовищі громадян-
ського суспільства, журналістів та 
інтелектуальної еліти дедалі по-
пулярнішою стає ідея про те, що 
Україну на новий рівень розвитку 
виведе не якийсь політичний лі-
дер, а суспільний рух знизу на 
зразок «Солідарності» в Польщі. 
чи не запізно?

–  Політика вашої держави,   
проходить складний історичний 
етап. Але я не погоджуююся з ба-
гатьма польськими колегами, які 
песимістично дивляться на май-
бутнє демократії в Україні. 
Останні парламентські вибори 
показали, що вона таки не Росія. 
Це інша країна, з іншим суспіль-
ством, іншою системою ціннос-
тей. Результати перегонів засвід-
чили, що ваша держава плюра-
лістична й залишиться такою, 
Янукович не має статусу Путіна і 
не здобуде його в найближчому 
майбутньому. Те, що сьогодні від-
бувається в Україні, – це наро-
дження, хоч і вкрай нелегке, де-
мократичної держави та суспіль-
ства. Цей процес мав складний 
перебіг усюди: в Англії, Франції, а 
тим більше Німеччині, як і 
Польщі. Тож стосовно вашої кра-
їни залишаються підстави для 
оптимізму.

Адам Міхник:
«В Україні почали  
співіснувати путінська  
неорадянська культура  
та мафіозна культура  
типу Берлусконі»
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Те, ЩО ЗАРАЗ В УКРАїНІ 
НАРОДжУЮТЬСЯ ІДеї 
СУСПІЛЬНОГО РУХУ ЗНиЗУ, – 
Це ВОТУМ НеДОВІРи 
ПОЛІТичНиМ еЛІТАМ 

Сам факт, що ідеї суспільного 
руху народжуються зараз, ціка-
вий. Це вотум недовіри політич-
ним елітам. Крім того, дозріває, 
переходячи на вищий рівень, 
громадянське суспільство. Не 
знаю, згасне ця ідея чи буде реа-
лізована. Але сама її наявність 
означає, що соціум живе і є надія 
на зміни.

У. Т.: Що, на вашу думку, на-
йдужче гальмує розвиток Укра-
їни та її суспільства?

– У вашій країні, як і в бага-
тьох інших посткомуністичних, 
почали співіснувати крайнощі, а 
власне дві культури: путінська 
неорадянська й мафіозна, типу 
Берлусконі, котра вважає, що за 
гроші можна купити все: і політи-
ків, і медіа, і голоси виборців. Це 
величезна проблема, котрої най-
ближчим часом не вирішити. Але 
її треба добре діагностувати, щоб 
соціум чітко усвідомлював: вона 
є. Потрібно, щоб громадянське 
суспільство побудувало інсти-
тути, які протистояли б цим 
корупцій но-авторитарним меха-
нізмам.

У. Т.: чи допоможе вирішити зга-
дані вами проблеми те, що акти-
вісти громадянського суспільства 
самі стануть політиками? В Укра-
їні на останніх виборах чимало 
його представників, як і журна-
лістів, балотувалися до парла-
менту. У зв’язку з цим пожвави-
лись дебати: чи може щось дати 
суспільству, наприклад, медій-
ник, який іде в депутати; чи не 
буде він кориснішим, залишаю-
чись у ЗМІ й викриваючи перед 
суспільством гріхи влади...

– Звичайно, журналіст може 
стати політиком, але від того мо-
менту він перестає бути журна-
лістом. Ці речі не поєднуються.

У. Т.: Але ж, наприклад, ваш 
знайомий пан Княжицький, 
якого обрано до парламенту, 
хоче продовжувати свою автор-
ську програму «Вечір з Мико-
лою Княжицьким» на каналі 
ТВі, яким він донедавна керу-

вав і до наглядової ради 
якого ви входите.

– Це недопустимо. Напру-
ження й конфлікт між світом по-
літики та світом медіа цілком 
природні. Звичайно, медійник 
може мати свої політичні симпа-
тії. Та якщо вже людина намага-
ється здобути владу, то вона по-
винна залишити ЗМІ у спокої. 
Хіба можна бути прокурором і 
суддею одночасно?!

У Польщі журналісти рідко 
стають політиками. Частіше полі-
тики, відійшовши від влади, по-
повнюють лави журналістів чи 
коментаторів.

У. Т.: На зламі 1980–1990-х років 
у Польщі до керма прийшла 
нова еліта, насамперед люди з 
громадянського суспільства, се-
ред яких і ви. чи є перехід до де-
мократії незворотним?

– Як розповів доктор Саад, 
нинішній новообраний прези-
дент Єгипту Могаммед Мурсі був 
його сусідом у тюрмі, політичним 
в’язнем диктатора Мубарака, де-
мократом, інтелектуалом, профе-
сором. Але після визволення із 
в’язниці, опинившись по інший 
бік паркану, здобувши владу, він 
демонструє диктаторські схиль-
ності, поводиться як Мубарак. Це 
була проблема Лєніна, Мао Цзе-
дуна, Фіделя Кастро, і моя теж. Я 
ніколи не хотів бути політиком. Я 
був сильно залучений у політику, 
борючись із диктатурою. Потім 
потрапив до парламенту, але то 
було перше скликання Сейму, 
коли ми відійшли від комунізму 
й почали будувати демократичну 
державу. Я говорив собі, що це як 
на війні: доки вона триває, кожен 
архітектор, сантехнік, журналіст 
одягає мундир і йде на фронт. 
Перший парламент постсоціаліс-
тичної Польщі – то була моя ві-
йна. І після того як ми виграли 
вибори, я повернувся в цивільне 
життя, переставши бути політи-
ком. Та чимало моїх колег зали-
шились у політиці й не зняли 
мундира. Мали таку філософію: 
досі правили комуністи, а тепер – 
ми. Ми – «Солідарність». Ми – 
католики. І це бачилося дуже не-
безпечним. Я це називав «анти-
комунізмом із більшовицьким 
обличчям». Що нам потрібно 
було після диктатури – середні 
температури й компроміси, 
може, навіть неприємні. У 
Польщі точилися запеклі деба-   
ти, чи судити Ярузельського. Але 
він був не лише тим генералом, 
який запровадив воєнний стан, а 

й тим, хто вивів країну з нього й 
допоміг перейти до демократії. Я 
належав до захисників Ярузель-
ського. Хоча й сам був його 
в’язнем багато років. Логіка по-
лягала в тому, що не можна після 
однієї громадянської війни почи-
нати другу. Тому треба розмов-
ляти і з націоналістичними пра-
вими, і з комуністами, і з релігій-
ними фундаменталістами. Після 
того, що відбулось у Польщі, ми 
не маємо права на песимізм. Слід 
вірити, що люди можуть зміни-
тися на краще. Це ризик. Але ми, 
дисиденти, собі все життя гово-
рили: хто не ризикує, той не си-
дить у в’язниці.

У. Т.: Ви говорите про можливість 
згортання демократії на всьому 
просторі Центрально-Східної Єв-

ропи, як це трапилось в Угорщині 
за Віктора Орбана та в Україні за 
Януковича. Як цьому може про-
тидіяти молоде покоління, котре 
ніколи не бачило авторитаризму 
в дії і не має імунізації комуніс-
тичною диктатурою?

– На це запитання немає оче-
видної відповіді. Не знаю, як по-
водитиметься молодь. Їй неві-
домо, яким був Брєжнєв чи Щер-
бицький. Вона має в собі багато 
цинізму. Це типово для будь-якої 
постреволюційної ситуації. Рево-
люція – це напруження, ризик, 
емоція, ідеалізм, жертовність. 
Коли це все закінчується, 
з’являється інше гасло: «Час на-
солодитись життям»! Зараз 
можна вільно літати на Канари, 
пити вишукані напої, купувати 
машини тощо. Це типова ситуа-
ція не тільки в Польщі, а й скрізь. 
Це типове покоління post homo 
sovieticus. І хтозна, в який бік 
воно піде. Цього не передбачиш. 
Візьмімо РФ. Прикладом такого 
комбінатора-комсомольця, який 
зробив мільярдний бізнес, є Хо-
дорковскій. І певного моменту 
він став ідеалістом. Він для мене є 
одним із моральних авторитетів 
Росії. Незвичайна людина. З Рок-
феллера він став Нельсоном 
Манделою! Хто подумав би, що 
таке можливо? 

Адам  
Міхник – 
польський 
дисидент, 
журналіст, 
один із 
найактив ніших 
учасників 
політичної 
опозиції 1960–
1980-х років, 
депутат Сейму 
(1989–1991), 
головний 
редактор 
видання 
Gazeta 
Wyborcza  
(від 1989-го)

«Янукович не 
має статусу 
Путіна і не 

здобуде його в 
найближчому 
майбутньому»
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Автор:  
Богдан  

Малинов-
ський

чорноземи наказано 
притримати  
Мораторій на продаж сільськогосподарських земель продовжено  
аж до 2016 року. Тиждень спробував з’ясувати, кому це вигідно

В
провадження ринку землі 
було передбачене ще з 
ухваленням Земельного 
кодексу 2001-го. Однак і 

через 11 років не припиняються 
баталії довкола питання про-
дажу ділянок сільськогоспо-
дарського призначення: дозво-
ляти чи не дозволяти?  
А якщо так, то кому і скільки? 
Не наважувалися його вирі-
шити за президентства ані 
Кучми, ані Ющенка. І проти-
вники, і прихильники продажу 
землі очікували, що остаточно 
розв’язати цю проблему спро-
бує нинішня влада, мовляв, 
вона вже точно зможе знайти 
схему, за якої українські чорно-
земи будуть швидко сконцен-
тровані в руках кількох сімей. 

Однак наприкінці листопада 
2012 року за пропозицією ни-
нішнього голови Комітету з пи-
тань аграрної політики та зе-
мельних відносин ВР регіонала 
Григорія Калетніка розгляд 
питання було вкотре відкла-
дено. Причому заборону про-
лонговано не на рік, як це ро-
били кілька разів раніше, а на 
три – до 1 січня 2016-го. Термін, 
на який продовжено мораторій, 
не залишає сумніву, що це полі-
тичне рішення, з огляду на те 
що 2015-го відбудуться прези-
дентські вибори. 

У такому рішенні дехто з по-
інформованих вбачає наслід-
лок того, що центри впливу в 
нинішньому владному конгло-
мераті вирішили завадити 

встановленню контролю над 
земельними ресурсами з боку 
«Сім’ї», яка останнім часом де-
монструвала прагнення здо-
бути його над найбільш ласими 
українськими активами. Вод-
ночас можна також припус-
тити, що її бізнес усе ще не на-
копичив достатніх фінансових 
ресурсів для того, аби почати 
скуповувати земельні активи, 
або, навпаки, сподівається 
отримати значно більшу сво-
боду дій, зокрема й від впливо-
вих олігархів, після вирішення 
в той чи інший спосіб проблеми 
2015 року, а відтак і цілковитої 
концентрації влади у своїх ру-
ках. Адже зрозуміло, що після 
остаточного переділу власності 
в Україні єдиним нерозподіле-
ним активом залишиться чор-
нозем, який у перспективі може 
забезпечити небачені досі при-
бутки. Звісно, якщо застосу-
вати правильну «схему».  
І схоже, що такої потенційні 
віт чизняні латифундисти ще не 
вигадали. 

У будь-якому разі земельне 
питання залишається одним із 
найгостріших в Україні й 
здатне спровокувати потужне 
протистояння як усередині ни-
нішньої влади, так і між нею та 
опозицією, учасниками ринку 
й викликати непрогнозовану 
реакцію мільйонів селян-
власників. До цього додається 
історичний пієтет до землі 
українців, а сама вона розгля-
дається як ключовий фактор 
національної безпеки і сувере-
нітету. За всіх цих умовностей 
та обставин, а особливо після 
того, як стали відомі резуль-
тати виборів і, зокрема, відсут-
ність у ПР стабільної більшості 
в новій Верховній Раді, ймо-
вірно, й було вирішено при-
брати додатковий чинник дес-
табілізації. 
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ТеРМІН, НА ЯКий 
ПРОДОВжеНО МОРАТОРІй, 
Не ЗАЛиШАЄ СУМНІВУ, ЩО 
Це ПОЛІТичНе РІШеННЯ

УСІ ПРОТи? 
Як свідчать результати опиту-
вання сільгоспвиробників, про-
веденого Українським клубом 
аграрного бізнесу (УКАБ) на-
весні 2011 року, продовження 
мораторію на продаж земель 
сільськогосподарського призна-
чення підтримало б 80% рес-
пондентів. Зокрема, половина 
опитаних була налаштована ка-
тегорично і виходила з того, що 
продаж цих ділянок не можна 
дозволяти ніколи. 17% були 
згодні на нього, але тільки в се-
редньостроковій (3–5 років) 
перспективі, а 13% – лише у дов-
гостроковій (6–10 років). Поміж 
респондентів були і представ-
ники ринкового сектору в сіль-
ському господарстві: фермери, 
керівники та власники агро-
фірм, що постали на уламках 
колишніх КСП, управлінці агро-
холдингів. Такий, здавалося б, 
парадоксальний факт має ціл-
ком логічне пояснення. 

Сучасна економічна наука 
стверджує: у ринковій еконо-
міці головне не те, хто володіє 
власністю, а хто нею розпоря-
джається. У Західній Європі чи-
мало фермерів не поспішають 
викуповувати землі, які їхні 
предки вже протягом кількох 
поколінь орендують у нащадків 
місцевих феодалів. Так само 
налаштовані й українські агро-
фірми, які орендують тисячі й 
десятки тисяч гектарів у влас-
ників паїв. «Більшість компа-
ній, що працюють на землі, не 
збираються її купувати», – роз-
повідає віце-президент агро-
холдингу Harmelia Вадим Бо-
даєв. І це оптимальне рішення, 
адже, щоб викупити, приміром, 
50 тис. га, потрібно до $50 млн. 
Це значно більше, ніж вартість 
машинного парку компанії, 
який обробляє таку площу. На-
віть агрохолдинги не можуть 
собі дозволити цього вими-
вання обігових коштів, таких 
необхідних зараз для модерні-
зації технічного парку, ферм, 
закупівлі сучасного високовро-
жайного насіння або добрив 
тощо. Що вже казати про менш 
потужні фірми чи фермерські 
господарства.

Натомість, за словами Ва-
дима Бодаєва, інвесторам у 
сільське господарство дуже по-
трібна стабільність у земельних 
відносинах протягом трива-
лого часу, принаймні впродовж 

терміну окупності проекту.  
А він у сільському господарстві 
України нині становить від 7 до 
20 років. Крім того, у нас і досі 
відсутнє нормальне правове 
поле для операцій із ділянками 
сільгосппризначення, тоді як у 
країнах з розвиненою ринко-
вою економікою торгівля ними 
жорстко відрегульована. Там не 
кожен може придбати пай і не 
кожен має право, навіть ку-
пивши його, засівати чи заса-
джувати або випасати на ньому 
худобу. Більшість держав об-
межують коло покупців сіль-
госпземель, багато з них вста-
новлюють обмеження й на во-
лодіння ними одним власни-
ком. І значно більше держав ви-
значають, хто має право займа-
тися сільським господарством.

В Україні ж, як вважає пре-
зидент Союзу сільськогоспо-
дарських обслуговуючих коо-
перативів Іван Томич, щоб ціл-
ком поставити село на ринкові 
рейки, необхідно ухвалити 
низку законів, які внесли б 
зміни до бюджетної та податко-
вої політики, забезпечили не-
обхідну підтримку сільгоспви-
робників, здійснили реформу 
місцевих бюджетів та повнова-
жень місцевих органів влади.  
А щоб ринок землі запрацював, 
потрібно ще безліч підзакон-
них актів та змін до інших до-
кументів. Наприклад, Закон 
«Про ринок земель» прийня-
тий лише в першому читанні й 
уже рік лежить без зрушень у 
парламентських кабінетах, бо з 
наближенням виборів ніхто не 
хотів братися за таку болючу 
тему. 

Значна частина власників 
паїв також відверто налякана 
близькою перспективою тор-
гівлі землею. Адже в умовах су-
цільного правового нігілізму й 
сваволі з боку влади і наближе-
них до неї бізнесменів, в умовах 
розквіту рейдерства вони всер-
йоз стурбовані долею своїх ді-
лянок. А що як по селах по-
чнуть ходити бритоголові й ви-
магати продати їх за безцінь? 
Або ж суд, який сьогодні по-
збавляє громадян права ви-
бору, анулюючи їхні голоси за 
надуманим приводом, завтра 

так само позбавить їх гаранто-
ваної Конституцією приватної 
власності? Та навіть за умови 
справедливості Феміди пере-
січний власник паю перебуває 
в явно програшній позиції в 
плані захисту своїх законних 
прав, оскільки не має грошей 
на суди та адвокатів. 

ХТО СКУПиТЬ?
Українські землі суттєво недо-
оцінені. Експерти стверджу-
ють: якби торгівля сільськогос-
подарськими ділянками поча-
лася з 1 січня 2013-го, середня 
вартість наших чорноземів не 
перевищила б $1 тис. за гектар. 
Тоді як у Франції два роки тому 
цей показник, за даними УКАБ, 
дорівнював $12,5 тис., Польщі – 
$6,6 тис., Болгарії – $3,1 тис. 

Вартість с/г землі у світі, 
$ тис. /га

Велика 
Британія

17,1

12,5

11,0

9,6

Франція

США

Нова Зеландія

Польща

6,6

5,0

3,5

3,1

0,8

0,5

Румунія

Австралія

Болгарія

Росія

Україна

Наразі в Україні діє мораторій 
на продаж с/г землі, але, 
за оцінками УКАБ, у разі його 
скасування  ціна становитиме 
від $500/га, а за п’ять років може 
зрости до $3–4 тис.

За даними УКАБ
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Така недооцінка може стано-
вити інтерес для спекулянтів та 
олігархів. 

Натомість надходження не-
олігархічного капіталу в укра-
їнський чорнозем окрім власне 
мораторію на його продаж зу-
пиняє ще й низька бізнесова 
привабливість України. «Інвес-
тори дуже налякані й не хочуть 
вкладати кошти в сільське гос-
подарство нашої країни», – 
стверджує президент Україн-
ського клубу аграрного бізнесу 
Алекс Ліссітса. Це стосується і 
вітчизняних інвесторів. З од-
ного боку, великі українські аг-
рокомпанії звітують про бага-
томільйонні інвестиції. З ін-
шого – левова частка їх скеро-
вана в порівняно ліквідні ак-
тиви, які за потреби можна на-
віть вивезти, тоді як вкладення 
в нерухомість чи інфраструк-
туру навіть у доволі успішних 
агрохолдингів із земельним 
банком 10–20 тис. га станов-
лять поки що сотні тисяч дола-
рів, зрідка до мільйона. Щоб 
викупити землю, яку обробляє 
така фірма, навіть за нинішніх 
низьких цін знадобиться що-
найменше $10 млн. Вкладати 
такі гроші в нерухомість,  
фактично закопувати їх у 
землю, великий бізнес не гото-
вий, адже ніхто не може точно 
сказати, як швидко вони оку-
пляться. Власне, саме через це 
наші олігархи, які звикли до 
миттєвих високих прибутків, до-
тепер не поспішали зв’язуватися 
з українським чорноземом (за 
поодинокими винятками).  

Однак охочі долучитися до 
розподілу нашої землі без усі-
ляких пересторог є вже зараз. 
Насамперед це інвестори з 
країн Перської затоки та Ки-
таю. По-перше, працювати не 
за законом, а згідно з нефор-
мальними домовленостями їм 
не звикати. Понад те, вони ма-
ють більше досвіду роботи саме 
в країнах із низькою правовою 
та бізнес-культурою, як сьогод-
нішня Україна. Наприклад, ак-
тивно скуповують землі в Аф-
риці. По-друге, вони тісно 
пов’язані з державою: у Підне-
бесній це державні компанії, у 
країнах Перської затоки – ро-
дичі місцевих монархів. Отже, 
їм доступно більше важелів 
впливу на владу країн, у яких 
працюють. Та головне – вони 
ставлять за мету не просто за-

робити, а більш стратегічні за-
вдання: забезпечити стабільне 
джерело постачання продо-
вольства у свої країни в умовах 
загострення продовольчої і 
водної проблем у світі, а відтак 
убезпечити себе від можливих 
революцій. Нафтові шейхи та 
китайські державні компанії не 
бояться вкладати гроші на пер-
спективу. 

Наслідки арабських чи ки-
тайських інвестицій у сільське 
господарство багато хто розці-
нює як загрозу для економічної 
безпеки, особливо в нерозвине-
них країнах. Наприклад, у Росії 
агрохолдинги, контрольовані 
китайцями (наприклад, тими, 
хто зумів отримати громадян-

ство, або нерезидентами через 
підставних юросіб), швидко пе-
ретворюються на справжні ко-
лонії Китаю. Тут якомога 
ширше залучається робоча 
сила з Піднебесної (часто неле-
гальна), а господарство цілком 
переходить на її насіння, до-
брива та пестициди. Це призво-
дить не лише до того, що зрос-
тає імпорт із КНР. Китайське 
насіння може бути генетично 
модифікованим (країна не об-
межує застосування ГМО), а 
пестициди – надзвичайно ток-
сичними. Приміром, для об-
робки посівів там досі викорис-

НЕПОПУЛЯРНИЙ РИНОК
Відповідь керівників сільськогосподарських 
підприємств на запитання про доцільність 
запровадження повноцінного ринку землі

За даними опитування сільськогосподарських виробників, 
що проводилося з 20 квітня по 20 травня 2011 року на замовлення 
Українського клубу аграрного бізнесу

50%

13% 12%
17%

5%
Проти Підтримують 

у довго-
строковій 

перспективі 
(через 6–10 років)

Підтримують 
у середньо-
строковій 

перспективі 
(3–5 років)

Підтримують 
тільки після 
ухвалення 

відповідних 
законів

За 
уже 

тепер 

товується ДДТ, а китайські ана-
логи можна знайти в продуктах 
через шість місяців після зби-
рання врожаю, тоді як оригі-
нальні пестициди провідних 
західних виробників повністю 
розкладаються за два – чотири 
тижні. Генетично модифіко-
вані культури можуть переза-
пилити посіви стандартних 
рослин того самого виду в ра-
діусі до 2 км, а пестициди по-
трапляють у ґрунтові й річкові 
води. Звичайно, в розвинених 
країнах порівняно успішно 
функціонують контролюючі 
органи, які ускладнюють таке 
нехтування екологічними 
стандартами, але там, де все 
можна вирішити за допомогою 
хабара, ситуація зовсім інша. 
Понад те, інколи Піднебесна 
домагається права застосову-
вати власні технологічні нор-
мативи, як, наприклад, це хо-
чуть зробити в китайсько-
білоруському індустріальному 
парку в Смолевицькому районі 
під Мінськом. Відтак викорис-
тання в таких зонах ГМО та 
шкідливих для людини пести-
цидів стає цілком законним, а 
самі китайські інвестори – не-
підвладними законам цієї кра-
їни.

Проте, схоже, режим Януко-
вича подібних загроз не помі-
чає, як і багатьох інших, якщо 
йдеться про національну без-
пеку. Китай уже відкрив кре-
дитну лінію на $3 млрд на роз-
виток спільних проектів в АПК, 
із яких половина буде спрямо-
вана на розвиток зрошення в 
Херсонській області – регіоні 
родючих чорноземів і водночас 
одному з найрідше заселених в 
Україні. Зважаючи на досвід ін-
вестування Піднебесною в аф-
риканські країни, можна при-
пустити, що вона вкладає такі 
кошти в поліпшення інфра-
структури сільгоспугідь із при-
цілом на те, щоб згодом ними 
заволодіти. В умовах, коли від-
носини із Заходом та Москвою 
зіпсовані, нинішня влада де-
далі частіше шукає підтримки 
на Далекому Сході. Що, зре-
штою, не дивно, адже серед 
світових лідерів Китай виріз-
няється тим, що для нього гли-
боко байдужа ідеологічна 
спрямованість своїх держав-
парт нерів. Аби тільки вони 
сприяли посиленню його еко-
номічного впливу у світі. 

НА ВІДМІНУ ВІД 
ПОТеНЦІйНиХ 
ЛАТиФУНДиСТІВ  
З УКРАїНСЬКОЮ ПРОПиСКОЮ 
КиТАй Уже ЗАРАЗ ГОТОВий 
СКУПиТи НАШІ чОРНОЗеМи 
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16–18 січня
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):
16 січня, 18:30 – презентація перекладів книжок «Джуліан Асcанж: неавторизована автобіографія» 
та «Ефект Facebook. Внутрішня історія компан�, що об’єднує світ» Дейвіда Кіркпатріка. 
Спільно з видавництвом «Темпора».

17 січня, 18:00 – перегляд та обговорення короткометражного фільму Ірини Правило 
«Мужицький ангел» (за мотивами однойменного оповідання Степана Васильченка).

18 січня, 17:00 – церемонія нагородження переможців літературної прем� «ЛітАкцент року - 2012».

|| Київ (вул. Спаська, 5):
16 січня, 18:00 – презентація книжки Віталія Пономарьова «Рік української істор�. 
Календар-довідник». Спільно з видавництвом «Богдан».

|| Львів (просп. Свободи, 7):
17 січня, 18:00 – презентація книжки Ліл� Мусіхіної «Магія українців вустами очевидця». 
Спільно з видавництвом «Зелений пес».



Автор: 
Любомир 
Шавалюк

Вичерпуючи запас 
міцності
Кризова економічна ситуація разом із недолугою грошово-
кредитною політикою створюють вибухову суміш, яка може 
призвести до колапсу банківської системи

М
инуло чотири роки 
після останньої кризи 
в банківському сек-
торі України. Банкіри 

встигли сяк-так підлатати ба-
ланси, отримавши незначний 
прибуток лише торік. З’явилася 
надія, що становище банків по-
ліпшуватиметься й надалі. Але 
низка продажів іноземцями 
українських «дочок», тривалий 
період високих відсоткових ста-
вок та проблеми з виплатами 
депозитів, які вже виникають у 
деяких фінустанов, свідчать 
про те, що галузь має дедалі 
менше перспектив і щоразу 
більше проблем.

БАЛАНСУВАННЯ НА МежІ 
Фундаментальною проблемою 
українських банків є хронічний 
дефіцит фінансування, основ-
ними джерелами якого є депо-
зити громадян та бізнесу, а та-
кож зовнішні борги. Ці три 
статті наразі займають 59% 
усього ресурсу банкірів, а їхня 
динаміка фактично «робить 
погоду» на фінансовому ринку 
(див. «Фінансова засуха»).

До кризи зовнішні борги 
були основним ресурсом бан-
ківської системи, за що фінус-
танови розплачуються дотепер. 
Розраховуватимуться вони ще 
довго, адже на кінець 2012 року 
було погашено лише 48% об-
сягу зовнішніх зобов’язань, 
сформованого в грудні 2008-го. 
Ситуацію ускладнює розчару-
вання іноземців в українських 
банках і банкірах. Відтак вели-
ких закордонних грошей 
останні можуть не бачити ро-
ками, а старі борги повертати 
доведеться.

Тож депозити стали голов-
ним джерелом фінансування 

банків після кризи. Торік за-
вдяки високим відсоткам гро-
мадяни принесли значну кіль-
кість грошей, але, можливо, 
показали той максимум, який 
вони можуть довірити банкам 
у нинішніх умовах. До того ж 
доходи населення зменшаться 
через падіння економіки, що 
призведе до проїдання тих ко-
штів, які зараз лежать у фінус-
тановах. Тож подальше зрос-
тання ставок навряд чи дасть 
змогу залучити додаткові де-
позити. Відтак найближчим 
часом за інших рівних умов 
сподіватися на їх суттєвий 
приплив не випадає.

Депозити бізнесу зазвичай 
вносять вагому частку в обсяг 
банківського ресурсу. Це від-
бувається, якщо масштаби біз-

несу зростають і підприємства 
кладуть більше грошей на ра-
хунки, щоб забезпечити збіль-
шення обороту. Однак торік 
бізнес не розширювався. Від-
так рахунки підприємств 
схудли, тож є всі макроеконо-
мічні підстави очікувати па-
діння або принаймні стагнації 
економіки й 2013-го, тому і це 
джерело фінансових ресурсів 
для банків буде закритим.

На такому тлі цікавими ви-
даються напрямки, куди бан-
кіри спрямовують отримані 
кошти (див. «Фінансова за-
суха»). Через дефіцит грошей 
на споживчому кредитуванні 
фактично поставлено хрест, 
тому банки лише повертають 
старі кредити, видаючи нові в 
мізерних обсягах. Увесь ре-
сурс іде на кредитування біз-
несу. Та цього замало, тому 
підприємства ніби задиха-
ються без обігових коштів, ви-
митих податківцями та збит-
ками, і в низці випадків зму-
шені скорочувати й зупиняти 
виробництво.

Живих грошей бракує не 
лише бізнесу, а й самим фінус-
тановам: за останні два роки 
вони не збільшили обсягу лік-
відних активів (готівки, ва-
люти тощо). Тож у контексті 
зростання балансу банківської 
системи рівень її ліквідності та 
потенційної платоспромож-
ності зменшився. Тільки якщо 
у 2011 році банкірам вдалося 
зберегти статус-кво в розрізі 
ліквідних активів, то у 2012-му 
вони були змушені купувати 
ОВДП, зменшуючи свої запаси 
гривні та валюти. Це створює 
додаткові ризики для системи, 
які можуть невдовзі реалізува-
тися.
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Фінансова засуха
В умовах грошового голоду банки змушені висмоктувати 
фінансові ресурси з економіки

Приріст активів, 
млрд грн
Ліквідні активи**
Кредити громадянам
Кредити бізнесові
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Депозити бізнесу
Депозити громадян
Зовнішні борги

*Дані за 11 місяців 2012 року
**Ліквідні активи – готівкові гривня 
та валюта, резерви в НБУ, ОВДП, 
рахунки в іноземних 
банках
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БАНКи СПРЯМОВУЮТЬ 
РеСУРСи ПеРеДУСІМ   
НА ФІНАНСУВАННЯ БІЗНеСУ  
СВОїХ ВЛАСНиКІВ

ВІД ДОПОМОГи НБУ 
ЛеГШе Не СТАЄ
У ситуації хронічних перебоїв 
із фінансуванням на допомогу 
банкам мав би прийти НБУ. Ре-
гулятори більшості країн в ана-
логічних ситуаціях заливають 
грошима систему для того, щоб 
підтримати економічне зрос-
тання. Розвинені держави 
останніми роками навіть дещо 
перегинають палицю, викорис-
товуючи згаданий інструмент. 
Однак НБУ це не стосується, бо 
його пріоритетом зараз є не 
економічне зростання, а ста-
більність валютного курсу. Зда-
валося б, зазначені два макро-
економічні орієнтири мають 
доповнювати один одного, але 
так складається економічна 
кон’юнктура, що на сьогодні в 
Україні ті пріоритети є прямо 
протилежними. Цей факт усві-
домлюють професійні еконо-
місти і доводить статистика за 
минулий рік, але його цілко-
вито ігнорують посадові особи 
НБУ.

Відтак банківський сектор 
України вже понад рік працює 
за такою схемою. Усі ресурси 
банки передусім спрямовують 
на фінансування знекровле-
ного бізнесу їхніх власників. Ті 
крихти, які залишаються, по-
трапляють на міжбанківський 
валютний ринок, обсяги торгів 
на якому зросли за два роки 
утричі-вп’ятеро. НБУ розуміє, 
що рефінансування піде на тор-

гівлю валютою. Тому дає кре-
дити лише лояльним банкам за 
умовами (купівля ОВДП, кре-
дитування державних проек-
тів), за якими ці гроші не мо-
жуть ніяк потрапити на валют-
ний ринок. Регулятор чітко 
знає, скільки коштів (отримані 
відсотки, повернуті позики 
тощо) надходить щомісяця в 
банківську систему. Тож йому 
легко порахувати, скільки кре-
дитів рефінансування слід ви-
дати, щоб не переповнити грив-
нею валютний ринок та уник-
нути загрози неконтрольованої 
девальвації. Отже, поки курс 
стабільний, а девальваційні 
очікування високі, ця схема 
може існувати, позбавляючи 
комерційні банки ліквідності, а 
також бажання й можливості 
кредитувати економіку.

Нацбанк, звичайно, видає 
багато кредитів рефінансування 
(див. «Надмірна залеж-
ність»), інакше банківська сис-
тема вже могла б досягти кри-
тичної точки. Але цих грошей 
явно не вистачає навіть для не-
тривалого вирішення проблеми, 
а про стимулювання економіки 
кредитами годі й говорити. Об-
сяги рефінансування зростають, 
а наприкінці минулого року його 
потребувала чверть банківської 
системи. За таких обставин 
важко спрогнозувати: систем-
ний обвал останньої настане 
швидше, ніж НБУ проведе де-
вальвацію, чи навпаки.

ВІДСОТОК ДиВиТЬСЯ  
В НеБО
Становище банківського сек-
тору адекватно відображене від-
сотковими ставками. Власне, усі 
ключові ставки зросли ще 2011-
го, а 2012-го вони залишалися 
на високому рівні, у деяких ви-
падках сягаючи рекордних по-
значок (див. «Банківська пі-
раміда»).

Найрізкіше зростала вар-
тість кредитів на міжбанків-
ському ринку, адже він пер-
шим реагує на дефіцити та 
надлишки грошей у системі. 
Якщо зіставити динаміку ста-
вок на ньому в 2011–2012 та 

2008–2009 роках, то різниці 
майже не видно. Спільні дві 
хвилі, однакова тривалість 
підготовчого періоду до го-
строї фази кризи. Відрізня-
ється лише амплітуда, адже 
минулого разу диспропорції 
були більшими, а часу та знань 
для відповідної реакції регу-
лятора – менше. Така схожість 
наштовхує на думку, що коли 
банки й уникнуть масових 
проблем найближчим часом, 
то за збереження поточних 
тенденцій багато з них не пере-
живе нинішній рік.

Ставки за депозитами гро-
мадян у нацвалюті б’ють ре-
корди десятирічної давності. А 
це найбільш масовий ресурс, 
який можна отримати в межах 
країни. Банки немов маніфес-
тують свою безвихідь у пошу-
ках гривневих джерел фінансу-
вання. Йдеться саме про 
гривню, адже відсоток за ва-
лютними депозитами домогос-
подарств помітно нижчий, ніж 
у 2008-му. При цьому з кожним 
кварталом ефект від високих 
ставок слабшає, а надходження 
депозитів сповільнюється. 
Стрімке зростання демонстру-
ють відсотки за депозитами біз-
несу. Підприємства самі не ма-
ють достатньо грошей, тому, 
спостерігаючи за банками, які 
наввипередки підвищують від-
повідні ставки, хочеться, як у 
дитячій грі, сказати: «Холодно, 
холодно, ще холодніше…»

Надмірна залежність
Політика НБУ робить дедалі більше банків залежними від рефінансування

Кредити НБУ, млрд грн 
Пряме РЕПО, млрд грн 
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Зрозуміло, що кредитні 
відсотки також зростають. По-
зики громадянам подорож-
чали ще після кризи. Що сто-
сується кредитів бізнесу, то 
ставка за ними зростає менш 
стрімко, ніж за депозитами. 
Отже, попри грошовий дефі-
цит та потребу виживати, під-
приємства не готові брати 
гроші під такий відсоток – їм 
вигідніше згорнути діяльність 
й очікувати кращих часів. На-
слідки цього вибору – падіння 
економіки та погіршення рівня 
життя громадян, яке дало про 
себе знати у другій половині 
минулого року й нагадуватиме 
про себе і далі.

Цікаво, що в Україні вже до-
сить довго високі ставки поєд-
нуються з мізерною інфляцією. 
Це пряме свідчення того, що 
грошей немає ні на фінансо-
вому ринку, який визначає від-
сотки, ні на товарних, які ви-
значають рівень цін. А якщо їх 
бракує на цих двох ринках, то 
не може бути ні в держави, ні в 
громадян, ні в бізнесу. Це без-
посередній результат діяль-
ності «сімейного» Сергія Арбу-
зова на посаді голови НБУ. У 
зв’язку з його переходом в уряд 
та ймовірним очоленням Каб-
міну страшно уявити, до чого 
врешті-решт може призвести 
фінансово-економічна полі-
тика «Cім’ї», під контролем 
якої, схоже, й надалі залишати-
меться і Нацбанк.

ЩО БУДе З БАНКАМи?
Цілком очевидно, що в най-
ближчому майбутньому бан-
кіри і далі ламатимуть голови 
над тим, де і як знайти фінансу-
вання. Усі теперішні й потен-
ційні кредитори українських 
фінустанов поступово втрача-
ють мотиви їм довіряти. Понад 
те, і громадяни, і бізнес, і нере-
зиденти (переважно європейці) 
мають свої труднощі, зокрема 
втрату роботи, зменшення дохо-
дів, збитки тощо. Їх подолання 
потребує грошей, тож навіть по-
тенційний ресурс для фінансо-
вого сектору вичерпується.

Ключові ставки залишаться 
високими доти, доки не змі-
ниться ця фундаментальна тен-
денція. Тож тимчасове зни-
ження відсотка, яке спостеріга-
лося в грудні минулого року, 
ставить більше питань, аніж дає 
відповідей. Адже якщо при-

плив ліквідності та зниження 
ставок були такими незна-
чними й нетривалими на тлі за-
кінчення виборчої кампанії та 
помітного оптимізму на світо-
вих ринках капіталу, то якими 
вони будуть, коли кон’юнктура 
стане менш сприятливою?

З одного боку, НБУ може 
продовжувати свою теперішню 
політику, видаючи рефінансу-
вання чітко порахованими по-
рціями. У такому разі високий 
відсоток і далі деформуватиме 

баланси банків. Деякі з них де-
факто стануть банкрутами, 
цілковито залежатимуть від 
волі НБУ і ще багато років по-
требуватимуть його рефінансу-
вання. У гіршому разі наслід-
ком такого сценарію можуть 
бути депозитна паніка та виве-
дення банкірами капіталу за 
кордон. Масштаб наслідків цих 
явищ відомий ще з минулої 
кризи. 

З іншого боку – Нацбанк 
може відмовитися від ідеї утри-
мувати курс гривні будь-якою 
ціною та провести контрольо-
вану девальвацію, яка відпові-

дала б макроекономічній ситу-
ації. Таким кроком він досяг-
нув би подвійного ефекту. 
По-перше, ресурси з міжбан-
ківського валютного ринку під-
уть на кредитування, адже за 
адекватного курсу гривні там 
буде нічого ловити. По-друге, 
нерезиденти, які зайняли вичі-
кувальну позицію, почнуть ак-
тивніше інвестувати в еконо-
міку України. Це приведе пере-
дусім до припливу грошей у 
банківську систему. Крім того, 
населення зрозуміє, що при-
плив грошей зменшив ризики 
банкрутств фінустанов. Воно 
більше довірятиме останнім і 
кластиме на депозит заоща-
дження, які зараз зберігаються 
«під матрацом». До того ж ре-
фінансування НБУ досягне 
своєї мети – кредитування еко-
номіки, адже в банкірів зник-
нуть мотиви спрямовувати 
його деінде. Понад те, за таких 
умов рефінансування може ви-
явитися непотрібним, бо, як по-
казує історія, тоді і ставки зни-
зяться, і ліквідність банків 
зросте майже миттєво.

Чи можливий третій сцена-
рій розвитку подій? Теоретично 
так. Але для цього потрібно, 
щоб світова економіка пере-
йшла у фазу бурхливого розви-
тку, в Україні суттєво поліп-
шився інвестиційний клімат, 
українці стали довіряти владі, а 
бізнес почав масово виходити з 
тіні. Це мало ймовірно.  

ТеПеРІШНІ й ПОТеНЦІйНІ 
КРеДиТОРи  
УКРАїНСЬКиХ ФІНУСТАНОВ  
ПОСТУПОВО ВТРАчАЮТЬ 
МОТиВи їМ ДОВІРЯТи

Банківська піраміда
Високі гривневі ставки породжують диспропорц�, які загрожують 
банкрутством банків
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Під ковпаком безправ’я
К

раїна, у якій ми живемо, не така вже й уні-
кальна. Таких є ще кілька на постсовєтському 
терені. І всюди свавілля правоохоронних ор-
ганів така сама звичайна річ, як і брак еле-

ментарного правового захисту громадянина. 
Люди безправні, а ті, хто покликаний захищати 
людей, із правами. Якщо якогось міліціонера чи 
суддю й ловлять на хабарах, то це зазвичай дріб-
ний чин, хоча зрідка трапляється і грубіша риба, а 
ось яка її доля і де вона опинилася після арешту – 
невідомо. Випадок із суддею Зваричем – виняток із 
правила, хоча й не ідеальний виняток, бо не сіли 
разом із ним решта «колядників», а дехто навіть 
піднявся ще вище. 
Зате знаємо, де опинилися ті менти, які фальсифіку-
вали вибори в Мукачевому та президентські в 2004-
му. Усі вони при ділі, усі на своїх хлібних місцях. 
Усім відомо, що наркоторгівля і проституція зосе-
реджені в руках міліції. Але що з того? Нічого ж у 
цьому напрямку не відбувається, жодного гучного 
процесу. Зате коли журналіст намагається проник-
нути у святая святих – чергову міліцейську годів-
ничку, відразу скандал. 
Ось днями міліція провела обшук у львівського 
журналіста Тараса Зозулінського, який виявив у 
своєму одязі підслуховувальний пристрій. Тривав 
він шість годин! Розкажіть про це комусь у Єв-
ропі – іржатиме, як кінь, бо обладнання для швид-
кого виявлення радіоелектронних пристроїв справ-
ляється з таким завданням за лічені хвилини. 
Але наші пінкертони здійснювали пошук підслухо-
вувальних пристро  їв за допомогою ліхтарика, ви-
круток і ножа. Навіть 
Шерлок Голмс задля та-
кого трафунку озброю-
вався принаймні лупою. 
Про дедуктивний метод 
мовчу. 
А після обшуку керівник 
цього унікального для 
ХХІ сторіччя загону РВ 
ЛМУ ГУМВСУ у Львів-
ській області став вимагати від журналіста, щоб 
редакція добровільно передала йому той при-
стрій. Остання обіцяла ще напередодні, що зробить 
це лише після отримання слідчим відповідної санк-
ції суду щодо вилучення цього важливого речового 
доказу. Той пообіцяв, що отримає відповідну поста-
нову слідчого судді. Але комусь кортить вилучити 
речовий доказ якнайшвидше і без жодних докумен-
тів. Тому слідчий став шантажувати журналіста і по-
грожувати, що міліція обшукає тепер уже всю ре-
дакцію. При цьому навіть застеріг, що таким чином 
її робота буде паралізована.
Чим же спричинена така запопадливість ментів? 
А все дуже просто, якщо нагадати, чим саме займався 
журналіст: розслідуванням трафіків наркотор-
гівлі. А в цій справі, схоже, усі ниточки якраз і тяг-
нуться в міліцію. 
Історія, зрештою, сягає ще глибше, коли прига-
дати таємничі постріли у вікна «Експресу». Досі 

міліція не відповіла на просте запитання, хто 
стріляв, хоча за траєкторією пострілу чітко зро-
зуміло, з якого вікна навпроти це зробили, а 
отже, можна й визначити, хто тоді в тій квар-
тирі перебував. Але навіщо? Якщо сама ж мілі-
ція і була зацікавлена, щоб залякати «Експрес» 
та «Post-Поступ». 
Але в 2004-му ми вже цей урок проходили, коли 
самі ж правоохоронці підпалили редакцію га-
зети «Поступ». Тодішній начальник львівської 
міліції і зараз начальник. Щоправда, в іншій об-
ласті. Бо що-що, а наше Сало не тоне. 
Міліція також «кришувала» тривалий час ме-
режу аптек у Львові, де торгували наркотиками. 
Їхніх власників посадили, а ось «криша» так і не 
постраждала. 
Представники організації «Демократичний 
Альянс» зафіксували восени, як міліція у Львів-
ській області вимагає хабарі з кожної ванта-
жівки з буряками. Активістів побили, арешту-
вали, начальство відзвітувало, що порушень не 
зафіксовано. А в інтернеті ми чуємо свідчення 
звичайних людей, які бачили, як правоохоронці 
били активістів. І що? А нічого. 
Безправ’я панує всюди і починається із самого 
кордону. Родичі моєї дружини приїхали з Росії 
до нас на Різдво на авто. На кордоні наш при-
кордонник цікавиться: «Помащь в афармлєніі 
дєклараціі трєбуєтся?»
«Ні, у нас нічого декларувати», – лунає відпо-
відь. 
Прикордонник іде геть, авто стоїть, час минає. 

Другий підходить: «Так 
трєбуєтся помащь ілі 
нєт?» Відповідь та сама. 
Авто стоїть. Час минає. 
Врешті так доколупали, 
що родич запитав, 
скільки треба дати за 
допомогу. 500 рублів. 
Дав. Побажали щасли-
вої дороги і навіть не за-

зирали в багажник. 
Я не кажу, що за попередньої влади було 

інакше. Усе було так само, але з меншим нахабством 
і не в таких розмірах. Бо якщо раніше відкати могли 
обмежуватися 10%, то тепер не менше як 30%. 
Не було такого нахабства, відкритого вимагання 
хабарів на кордонах, не лупцювала якась там 
приватна охорона людей, не звірів «Беркут». Не 
було стільки рейдерських атак. Україна зараз пе-
ретворилася на справжній полігон, де відпрацьо-
вують різні варіанти утримання влади. Посипа-
лися, як із лантуха, підозрілі афери: дніпропе-
тровські терористи, Мазурок, вбивство судді та 
його родини... Народ усе це сприймає зі скеп-
сисом. І тільки влада не має жодних сумнівів. 
А тому її реакція блискавична: дозволити обшу-
кувати і вилучати, дозволити стежити й підслу-
ховувати, озброїти... Залишається лише дозво-
лити стріляти без попередження. 

УКРАїНА ПеРеТВОРиЛАСЯ  
НА  ПОЛІГОН,  

Де ВІДПРАЦЬОВУЮТЬ  
РІЗНІ ВАРІАНТи  

УТРиМАННЯ ВЛАДи

Автор:  
Юрій 

Винничук
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Обережно, міліція!
В Україні поширюється світовий громадський рух Copwatch, 
активісти якого знімають на камеру неправомірні дії 
правоохоронців

Р
ух Copwatch («нагляд за ко-
пами», англ.) з’явився у 
США ще в 1990-х. Нині ме-
режа активістів вуличного 

моніторингу – ентузіастів, що за 
будь-якої нагоди знімають на ві-
део підозрілі дії силовиків, – діє 
не тільки в Сполучених Штатах, 
а й у Канаді та низці європей-
ських країн. Нещодавно до неї 
долучились і українці.

«Ми не втручаємось – лише 
спостерігаємо», – наголошує 
один з активістів Copwatch 
Ukraine Сергій. Його прізвище 
чоловік просить не згадувати,  
мовляв, рух передбачає безосо-
бовість, кожен громадянин 
може відстежувати дії правоо-
хоронців. 

Активісти руху не використо-
вують прихованих камер – філь-
мують відкрито, потім виклада-
ють відео на YouTube. «Не можна 
знімати!» – неодмінно обурю-
ються міліціонери, що опини-
лись у фокусі. «Як? Чому?» – 
«Тому що не можна!» Втім, жод-
ної норми закону, яка заборо-
няла б таку зйомку, немає. Адже 
правоохоронець перебуває при 
виконанні службових обов’язків, 
а п’ята стаття Закону «Про мілі-
цію» зазначає, що її робота є 
гласною. «Працівник міліції – 
публічна людина, представник 
влади. Тому він не має права по-
силатись на законодавство, яке 
встановлює права приватної 
особи», – кажуть юристи.

Утім, навіть не порушуючи 
закону, українські «копвотчери» 
змушені бути дуже обережними. 
«Нас завжди три-чотири особи, 
– розповідає активіст Богдан. – 
Хтось один стоїть неподалік, аби 
в разі чого повідомити друзям, 
що нам потрібна допомога». Такі 
перестороги пов’язані з тим, що 
під час зйомки його та колег не-
рідко залякують і погрожують 
затримати. «Нещодавно міліціо-
нери хотіли забрати нас у відді-
лок за те, що ми їх знімаємо. Од-
нак, не знайшовши юридичних 

підстав, стали просити нас про-
йти з ними добровільно. Ми від-
мовились. У відчаї вони почали 
телефонувати комусь і питати, 
чи мають право нас затримати. 
Ми чекали, доки набридло, по-
тім пішли», – згадує Богдан. 

ІВАНи ІВАНОВичІ
Сюжети для маленьких доку-
ментальних стрічок із право-
охоронцями у головних ролях в 
Україні можна знайти на кож-
ному кроці. Адже порушенням 
законів є безліч звичних для на-
ших міліціонерів речей, як-от 
відмова показати своє посвід-
чення. «Якось я побачив біля за-
правки двох працівників ДАІ, 
що курили. Підійшов і попро-
сив припинити», – наводить 
приклад Сергій. «То єсть?» – 
здивувалися вони. «Тут за-
правка», – пояснив я, тицяючи 
пальцем у великий знак «Ку-
рити заборонено»… Коли ді-
йшло до знайомства, один із 

них представився як Іванов Іван 
Іванович. Я попросив у нього 
посвідчення. Замість відповіді 
даішник схопив свого напар-
ника за руку й побіг до ма-
шини».

Тезку лякливого працівника 
Державтоінспекції Copwatch 
Ukraine якось зустріли на заліз-
ничному вокзалі столиці. «Там 
міліція дуже зла, бо вони крутять 
афери, пов’язані із транспортом, 
контрабандою тощо, – поясню-
ють активісти. – І дуже не хочуть, 
щоб їх знімали. А ми почали фік-
сувати, як вони зупинили якогось 
чоловіка із сумками. На нього мі-
ліціонерам відразу стало начхати. 
Біжать до нас, хапають за руки із 
криками, щоб вимкнули камеру. 
Процитую наш діалог:

– Як вас звати?
– Іван Іванов!
– Добре, покажіть посвід-

чення.
– Чому я маю це робити?  

Я не буду.
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еКСПеРТиЗА
Юрист Сидір Кізін розповідає, як 
поводитись у відділку в разі затри-
мання
«Опинившись у відділку, треба 
пам’ятати, що без постанови суду за-
тримати вас можуть лише на 72 год. 
Найчастіше саме в цей час відбува-
ються порушення прав людини, за-

стосовують тортури. Ви маєте право звернутись по юри-
дичну допомогу. Слід мати номер знайомого адвоката. 
Крім того, ви можете зателефонувати рідним, близьким 
– захисника можуть підшукати вони. Інакше у слідчого 
завжди знайдеться свій адвокат для вас, який із задово-
ленням йому підіграє. Поки вам не нададуть юридичної 
допомоги, відмовтесь від будь-яких пояснень. Присут-
ність адвоката забезпечує бодай 80-відсоткову гарантію 
того, що насильства з боку міліції до вас не буде. І голо-
вне – пам’ятайте, що хоч би як страшно й боляче було, 
хоч би як на вас тиснули, в них є лише 72 години. По за-
кінченні цього терміну рішення із приводу вашого по-
дальшого перебування в міліції прийматиме суд. Якщо в 
міліції вас б’ють, головне – докази. Напишіть у прокура-
турі заяву про порушення кримінальної справи із при-
воду побиття вас працівниками міліції. Правоохоронці 
мають прийняти її і дати направлення на судово-
медичну експертизу, де можна буде зняти побої. Звер-
тайтесь до знайомих журналістів, правозахисників, по-
відомляйте про ситуацію на гарячу лінію МВС, телефо-
нуйте в Генпрокуратуру. Максимальний розголос і макси-
мальна фіксація – ось головне. Якщо ви так зробили, це 
НП для райвідділу. З вами зв’яжеться хтось із керівництва 
й намагатиметься ситуацію зам’яти. Погоджуватися на 
це не рекомендую». 

СЮжеТи ПРО СиЛОВиКІВ, ЯКІ 
ВиКЛАДАЮТЬ В ІНТеРНеТІ, 
ІНОДІ СПРичиНЯЮТЬ 
КАДРОВІ чиСТКи

– Отже, ви не міліціонер. 
Мені телефонувати 102?»

Останньої «магічної» фрази, 
як підкреслюють «копвотчери», 
міліція боїться, адже знає, що 
відмова пред’явити посвідку за-
грожує працівникові органів до-
ганами, позбавленням премії 
тощо.

«Уполювати» правоохоронця 
небайдужі можуть будь-де. «Мі-
ліцейські патрулі дуже легко 
знайти, якщо покрутитись у 
місті півгодини. Бачимо па-
труль? Ходімо за ними! Головне 
– не заважати їм виконувати 
свою роботу. Якщо вони підхо-
дять, ми показуємо документи: 
«Так, я такий-то громадянин. 
Так, ми ходимо за вами». «Ви не 
маєте права!» – кажуть міліціо-
нери. Запитуємо: «Чому?», а у 
відповідь ступор», – діляться до-
свідом громадські активісти.

За час своєї діяльності 
Copwatch Ukraine навчилися 
приголомшувати не тільки про-
стих міліціонерів, а і їхнє керів-
ництво: «Сюжети, які виклада-
ють в інтернеті, іноді спричиня-
ють кадрові чистки, – розпові-
дає Сергій. – Наприклад, після 
оприлюднення на YouTube відео 
про побиття міліціонерами без-
хатченка на вокзалі винних 
правоохоронців звільнили. 
Хтось «увічнив» донецьких мі-
ліціонерів, що були п’яні під час 
служби, ледь трималися один за 
одного. Першого позбавили по-
сади, другому – сувора догана. 
Загалом прес-служба МВС мо-
ніторить такі речі».

Щоправда, відеофіксація 
спрацьовує не завжди, особливо 
коли це стосується неправомір-
них дій силовиків на громад-
ських акціях. «У право охоронців 
є наказ згори розігнати мітинг, 
тож вони лупцюють людей, зна-
ючи, що певним чином захи-
щені», – каже «копвотчер» Єв-
ген. У таких випадках, перекона-
ний він, постраждалі громадські 
активісти мають доводити 
справу до суду. Хоча сьогодні в 
нашій країні це майже немож-
ливо. Як наслідок – безкарність 
міліції породжує нові злочини.

ЗЛАМ СиСТеМи
У таких випадках система по-
турає сама собі, вважає адво-
кат Сидір Кізін, співзасновник 
Громадської організації «Лю-
страція», захисник Віталія За-
порожця: «Адекватного сприй-

няття з боку влади немає.  
Є стовідсоткове прикривання 
й намагання зам’яти ситуації. 
– Працівники міліції уника-
ють відповідальності. Ми ба-
чимо справи, за якими – це, зо-
крема, справа Ігоря Індила – 
ніхто не сів».

На думку правозахисника, 
безконтрольність силовиків і 
деградація судової системи по-
силилися після приходу ниніш-
ньої влади: «Ще три роки тому 
такого не було, щоб люди чи-
нили самосуд, як той-таки Запо-
рожець, як Павличенко. Якщо 
народ вершить правосуддя са-
мотужки – це означає, що в дер-
жаві його немає».

В ідеї знімати дії міліції на ві-
деокамеру юрист вбачає певні 
нюанси: «Якщо вас кілька людей 
і ви помічаєте неправомірну по-
ведінку правоохоронців, то така 
зйомка міліцію дисциплінує. 
Якщо ви один, а міліціонерів 
двоє і все це відбувається в без-
людному місці, не раджу». Дуже 
часто людей на вулиці «просто 
затримують». «Сподіватись на 
адекватну поведінку міліції в 
цьому випадку не варто, – під-
креслює Сидір Кізін, – адже рі-
вень порушень з боку правоохо-
ронців зашкалює». Але під час 
спілкування з ними фахівець ре-
комендує виявляти максималь-
ний такт: «Коли, як це часто бу-
ває, в темній підворітні два здо-
ровані в міліцейській формі по-
водяться брутально, я і тоді не 
раджу відповідати їм тим самим. 
Адже можна тут-таки, без свід-
ків, дістати тілесні ушко-
дження». Вже опинившись у 
більш людному місці, варто на-
полягти на тому, щоб правоохо-
ронці показали свої документи, 
повідомили про причини затри-
мання тощо.

Коріння перетворення укра-
їнського правоохоронного апа-
рату на нерозбірливу машину 
насильства Сидір Кізін вбачає в 
тоталітарному минулому: «Це 
радянська система, яка завжди 
ставилась до суспільства вороже, 
апарат примусу та придушу-
вання окупаційної влади, який 
діє донині». Як приклад право-
захисник наводить перелік по-
казників, згідно з яким ефектив-
ність роботи підрозділів МВС 
оцінюють залежно від кількості 
розкритих злочинів та адміні-
стративних правопорушень. Роз-
криття величезної кількості 

останніх означає розширення 
штату працівників та виплату 
премії. «Якщо раптом зникнуть 
наркопритони, які постійно по-
стачають міліціонерам «клієн-
тів», штат треба скорочувати. І 
так само в кожному напрямку. 
Кожен напрямок МВС «кришує» 
відповідні злочини, виправдову-
ючи своє існування та чисель-
ність, як і будь-яка інша бюро-
кратична структура. Виправити 

це може тільки зміна системи», 
– вважає правник.

Хлопці з Copwatch вважають, 
що чекати на злам системи не 
варто, – краще починати зміню-
вати себе. Активіст Сергій зізна-
ється: йому стало легше дихати. 
«Звичайна реакція людини на 
спілкування з міліціонером – це 
хвилювання, – пояснює він. – У 
мене першого разу аж ноги трем-
тіли! Не міг пояснити собі, чому. 
А сьогодні я вільно спілкуюся з 
правоохоронцями. Це ж люди, 
які мусять нас захищати». 
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Скрутні часи для 
«білих комірців»
У 2013 році українські працівники очікують скорочення,  
а підприємства готуються до масової оптимізації кадрів

А
налітик одного з київ-
ських холдингів Олеся 
Гірська разом із трьома 
колегами у відділі була 

звільнена на початку грудня 
2012 року після тримісячної за-
тримки заробітної плати. Ско-
рочення відбулося через опти-
мізацію видатків, більшу час-
тину заробітку жінці так і не 
повернули. Це лише один із ти-
сяч випадків розпочатого на-
прикінці 2012 року процесу 
масштабних кадрових «чи-
сток» на вітчизняних підпри-
ємствах. Згідно з даними Держ-
стату, в жовтні 2012-го потреба 
у працівниках серед україн-
ських компаній зменшилася на 
10% порівняно з відповідним 

місяцем 2011-го й більш ніж 
удвічі від «чорного» жовтня 
2008-го. Експерти прогнозу-
ють, що ці тенденції поглиблю-
ватимуться. Хоча, на їхню 
думку, деякі компанії можуть 
навмисно приховувати справ-
жню потребу в робітниках, щоб 
привертати менше уваги подат-
ківців.

Глобальні тренди свідчать 
про глибоку рецесію україн-
ської економіки, яка триватиме 
щонайменше до ІІІ кварталу 
2013 року. Зміни на внутріш-
ньому ринку праці не завжди 
відповідають ситуації, що скла-
лася в підприємницькому се-
редовищі. «Коливання рівня 
безробіття майже не пов’язані 

з реальними коливаннями 
бізнес-процесів. Часто компанії 
воліють утримувати працівни-
ків формально, на скороченому 
графіку роботи тощо», – ствер-
джує Олександр Жолудь, аналі-
тик Міжнародного центру пер-
спективних досліджень. Утім, за 
його словами, через песиміс-
тичні економічні прогнози пра-
цедавці будуть вимушені про-
довжити оптимізацію.

Негативні тенденції відчу-
вають і самі працівники: 23% 
людей, опитаних міжнарод-
ним кадровим порталом hh.ua, 
упевнені, що у 2013 році на їх-
ніх підприємствах відбудеться 
незначне скорочення персо-
налу. Стільки само респонден-
тів очікують на масові звіль-
нення. На думку директора ре-
крутингової агенції «Форсаж» 
Олени Грищук, через відсут-
ність іноземних інвестицій і 
тотальну економію компаній у 
2013-му не варто розрахову-
вати на динамічний розвиток 
нових проектів, а отже, й на 
примноження вакансій. «На 
сьогодні ми бачимо лише по-
одинокі приклади розширення 
бізнесу, коли більшає вільних 
місць у цих сферах», – каже 
Грищук. Вочевидь, фірми, про 
які йдеться, належать до про-
олігархічних та провладних 
структур. Решті доведеться за-
тягнути паски.

КОНЦеНТРАЦІЯ 
ФеОДАЛІЗМУ
За офіційними даними, нині в 
країні налічується 399 тис. 
безробітних, 243 тис. із яких 
жінки. Проте експерти нази-
вають інші цифри – майже 2 
млн громадян. Розбіжності у 
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ЗАЙВІ РУКИ. Попит на робочу силу та пропозиція

Топ-5 найзатребуваніших фахівців серед працедавців 

IT-фахівці та програмісти

Фахівці енергетичної галузі

Менеджери з продажу

Бухгалтери та фінансисти

Фахівці з маркетингу

                                  18 тис.
         10 тис.
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     8 тис.
              12 тис.  
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Автор: 
Маргарита 
Ормоцадзе
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ЗАМКНеНе КОЛО
Україна потерпає від так званої невідповідності між 
рівнями здобутої освіти та обійманих посад. Згідно 
з даними уряду, майже 3,5 млн громадян, що закін-
чили ВНЗ, працюють як технічний персонал або за-
діяні в робітничих напрямах. Це передусім 
пов’язано з тим, що у вітчизняній системі освіти іс-
нує дисбаланс між випускниками вишів і технікумів – 
перших забагато, оскільки маса людей прагне 
здобути вищу освіту заради диплома, а не реаль-
ного фаху. Водночас брак других породжує чис-
ленні вакансії у сфері робітничих професій. Така 
викривлена ситуація притаманна не лише Україні, 
а й країнам Європи (див. стор 38). Хто не пого-
джується на низькокваліфіковану роботу вдома, 
шукає кращої долі за кордоном, теж здебільшого 
працевлаштовуючись не відповідно до спеціаль-
ності (див стор. 36).

У 2013 РОЦІ Не ВАРТО 
РОЗРАХОВУВАТи  
НА РІЗНОМАНІТТЯ ВАКАНСІй 
чи СУТТЄВе ПОжВАВЛеННЯ 
НА РиНКУ ПРАЦІ

статистиці пояснюються тим, 
що більшість працівників пе-
ребувають у «сірій» зоні – у 
вимушених відпустках або без 
обліку на біржі праці. Ще бли-
зько 1 млн людей трудяться за 
зменшеним до двох-трьох днів 
та чотирьох годин робочим 
графіком на прохання праце-
давців. Ринок тіньової зайня-
тості уряд оцінює в 4,7 млн 
осіб, або 23% усіх працездат-
них громадян. Дедалі частіше 
підприємства переводять лю-
дей із легальних посад на ро-
боту без будь-яких докумен-
тальних домовленостей. При-
кметно, що в латиноамери-
канських країнах кваліфіко-
вані фахівці «страйкують» 
проти чорного ринку праці, 
відмовляючи підприємствам 
без офіційного оформлення, 
тоді як українці навчилися 
навіть радіти незаконному 
працевлаштуванню: вважа-
ють, що, не сплачуючи повною 
мірою податки, тим самим 
вони створюють проблеми для 
влади.

Формально уряд опіку-
ється проблемою глобального 
ринку праці в країні. Ще во-
сени 2012-го він схвалив Про-
граму сприяння зайнятості 
населення та стимулювання 
створення нових робочих 
місць на період до 2017 року. 
Серед її декларацій – «розши-
рення можливостей реалізації 
права громадян на гідну 
працю, підвищення їх доходів 
шляхом створення умов для 
підвищення рівня зайнятості 
населення, стимулювання за-
цікавленості роботодавців у 
створенні нових робочих 
місць, збереження та розвитку 
трудового потенціалу тощо». 
Документ передбачає дер-
жавне сприяння розвиткові 
пріоритетних секторів еконо-
міки: видобувної промисло-
вості, енергетики, хімпрому, 
нафтопереробки, транспорту 
та зв’язку тощо. Тобто майже 
всі головні напрями урядової 
опіки стосуються сфер впливу 
місцевої олігархії, що лише 
підсилює феодальний стан 
суспільства.

Чи не єдиною незаолігархі-
зованою галуззю, представники 
якої постійно запитані на ринку 
праці, є IT-технології. Утім, най-
більш кваліфіковані айтішники 
воліють виконувати вдо  ма за-

мовлення для іноземних компа-
ній або взагалі виїхати в більш 
розвинуті країни. «У 2013 році 
можуть не турбуватися про пра-
цевлаштування програмісти, 
спеціалісти з продажів, а також 
фармацевти», – вважає Герман 
Овчаренко, директор порталу 
Superjob.ua. Не втрачають опти-
мізму і бухгалтери, адже по-
треба в цих фахівцях за будь-
яких умов першочергова для 
бізнесу.

ЗАРПЛАТНІ  
«ГОйДАЛКи»
Утім, 2013 року навіть пред-
ставники «дефіцитних» про-
фесій навряд чи претендува-
тимуть на істотне примно-
ження доходів. Найбільш рай-
дужний прогноз щодо зрос-
тання заробітних плат надає 
міжнародна компанія 
HayGroup. За її підрахунками, 
виконаними на основі аналізу 
реальних винагород серед 
українських компаній, у 2013-
му оклади робітників підви-
щаться на 10%, що перевершує 
сподівання будь-яких євро-
пейських країн. Для порів-
няння: підняття зарплат у єв-
розоні в середньому очікують 
на рівні 3,3%. Інші експерти 
передбачають доволі стрима-
ний темп зростання винаго-
род, оскільки підприємства 
уже пройшли граничні зарп-
латні можливості. Зокрема, 
через навантаження спеціа-
лістів обов’язками кількох 
працівників, що традиційно 
супроводжувалося підвищен-
ням зарплати. Але ця межа 
майже досягла свого макси-
мального для нинішньої еко-
номічної ситуації значення. 
«У 2012-му реальна заробітна 
плата зростала на 13–14% по-
рівняно із 2011 роком. Част-
ково причиною стало її підви-
щення в бюджетній сфері на-
передодні виборів. Але через 
це, з огляду на ситуацію в еко-
номіці, вже у 2013-му ми мо-
жемо побачити істотне скоро-
чення приросту заробітних 
плат на підприємствах», – за-
значає Олександр Жолудь.

Утім, «білі комірці» волі-
ють не помічати невтішних 
трендів і, ніби живучи в пара-
лельній реальності, все одно 
чекають на підвищення дохо-
дів. Уже згадана безробітна 
Олеся Гірська вважає, що на-

ступного року знайде хорошу 
роботу з кращою зарплатою. 
Її сподівання не виняток: 
згідно з опитуваннями пор-
талу hh.ua, на примноження 
заробітків у 2013-му розрахо-
вують 27% українців, а 38% 
вважають, що їх рівень при-
наймні не зменшиться. Хоча 
реальних причин для позитив-
них прогнозів у фахівців біль-
шості напрямів немає, і такі 
надії можна пояснити лише 
ірраціональним оптимізмом 
людей.

У будь-якому разі сьогодні 
очевидно, що всі наміри уря-
довців стосовно «вдоскона-
лення» умов на ринку праці є 
лише деклараціями, а підпри-
ємства поступово утрачають 
можливості для забезпечення 
гідного рівня винагород. Рі-

вень конкурентоспроможності 
серед самих компаній, з огляду 
на тотальну монополізацію 
всіх сфер економіки, знижу-
ється. В цих реаліях на гідне 
працевлаштування можна бу-
де розраховувати радше за ко-
рупційною, ніж за професій-
ною ознакою, до того ж зде-
більшого у проолігархічних 
монополіях. За умови погли-
блення таких трендів країна 
ризикує пережити ще один 
масштабний відплив фахівців 
за кордон, наслідком чого буде 
критичне зниження ефектив-
ності суспільства. 

За даними 
Держстату, в 

Україні зросла 
кількість 

безробітних – 
майже на 

6% 
від жовтня 2011-го 

до жовтня 2012 
року.
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Україно, гудбай
Освічена українська молодь дедалі частіше  
воліє виїхати з батьківщини не на заробітки,  
а на постійне місце проживання

З
а кількістю людей, що їдуть 
із країни, Україна посідає 
п’яте місце у світі. Однак 
якщо ще кілька років тому 

наші співвітчизники зазвичай 
вирушали за кордон для того, 
щоб рано чи пізно повернутися в 
омріяну власну квартиру, заро-
бити гроші на відкриття свого 
бізнесу чи «дітей на ноги під-
няти», то сьогодні вони дедалі 
більше прагнуть виїхати на по-
стійне місце проживання. 

Серед шукачів кращої долі 
чимало успішної молоді – укра-
їнців до 35 років із вищою осві-
тою. Решта заздрить емігрантам: 
більш як половина молодого на-
селення не бажає жити вдома.

БУДЬ-ЯКА РОБОТА
«Доброго дня! Мене цікавить ро-
бота за кордоном. Що можете за-
пропонувати? Освіта вища, жур-
налістика». Такі листи Марина 
Биндюк, працівниця міжнарод-
ної кадрової агенції Stefania, 
отримує щодня. Щоправда, біль-
шості вона може запропонувати 
хіба що некваліфіковану роботу 
в Європі: «На жаль, європейські 
країни не дають нам вакансії для 
людей із вищою освітою. Там по-
трібні зварники, будівельники, 
різноробочі на підприємствах». 

Однак сьогодні особливо пе-
ребирати не випадає. «Деякі 
країни останнім часом взагалі 
відмовляються працювати з 
Україною, – констатують у ка-
дровій агенції. – Водночас за 
останні два роки суттєво збіль-
шилась кількість людей, що ба-
жають поїхати». Українські мі-
гранти, свідчать спеціалісти, за-
звичай погоджуються на будь-яку 
роботу. 

30-річна киянка Христина 
покинула батьківщину в 2011 
році: «Я не могла жити за прин-
ципом «людина людині вовк». 
Не навчилася. В Україні немож-
ливо порядно працювати». Ді-
вчина з вищою медичною осві-
тою, яка вільно володіє англій-

ською та німецькою мовами, 
довго роздумувала про переїзд 
до Німеччини чи однієї з англо-
мовних країн світу. Втім, доля 
неочікувано розпорядилась 
інакше: Христина закохалась у 
шведського хлопця й поїхала до 
Швеції. «Після того як у тебе був 
свій кабінет, секретар, психоло-
гічно дуже важко шукати неква-
ліфіковану працю, – ділиться 
досвідом українка. – Але ще 
важче її справді знайти! Такі ва-
кансії у Швеції є, навіть без зна-
ння мови. Але зараз тут чимало 
шукачів із ЄС: країн Балтії, Гре-
ції. Вони створюють неабияку 
конкуренцію».

Зрештою, Христині «пощас-
тило» – вона влаштувалася при-
биральницею. Однак за кілька 
місяців такої роботи дівчина за-
думалася про своє майбутнє й 
змушена була звільнитися: «Я б і 
зараз працювала! Але вчу швед-
ську з 9-ї до 22-ї». Опанувавши 
мову, дівчина планує працювати 
за фахом – медиком. Повер-
нення додому виключає.

Ситуація, коли успішна в 
Україні людина віддає перевагу 
«незавидній» роботі за кордо-
ном, аби тільки залишатися там, 
не унікальна. 26-річна Оксана в 
Україні була доволі забезпече-
ною жінкою. «Я працювала ме-
неджером із продажу, чоловік 
займався комп’ютерною безпе-
кою, – розповідає вона. – На 
життя нам цілком вистачало... 
Але мені завжди було страшно 
жити в Україні. Тут ніколи не 
знаєш, що трапиться. Ніхто не 
захистить тебе від свавілля». У 
2010 році Оксана з чоловіком і 
сином вирушили до Іспанії. Сьо-
годні жінка працює на російсько-
іспанському підприємстві та ви-
наймає скромне житло. «Важку-
вато. Іноді думаю повернутися... 
Але друзі завжди відмовляють – 
кажуть, що в Україні ще гірше» – 
зізнається вінничанка.  

35-річний хімік-дослідник 
Олексій обрав іншу стратегію 

працевлаштування за кордоном. 
Роботу в США він шукав, перебу-
ваючи в Україні, й не один рік 
поспіль. Зрештою, коли йому її 
запропонували, до омріяної 
Америки поїхав «без особливого 
бажання». «Тоді в мене були 
думки, що все одно можна по-
вернутися», – зітхає Олексій. Та 
з часом вони зникли – знову 
жити в Україні чоловік не пла-
нує: «Тут я науковець, працюю 
при університеті. Маю двох дітей 
і при цьому свій будинок, дві ав-
тівки. І не займаюся нічим, що 

Автор: 
Валерія 

Бурлакова

Жити за кордоном 
хотіли б

50,4%
українців віком 
18–19 років та

42,4% 
30–39-річних.

За даними  
опитування  
Центру  
соцдосліджень 
«Софія»
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приносило б прибуток, окрім ро-
боти. Чи можливо таке на моїй 
батьківщині?».

НеСиЛА чеКАТи
Чимало української молоді виру-
шає на навчання за кордон для 
того, щоб залишитися там жити. 
Киянка Катерина торік поїхала 
до паризької Сорбонни: «Всту-
пити туди набагато простіше, 
ніж думають у нас. Головне – 
щоб було чим платити за кім-
нату, на що жити. Я поїхала з 
однією-єдиною метою: ніколи не 

повертатися. Може, й в Україні 
колись буде європейське життя. 
А може, й не буде! Я хочу нор-
мально жити в нормальному 
світі, а він зовсім поруч». 

Вчитися за кордон – до Вели-
кої Британії – вирушив і Ігор. 
Хлопець, якому ще не виповни-
лося й 25, вже мав і освіту, і ро-
боту: очолював напрям страте-
гічного планування в одній зі 
столичних рекламних фірм. Од-
нак із легкістю залишив цю по-
саду. «Моєю основною метою 
було бажання здобути більш 
ґрунтовну фахову освіту», – по-
яснює Ігор. В Україні, перекона-
ний він, це було просто немож-
ливо. Планує залишитися в Лон-
доні і після навчання для отри-
мання досвіду. Згодом, «за 
кілька років», Ігор обіцяє обов’я -
з  ково повернутися додому. Каже, 
що суто з прагматичних мірку-
вань: «В Україні можна успішно 
створювати та розвивати різно-
манітні бізнес-про ек  ти. Так, у 
нас є свої нюанси, як-от нинішня 
влада, корупція та інші нега-
тивні чинники, проте це тільки 
один бік медалі, інший оптиміс-
тичніший. Країна розвивається, 
можливостей безліч!»

Однак як розвивати бізнес в 
Україні, не звертаючи уваги на 
нинішню владу, на практиці 
знає Денис Олійников, заснов-
ник Futbolka.ua, який змушений 
був поїхати з батьківщини після 
історії з футболками «Спасибо 
жителям Донбасса…». Футболки 
були іронічними, неприємними, 
але там не було нецензурних слів 
і прямої образи, переконаний 
бізнесмен. «Чому я відмовився 
прибрати їх? – розмірковує він. 
– Є така фраза: «Мені не подоба-
ється те, що ви кажете, але я 
життя віддам за те, щоб ви могли 
це сказати». Ось тому я не хочу 
любити Путіна, хочу, щоб у мене 
був вибір любити Януковича чи 
сміятися з нього».

До життя в Хорватії він по-
троху звикає: «Я почав працю-
вати і заробляти в новому біз-
несі, яким мріяв займатися ще зі 
студентської лави. Як і будь-який 
підприємець, який запустив 
старт-ап, не можу бути впевне-
ний у його успіху на 100%, але я 
пашу над ним, як віл, втомлю-
юся і водночас дістаю шалену 
насолоду…»

28-річний одеський бізнес-
мен Андрій теж воліє почати з 
нуля за кордоном. У серпні він 

разом із дружиною та сином ви-
рушив до США. Свій бізнес в 
Одесі – два невеличких вироб-
ництва і кафе – здав в оренду й 
намагається продати. «Я вто-
мився від такого життя, – пояс-
нює чоловік. – У мене не раз хо-
тіли відібрати бізнес. Були і на-
їзди, і здирництво державних 
структур – все що завгодно». Ан-
дрій зізнається: довго споді-
вався, що ситуація в його рідній 
країні зміниться на краще, але 
несила чекати. 

Є у світі й українці, які мрі-
ють не поїхати з України, а, на-
впаки, повернутися сюди. Утім, 
залишитися вдома не вдалося 
навіть одному з них. Громадя-
нин Канади Петро марив Украї-
ною з дитинства. «Край, звідки 
червоні моїх предків вигнали…» – 
каже він про батьківщину. Од-
нак повернення виявилось абсо-
лютно не таким, як міг уявити 
собі канадець. В Україні він не 
зміг знайти ніякої роботи, хіба 
що працював трохи в тату-сало-
 ні. «Життя в Україні набагато 
важче, ніж я думав. Такого уряду 
ніколи не сподівався побачити. 
Корупція, злочинці на кожному 
кроці. Ганьба. Щоправда, зустрів 
багато добрих людей, яких тепер 
друзями називаю», – каже Пе-
тро. Протримавшись на батьків-
щині лише півтора року, хло-
пець повернувся до Канади. 

НАДІЯ НА ЗМІНи 
Емігранти нової хвилі поясню-
ють свій від’їзд по-різному. Але 
всіх наших героїв – і Христину, 
яка воліє «порядно працювати» 
хоча б прибиральницею, і Олек-
сія, який хоче, щоб його родина 
мала власний будинок, і Андрія, 
який довго намагався робити 
бізнес саме вдома, – поєднує 
одне. Усі вони втомилися че-
кати, доки на батьківщині щось 
зміниться на краще. 

«Так, в Україні багато людей 
мріють про добробут за кордо-
ном і, коли можливо, втікають 
назавжди, – розмірковує з цього 
приводу Петро. – Не думаю, що 
й у діаспорі є багато таких, хто 
хоче повернутись… Але справа 
не в цих людях. Те, що Україна 
не вмерла, я бачив у тих, хто 
звідти не поїде ніколи: націона-
лістично налаштованій молоді. 
У них надія на майбутнє... Вона 
є». Сам же каже, що обов’язково 
спробує повернутися на батьків-
щину ще раз. 

80% 
студентів 

українських вишів 
не пов’язують свого 

майбутнього з 
Україною
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У 
деяких частинах Європи 
та Близького Сходу по-
над чверть молоді віком 
від 15 до 24 років не ма-

ють роботи. А в окремих «чор-
них зонах», на зразок Іспанії 
або Єгипту, таких юнаків та ді-
вчат більш ніж половина. Зага-
лом 75 млн людей у розквіті 
сил по всьому світу безробітні, 
а вдвічі більше мають неповну 
зайнятість. Це не лише вели-
чезні втрати продуктивної по-
тужності через те, що частина 
працездатного населення пе-
ретворюється на утриманців, а 
й потенційне джерело соціаль-
них вибухів і щоденне – осо-
бистих переживань. У япон-
ській мові є навіть спеціальне 
слово на позначення тих 700 
тис. молодих громадян, які 
прагнуть самоізоляції від сус-

пільства у домашніх коконах: 
хікікоморі.

І водночас фірми безпере-
станку скаржаться, що їм не вда-
ється залучити потрібних людей. 
На початку 2012 року кадрова 
рекрутингова компанія Manpo-
wer повідомила, що понад тре-
тина роботодавців у всьому світі 
не можуть запов нити вакансії. 
Дефіцит кадрів допікає не тільки 
в елітних сферах на зразок 
інженерно-технічної, а навіть на 
рівні середньої ланки, напри-
клад, в офісній адміністрації. На 
початку грудня консалтингова 
агенція McKinsey повідомила: 
лише 43% роботодавців із де-
в’яти країн, де проводили ре-
тельне дослідження ринку (Аме-
рика, Бразилія, Британія, Індія, 
Марокко, Мексика, Німеччина, 
Саудівська Аравія і Туреччина), 

вважають, що можуть знайти до-
статньо кваліфікованих кадрів 
на базовому рівні. Компанії зі 
штатом від 50 до 500 працівни-
ків мають у середньому 13 вакан-
сій найнижчого рівня. У великих 
цей показник дорівнює 27.

Що ж відбувається? І як 
цьому зарадити? McKinsey пере-
конливо доводить: проблема пе-
реважно в тому, що освітяни й 
роботодавці працюють у пара-
лельних світах. І щоб її вирі-
шити, потрібно ці два світи 
об’єднати: змусити перших по-
ставити себе на місце других, 
тих – на місце перших, а студен-
там знайти місце посередині.

Найкращим виходом із си-
туації була б докорінна рефор  ма 
професійно-технічної осві  ти, 
яка скрізь (за винятком німець-
комовних країн) нидіє на за-

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Великі ножиці
Безробіття серед молоді сягає рекордних висот,  
а кваліфікованих кадрів дедалі дужче бракує
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двірках педагогічної системи на 
правах бідної родички. Держава 
вливає гроші в університети. Ті 
змагаються між собою за звання 
найкращого. Як наслідок – 
батьки та діти оминають ПТУ й 
технікуми десятою дорогою: ба-
гато опитаних McKin  sey студен-
тів обрали виші, хоча й вва-
жали, що технічні училища 
дали б їм більше шансів знайти 
роботу.

Проте, як свідчить згадана 
агенція, деякі передбачливі дер-
жави, освітні заклади й компанії 
зараз ретельно взялися від-
новлювати професійно-технічну 
освіту. Південна Корея створила 
мережу так званих шкіл май-
стрів, щоб зменшити дефіцит 
операторів машин та облад-
нання, а також сантехніків. Дер-
жава бере на себе всі витрати 
щодо проживання й утримання 
студентів, оплачує їхнє навчан-
 ня. Їх називають «молодими 
майстрами», задля певного про-
тиставлення одержимості акаде-
мічними лаврами (у Південній 
Кореї один із найвищих у світі 
показник охоплення молоді уні-
верситетською освітою).

Технічні училища створю-
ють точні моделі робочих місць, 
щоб студентам легше було подо-

лати бар’єр між навчанням і ре-
альною роботою: в австралій-
ському місті Перті Технологіч-
ний інститут Челленджера 
TAFE має у своєму розпоря-
дженні цілком функціональну 
копію газопереробного заводу 
(за винятком самого газу). У ба-
гатьох країнах компанії, які го-
стро відчувають дефіцит тала-
новитої молоді, укладають 
угоди з урядом, щоб суміщати 
для неї академічну освіту з 
практичною підготовкою: в 
Єгипті корпорація Americana 
Group, яка володіє мережею 
ресторанів, створила програму, 
що дає студентам змогу працю-
вати в ній і водночас навчатися 
в коледжі.

Політики також досягли 
певних успіхів у допомозі най-
менш забезпеченим соціальним 
групам саме через про фесійно-
технічну освіту. У Південній Аф-
риці партнерська організація Go 
for Gold, створена Управлінням 
освіти Західної Капської провін-
ції та будівельною компанією 
NMC Constru c tion Group, шукає 
перспективних школярів для 
по   дальшої підготовки з гаран-
тією річної оплати стажування й 
можливістю одержувати сти-
пендію для продовження на-
вчання в університеті. В Індії 
Інститут писемності, освіти і 
профе сій но-технічної підготов-
 ки відряджає працівників до 
сільської місцевості проводити 
профорієнтаційну роботу й ін-
формувати населення про мож-
ливості, які відкриває працевла-
штування в солідних, респекта-
бельних компаніях на кшталт 
Taj Hotels або Larsen & Toubro.

Легко стати скептиком, оці-
нюючи шанси таких спроб пе-
рекинути місток від освіти до 
роботи. Ухил у бік «чистої на-
уки» – одна з найпотужніших 
сил в освітньому житті: достат-
ньо поглянути на те, як тех-
нічні школи Британії занепа-
дали, а політехніки перетворю-
валися на університети.

Та все ж є підстави й для 
оптимізму. Насамперед техно-
логії істотно зменшують вар-
тість професійно-технічної під-
готовки, яка завжди була од-
нією з найважливіших причин 
її повільного поширення. «Сер-
йозні ігри» можуть дати молоді 
шанс здобути практичний до-
свід, хай і віртуальний, із міні-
мальними витратами. Найбіль-

ший із громадських коледжів 
(найнижча ланка в системі ви-
щої освіти США, приблизний 
еквівалент українського техні-
куму. – Ред.) Сполучених Шта-
тів, а саме Маямі-Дейдський, 
запровадив систему, яка не-
гайно посилає сигнал виклада-
чам щоразу, тільки-но вихова-
нець опиняється в зоні ризику, 
наприклад починає діставати 
гірші оцінки. У Колумбії спеці-
альна Обсерваторія праці (при 
Міністерстві освіти) пропонує 
інформацію щодо працевла-
штування випускників кожного 
освітнього закладу країни.

ДІЛО МАйСТРА ВеЛичАЄ
Ще одна позитивна тенденція – 
дедалі більше приватних нав-
чальних закладів пропонують 
ідеї для поліпшення про-
фесійно-технічної освіти. У Ки-
таї холдинг професійно-тех -
нічної підготовки спеціалізу-
ється на доборі робочих місць 
для студентів у тамтешній авто-
мобільній галузі, створивши ма-
сиви даних як вихованців, так і 
потенційних працедавців. Ком-
панія Mozilla – творець веб-
браузера Firefox – започатку-
вала ініціативу відкритих серти-
фікатів, яка дає змогу учас-       
никам дістати підтвердження 
навичок програмування. Індій-
ська профорієнтаційна органі-
зація IL&FS Skills гарантує своїм 
слухачам працевлаштування по 
закінченні курсів.

Поліпшення професійно-
технічної освіти навряд чи ста-
 не панацеєю для глобальної 
кризи ринку праці: мільйони 
молодих людей будуть прире-
чені на безробіття, доки попит 
лишатиметься низьким, а зрос-
тання економіки – млявим. Але 
воно може принаймні допо-
могти усунути ці абсурдні «но-
жиці», які помітно в усьому 
світі, – дефіцит робочих місць і 
водночас брак кваліфікованих 
кадрів. 

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
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ЗА ЗАСЛУГи
жерар Депардьє: «Я обожнюю вашу країну, Росію, 
ваших людей, вашу історію, ваших письменників. Мені 
подобається тут робити фільми… Я обожнюю вашу куль-
туру, ваш спосіб мислення. Мій батько свого часу був ко-
муністом і слухав «Радіо Москви»... Я вже говорив про 
це з нашим президентом Франсуа Олландом… що Ро-
сія – країна великої демократії, це не та країна, де 
прем’єр-міністр міг би назвати громадянина своєї кра-
їни жалюгідною людиною».

З 
початку нового року у фо-
кусі уваги європейських 
ЗМІ виявилася тема пока-
зового набуття відомим 

французьким актором Жераром 
Депардьє російського громадян-
ства. Зазвичай це пов’язують із 
його прагненням продемон-
струвати свій протест проти 
соціально-економічних експери-
ментів нового соціалістичного 
керівництва Франції, зокрема 
спроб увести 75% податок для 
осіб, прибутки яких перевищу-
ють €1 млн. 

Невідомо напевно, чи по-
збувся Депардьє французького 
громадянства, але 16 грудня 
2012 року він звернувся до уряду 
з листом, у якому заявив, що на-
завжди віддає П’ятій республіці 
свій паспорт і номер соціального 
страхування («яким не скорис-
тався жодного разу»). А сам буде 
тепер «громадянином світу». 
Однак проблема в тому, що 
французька бюрократія так не 
працює. Для того щоб людина 

відмовилася від громадянства, 
необхідні процедури, рішення, 
печатки, підписи відповідальних 
осіб… Тож є всі підстави вва-
жати, що він і досі є громадяни-
ном Франції. Зрештою, як 
влучно зазначив після грудне-
вого демаршу актора міністр 
праці Мішель Сапен, французь-
кий паспорт месьє Депардьє не 
завадив би – треба ж йому до-
глядати свої виноградники.

І Франція, і Росія дозволяють 
подвійне громадянство. І ніщо 
не заважає Депардьє бути грома-
дянином обох цих держав. Інша 
річ, що він навряд чи мав за-
конні підстави стати співвітчиз-

ником Путіна, адже знаменитий 
француз не відповідає майже 
жодній із вимог федерального 
закону РФ про російське грома-
дянство. Навіть стаття про його 
набуття іноземцями, які мають 
видатні досягнення в галузі на-
уки, техніки й культури, перед-
бачає спершу проживання в 
Росії щонайменше рік. Єдина 
норма, під яку теоретично міг 
підпадати Депардьє, – це ч. 3 ст. 13. 
У ній зазначено, що без жодних 
додаткових умов громадянство 
РФ можуть дістати іноземці, які 
мають «особливі заслуги» перед 
нею.

Проте головна заслуга Де-
пардьє перед Росією – похвали 
на адресу тамтешньої демокра-
тії. А громадянство, надане 
йому Владіміром Путіним 3 
січня, – своєрідний аванс за цю 
«заслугу». Навіщо вона остан-
ньому – зрозуміло. Хіба може 
бути краща ілюстрація «вста-
вання Росії з колін», аніж те, що 
європейські знаменитості «тіка-

Автори: 
Олександр 
Михельсон, 

Микола 
Бучинський

 

Казус Депардьє
Курйоз із переходом Жерара Депардьє в підданство РФ свідчить про 
дедалі популярнішу тенденцію до використання західних зірок для 
легітимізації авторитарних режимів
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які вони отримують під час та-
ких вояжів до авторитарних пра-
вителів. 

Приклад Жерара Депардьє 
вже було спробували насліду-
вати й інші знаменитості мину-
лого століття, зокрема фран-
цузька кіноактриса Бріжитт Бар-
 до, яка погрожує звернутися за 
російським громадянством, як-
що влада Франції нічого не зро-
бить для порятунку двох хворих 
слонів, яких хочуть приспати в 
ліонському зоопарку (!?). Вона 
вже заявила, що вважає Путіна 
ідеальним главою держави, 
оскільки той «зробив для за-
хисту тварин більше, ніж наші 
президенти». У такий спосіб за-
хідні зірки демонструють цілко-
вите нерозуміння реалій функці-
онування авторитарних режи-
мів, перед правителями яких 
прихиляються. А діставши пор-
цію слушної критики від політи-
ків, авторитетів громадської 
думки, НГО та ЗМІ, починають 
незграбно виправдовуватися.  

Попри сподівання Кремля на 
можливість використати фран-
цузького актора і його послідов-
ників для відвернення поглядів 
громадськості всередині країни 

та за її межами від теми пору-
шення прав людини, підкрес-
лення переваг РФ над краї-
нами «загниваючого Заходу», 
насправді бурхлива реакція у сві-
товому інформаційному про-
сторі свідчить про те, що казус 
Депардьє загострив увагу на 
справжньому стані справ у Росії, 
її «рядженої демократії», а та-
кож можливостей авторитарних 
режимів впливати на громадську 
думку на Заході за допомогою 
медіа-маніпуляцій та підкупу 
або інших методів впливу на по-
пулярних там людей. Тож на-
слідки цієї ситуації можуть по-
сприяти утвердженню в демо-
кратичному світі розуміння того 
факту, що РФ дуже далека від 
цивілізованих уявлень про демо-
кратію та людські свободи, а та-
кож, що не менш важливо, за-
вдати ударів по русофільських 
настроях у Франції, котрі були 
однією з основних перешкод для 
вироблення адекватної політики 
Парижа стосовно авторитарної 
путінської Росії та загроз, які 
вона та неоімперський курс ни-
нішнього Кремля становлять 
для європейських країн. 

Етапи 
«політичного 
дозрівання» 
жерара 
Депардьє

ють» до неї? А між тим у пошу-
ках пояснень кроків відомого 
актора можна збудувати й гіпо-
тезу, вкрай далеку від політики. 
Наприклад, Бельгія (у якій Де-
пардьє купив нерухомість, щоб 
уникнути податкового пресу со-
ціалістичного уряду) теж ви-
знає подвійне громадянство. 
Але в цій країні воно заборо-
нене з Францією. Тоді як із Ро-
сією дозволене. Тож Депардьє 
не зможе подати на бельгійське 
громадянство. 

Загалом хронологія дій ак-
тора, як і оперативна реакція 
Кремля на мимохіть кинуту 
французом репліку про можли-
вість його переходу в російське 
підданство, свідчить, що на-
справді останні події лише заго-
стрили більш довгострокову тен-
денцію. 

Йдеться про активне й цілком 
успішне використання одіозними 
диктаторами різних країн захід-
них зірок для легітимізації своїх 
режимів в очах міжнародної 
спільноти, але особливо для зміц-
нення власного авторитету всере-
дині підвладних їм суспільств. 
Самі зірки часто вже або «спи-
сані» в себе на батьківщині, або 
виблискують останніми своїми 
променями, а тому відчувають 
дефіцит уваги. Тож виникають 
сприятливі умови для ігор на їх-
ньому марнославстві. 

Той самий Жерар Депардьє 
останнім часом не лише співав 
дифірамби Владіміру Путіну та 
«російській демократії», а й на-
відувався з культурними візи-
тами до Рамзана Кадирова в 
Чечню, де прославляв тамтеш-
ній режим, знімався в роликах із 
донькою узбецького президента 
Іслама Карімова і навіть дістав 
запрошення на зйомки в одному 
із фільмів про історію цієї 
середньо азійської автократії. 

Аналогічно діє й інша згасла 
зірка американського кінемато-
графа 1980–1990-х Жан-Клод 
Ван Дамм, який освідчувався в 
любові до згадуваного диктатора 
Чечні Рамзана Кадирова під час 
святкування його дня наро-
дження у 2011-му, а на торішніх 
парламентських виборах приїз-
див до України для агітації за 
регіонала-мільйонера Олексан-
дра Онищенка в Кагарлицькому 
міському будинку культури (!). 
Окрім підвищення власної само-
оцінки для цих «екс-зірок» 
ідеться й про суттєві гонорари, 

РеАКЦІЯ ФРАНЦУЗЬКОї ПРеСи ТА ГРОМАДСЬКОСТІ  
НА ДеМАРШ ДеПАРДЬЄ

Le Figaro: «Набуття 
російського грома-
дянства для Депардьє 

не означає вихід із французького. За інформацією га-
зети, на вихід із рідного громадянства він не наважився. 
Якби він справді віддав французький паспорт, втратив 
би всі громадянські права, мусив би за кожним приїз-
дом подаватися на візу, а щоб зніматися бодай в епізо-
дах, діставати право на роботу. Є про що замислитися».

Колишній агент Депардьє жан-Луї 
Ліві в інтерв’ю Le Monde: «Провоку-
вати – це означає для Депардьє питати, 
чи його насправді люблять…коли він до-
сягнув межі своїх можливостей в артис-
тичній діяльності, то вдався до дуже 
контраверсійних авантюр... Можливо, 

коли успіх приходить дуже рано, у зовсім молоді роки, і 
коли він вам не приносить щастя, а, навпаки, руйнує 
вашу родину, то не дивно, що виникає бажання довести 
собі, ніби маєш інші таланти, інший потенціал… Йому 
лестить спілкування з політичними лідерами. Розмови з 
Міттераном, Шираком, Саркозі та навіть Олландом… 
додають йому поваги до себе. Чи усвідомлює він, що по-
літики також можуть використати його у своїх цілях? Од-
нозначно не скажу. Він не народився мислителем».

Французький філософ Даніель 
Сальватор Шиффер: «Ми вважали 
його розумнішим. Він сам собі збуду-
вав пастку, захищаючи чесноти росій-
ської демократії. Якщо жерар воліє до-
вести світу, що Росія – справді демо-
кратія, нехай спробує взяти участь у ан-
тикремлівській демонстрації».

№ 1-2 (270) 11 – 17.01.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|41

сканДал|СвіТ

ф
о

т
о

: у
н

іа
н

ф
о

т
о

: у
н

іа
н

ф
о

т
о

: r
E

u
T

E
r

s



ПОЛІТичНА ВеНДеТА ПО-ГРУЗиНСЬКи
У листопаді 2012 року були заарештовані екс-міністр 
внутрішніх справ, а перед тим міністр оборони Грузії 
Бачо Ахалая, начальник Об’єднаного штабу Збройних 
сил Ґіорґі Каландадзе і командир 4-ї бригади Зураб Ша-
матава, яких звинувачують у зловживанні службовим 
становищем.

ПРОЗАХІДНІ й ЛІБеРАЛЬНІ 
СиЛи У ГРУЗІї ПРОГРАЛи 
чеРеЗ ВІДСУТНІСТЬ 
СеРеДНЬОГО КЛАСУ  
ТА РОЗВиНУТОГО 
ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА

Політичний реванш 
по-грузинськи
Сто днів команди Бідзіни Іванішвілі

1 
жовтня 2012-го опозиційна 
«парасолька» під роман-
тичною назвою «Грузин-
ська мрія» виграла парла-

ментські вибори у Грузії. Пре-
зидент Міхеїл Саакашвілі на 
диво легко і швидко визнав по-
разку своєї партії, яка була біля 
керма майже вісім років, і від-
дав переможцям право само-
стійно сформувати кабінет. «Не 
першою, але й не другою люди-
ною» став російський мільяр-
дер і грузинський прем’єр Бі-
дзіна Іванішвілі.

Сто днів – достатній термін, 
аби зрозуміти, чого насправді 
хоче та чи та політсила, прихо-
дячи до влади. Коли дивишся з 
Києва, здається, що прем’єр-
міністр Іванішвілі проводить 
божевільну політику. Він є аген-
том впливу Кремля й робить 
усе, щоб виконати популістські 
передвиборні обіцянки. Кілька 
днів тому стало відомо, що, 
крім коштів самого олігарха, 
який має російське і фран-
цузьке громадянства водночас, 
в електоральну кампанію «…
мрії» вклали не один мільйон 
доларів кілька доволі багатих 
росіян із грузинськими прізви-
щами. Серед «добродіїв» немає 
послідовників Матері Терези. 
Всі ці люди – успішні промис-
ловці й бізнесмени, не помічені 
у викиданні грошей на вітер.

Події, які сьогодні відбува-
ються у Грузії, є наслідком 
плану її фактичної окупації 
«гаманцями» з московською та 
пітерською реєстрацією. Щоб 
пересвідчитись у правоті сказа-
ного, варто подивитися, що ж 
спромоглися зробити парла-
ментська й урядова команди 
Іванішвілі за цей короткий час.

По-перше, вдалося доволі 
сильно маргіналізувати доне-
давна правлячу партію «Єди-
ний національний рух» прези-

дента Саакашвілі. Арешти мі-
ністрів і рядових чиновників, 
побиття опонентів, хамські 
словесні ескапади з вуст глави 
уряду. Словом, політика в стилі 
«переможець забирає все», що 
дуже швидко стала новою ре-
альністю. Соціологія демон-
струє: підтримка партії Іваніш-
вілі за кілька місяців після пе-
ремоги зросла ще на 10% від 
55%, які вона здобула на пар-
ламентських перегонах. А го-
товність виявити підтримку 
прези ден   тові-реформатору 
зни  зилась… утричі. На жаль, 
не вдалося знайти даних про 
те, скільки респондентів не 
стали відповідати на запи-
тання. Здається, що багато. Бо 

в нинішній Грузії визнати себе 
прихильником Саакашвілі – то 
неабиякий чин.

І сувора оцінка згортання 
демократичних процесів, яка 
прозвучала з вуст державного 
секретаря США Гілларі Клін-
тон (зокрема, слова про небез-
пеку «українізації») стала не 
попередженням, а, на жаль, за-
пізнілою фіксацією того, що 
видно неозброєним оком. На-
віть із Вашингтона.

По-друге, мало не стався 
конфлікт із найближчим сусі-
дом і бізнес-партнером. Азер-
байджан будує на території 
Грузії залізницю Баку – Ахал-
калакі – Карс, яка скорочує 
шлях від Каспію до Туреччини 
й далі в Європу. Грузія не вкла-
дає в проект нічого, натомість 
дістає робочі місця й отримує 
прибуток від нової магістралі. 
Завдяки стратегічному парт-
нерству з Ільхамом Алієвим Са-
акашвілі домігся найнижчих 
цін на газ. Іванішвілі, своєю 
чергою, із граційністю «слона у 
крамниці посуду» ледве не зі-
псував відносин з Азербайджа-
ном, зробивши кілька несподі-
ваних заяв щодо прокладання 
шляху, який, мовляв, не відпо-
відає національним інтересам 
Грузії, та бажання знизити 
ціну на газ, котрі викликали 
неоднозначну реакцію Баку. 
Дорогу будують і далі, але не-
приємний осад залишився.

По-третє, були спроби нор-
малізувати ситуацію на «мос-
ковському фронті». Результатів, 
щоправда, мало. Дипломатичні 
відносини не реанімовані, жод-
них реальних кроків на шляху 
відновлення територіальної ці-
лісності Грузії не зроблено: ро-
сійські війська контролюють 
п’яту частину держави. Відбу-
лося кілька ознайомчих зустрі-
чей на не дуже високому рівні. 
Відтак вироком прозвучали 
слова глави уряду РФ Дмітрія 
Мєдвєдєва та очільника МЗС 
Сєрґєя Лаврова, що «неза-
лежні» Абхазія і Південна Осе-
тія – це вже «нова історична ре-
альність» і Росія готова до діа-
логу з Тбілісі, але, за окупант-
ською логікою Кремля, факт 
визнання маріонеткових режи-
мів перегляду не підлягає.

Пишуть, що до Москви до-
їхали перші партії аджарських 

Автор: 
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кашенки, Путіна чи Назарбаєва. 
Васадзе влучно описує дилему: 
«…політика маргіналізації опо-
зиції, яку проводила влада Гру-
зії всі попередні роки, була ви-
кликана розумінням того про-
стого факту, що поява сильної 
альтернативи означає не просто 
небезпеку політичної поразки, а 
й загрозу зміни курсу».

Власне, так і сталося. А що 
ж Саакашвілі? Президент від-
дав ініціативу, обережно кри-
тикує нових владців. Теоре-
тично він має право вже у квітні 
розпустити парламент. Але про 
доцільність цього кроку дебати 
точаться і в середовищі його 
прихильників. Є ризик отри-
мати ще радикальніший депу-
татський корпус – і тоді небез-
пека імпічменту. Цугцванг.

За кілька днів до Нового 
року прем’єр-міністр заявив, що 
дав наказ прокуратурі припи-
нити переслідування представ-
ників попередньої влади, зо-
крема найближчих соратників 
глави держави. Отже, виклики 
туди, арешти – це була суто по-
літика, солодка помста олігарха 
Іванішвілі, про якого Путін, як 
він сам висловився, «чув». 

ТиМчАСОВий 
ВІДСТУП
2 січня  
2013 року Бі-
дзіна Іванішвілі 
оголосив про 
припинення 
кримінального 
переслідування 
екс-посадовців 
країни: «Процес 
завершений. 
Систему на-
силля та брехні 
уражено, і зараз 
ми повинні про-
бачити всіх тих, 
хто за бажан-
ням чи ні, але 
брали участь у 
цій системі. Ми 
повинні проба-
чити їх і приду-
мати щось на 
кшталт амністії»

цитрусових. Щоправда, не на-
впростець, а через Білорусь – 
«дякувати» Митному союзові, 
тому самому, куди так кличуть 
Україну. До того ж, як ствер-
джують експерти, Російська 
Федерація, згідно з умовами 
СОТ, і так має відкрити кор-
дони для товарів, вироблених у 
Грузії. І це на тлі існування й 
надалі одностороннього візо-
вого режиму для громадян Са-
картвело й за вартості річної 
візи (на хвилинку!) у $600 – не-
великої ціни Москви для моти-
вування місцевих квіслінґів.

По-четверте, у 16 муніципа-
літетах Грузії владу було захо-
плено силою – від «підвішу-
вання» мерів на гачках кримі-
нальних справ до фізичного по-
биття з витяганням чиновників 
із кабінетів, словесними образа-
 ми під прицілом телекамер у 
стилі китайських хунвейбінів.

По-п’яте, змінилися влас-
ники й керівники більшості те-
леканалів. А популярний не 
тільки в Грузії російськомов-
ний канал «ПИК» був закри-
тий. Не останньою чергою, су-
дячи з усього, через активну ре-
дакційну політику, спрямовану, 

зокрема, й на Північний Кав-
каз. Звісно, навіщо «Первому…» 
й НТВ місцеві конкуренти? До 
речі, після чотирьох років гру-
зини знову мають змогу при-
ймати сигнал кремлівських те-
лерупорів. Це теж плата за при-
хід до влади Боріса Іванішвілі 
(працюючи в РФ, він русифіку-
вав власне ім’я). Земля і сво-
бода в обмін на брязкальця…

Відомий блогер і аналітик 
Ґела Васадзе однією з ключо-
вих причин, чому прозахідні й 
ліберальні сили у Грузії про-
грали, називає відсутність се-
реднього класу та розвину-
того громадянського суспіль-
ства. Останні не визріли. Вісім 
реформаторських років – це 
явно не ті сорок Мойсеєвих літ 
блукання пустелею. Але висно-
вок вартий уваги і для україн-
ців: величезна кількість під-
приємців та НГО не створюють 
ні першого, ні другого.

Феноменально, але грузин-
ська свобода народилася під ав-
торитарною владою і помирає 
за нібито демократії. Західні 
«друзі» тиснули на Міхеїла Са-
акашвілі, не дозволяючи йому 
стати диктатором на кшталт Лу-
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«В
аша помилка в 
тому, що ви не 
прихопили із со-
бою справжнього 

чоловіка», – сказав, зводячи 
двостволку, Шенборн, один з 
персонажів роману Марка 
Твена «Пригоди Гекльберрі 
Фінна»: він саме стояв перед 
принишклим натовпом, який 
хвилину тому готовий був його 
лінчувати.

«Найжалюгідніше, що є у 
світі, – це юрба, – вів далі Шен-
борн. – Ось і армія – юрба: йдуть 
у бій не тому, що в них спалах-
нула хоробрість, – їм надає хо-
робрості усвідомлення, що їх ба-
гато і що ними командують. Але 
натовп без чоловіка на чолі ні-
чого не вартий. Тепер вам зали-
шається тільки підібгати хвіст, 
іти додому й забитися в кут».

Цей епізод, що з’явився 
з-під пера блискучого Марка 

Твена, потрібно було б повісити 
де-небудь над входом до кім-
нати, в котрій засідає Координа-
ційна рада російської опозиції, 
або зробити його відповіддю на 
улюблене запитання представ-
ників несистемної опозиції до 
обивателя, котрий манкірує мі-
тингами й походами.

За рік, що минув від дня 
народження російського про-
тестного руху, 4 грудня 2011-
го, коли результати парла-
ментських виборів не влашту-
вали навіть офісний планк-
тон, який вважає головним 
досягненням демократії мож-
ливість недорогого караоке в 
клубі щоп’ятниці та боулінгу 
щосуботи, він утратив масу 
своїх учасників і прихильни-
ків саме через брак чоловічого 
вертикального лідерства. 
Можна сказати, не протест-
ний рух утихомирився через 

те, що його покинули натовпи 
не надто вірних, як вияви-
лося, прихильників, а при-
хильники покинули його, бо 
він утихомирився.

За рік опозиція не винесла 
на поверхню жодної людини, 
яка виразно пояснила б іншим 
не лише чим погана путінська 
влада, а й чим буде добра та, що 
її змінить. Спершу в цьому не 
бачилося нічого дивовижного: 
мовляв, насамперед потрібно 
всім разом зібратись і скинути 
нинішніх керманичів. А потім і 
подумаємо. Уявити собі, ніби 
вони не знають, що так не бу-
ває, означає відмовити їм у за-
лишку здорового глузду й кон-
статувати забуття всього, чого 
їх навчали в школах та інститу-
тах. Однак не перейнялися. Що 
знову виказує відсутність у 
протестного руху яскраво вира-
женого чоловічого начала.

Протест середнього роду
Російській опозиції потрібен Чоловік

Автор: 
Катерина 
Барабаш, 

Росія 
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Те, що останніми місяцями 
в лідери опозиції вирвався На-
вальний, свідчить багато про 
що. Навальний – це туга за чо-
ловіком, за отим самим силь-
ним самцем, про якого говорив 
персонаж Марка Твена: «…ви 
не прихопили із собою справж-
нього чоловіка». Протест – він 
горизонтальний, він вибухо-
вий, і ні вчорашній плейбой 
Нємцов, ні обридливо-одіозний 
Лімонов, ні інтелектуал-
віршотворець Биков, ні пону-
рий радикал Удальцов, – ніхто 
не здатний уособити в собі 
тверде чоловіче начало. Юрба – 
жіночого роду, вона мінлива, 
схильна до рефлексії та зайвої 
ваги, вона любить яскраве, со-
лодке й блискуче. Але головне, 
що вона, як усіляка жіноча сут-
ність, ведена – їй потрібен ви-
добувач, мисливець і пастух. 
Тобто, кажучи просто, Чоловік.

Але опозиція не прихопила 
із собою чоловіка, й тому решта 
її дій приречена на катання ко-
лом. Крутиться кружало, на 
якому – конячки, машинки, ка-
рети, верблюди, а навколо сто-
ять батьки й ловлять замилова-
ним поглядом свого малюка. 
Ось він вигулькнув на конику і 
знову зник, поступившись міс-
цем іншим, котрих теж хтось 
замиловано хапає очима. Одні 
й ті самі персонажі, вони 
з’являються і щезають, і кожен 
чекає на свого, щоб у його ру-
хові побачити сенс і виправ-
дання каруселі. Ось проїхав 
Нємцов, йому помахали рукою 
його прихильники, ось вири-
нув і відплив Удальцов, ось На-
вальний, ось комусь любий Лі-
монов. Потім – те саме, потім – 
знову і знову. Вони тільки для 
батьків різні, а для всіх решти 
– однакові – з палаючими 
очима, захоплені й не надто 
уважні до всього, що довкола 
каруселі.

Опозиційний обиватель (а 
серед таких виявилося багато 
нудьгуючої молоді й літніх ті-
тоньок із гуманітарної сфери) 
зовсім відпав від протестного 
руху, коли не побачив у ньому 
Чоловіка. Які-не-які лідери є, 
а Чоловіка немає. У Наваль-
ного бути чоловіком виходить 
краще, ніж у багатьох інших. 
Як будь-який чоловік, він має 
свою справу, як на мірки оби-
вателя, достойну й цілком при-
буткову репутаційно: викриває 

корупцію за допомогою цифр і 
розслідувань. Усі решта – за 
допомогою слів. Завдяки чоло-
вічим діям – видобуткові й по-
люванню – він утримує свою 
нетверду харизму.

За це Навальному поки що 
готові пробачати й страшенно 
дорогу машину з тонованим 
склом, якою він дістається до 
мітингів на захист рівності й 
демократії, і нездоровий по-
гляд спідлоба, і дружбу з наці-
оналістами аж до спільної 
участі в «Російських маршах». 
До певного часу, звісно, поки з 
ув’язнення вийде Ходорков-
скій. Хоч і до його виходу 
(якщо такий станеться) нові лі-
дери, мабуть-таки, з’являться. 
Важко чекати від країни, яка 
20 років провела в летаргіч-
ному сні, миттєвого наро-
дження справжнього чоловіка-
проводаря.

До того ж слід розуміти, що 
протестний рух у Росії, котрий 
народився (чи пробудився 
після летаргії) в грудні 2011-го, 
є стихійним, котрий іде знизу 
й має організаторів лише фор-
мально, щоб було кому домов-
лятися з мерією про марші, мі-
тинги й походи. Звісна річ, 
будь-який рух без голови – 
броунівський. Він або вмирає, 
або сприяє народженню но-
вого лідера, який не обмеж-
иться функцією організатора 
таких заходів. 

Нині, коли після повер-
нення на престол Путіна улю-
бленою розвагою влади стало 
демонстративне закручування 
гайок на всіх фронтах – тут і 
«людожерський» закон, який 
не дозволяє американцям уси-
новлювати дітей із РФ, і забо-
рона іноземним резидентам 
очолювати її компанії, і образ-
ливі для населення екзотичні 
вчинки на зразок видачі Де-
пардьє російського паспорта 
(див. стор. 40) чи скасування 
обов’язкового дозволу на ро-
боту для гастарбайтерів: у та-
ких умовах конвульсія низу не 
спрацьовує. Стара риторика 
(«Геть Путіна!») бачиться наїв-
ною вимогою вчорашнього 
дня – стало втямки, що навіть 
коли на місце нинішнього лі-
дера прийде яка-небудь мила 
людина, країна не видужає.

Потрібен мозковий штурм. 
Здійснити його може тільки 
Чоловік. 
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(Не)святковий час
Чи виживе християнство на Близькому Сході 

Н
а площі Ясел у Віфлеємі 24 
грудня – у переддень 
Різдва за західним кален-
дарем – зібралося багато 

люду з нагоди служіння опівніч-
ної меси у храмі Різдва Христо-
вого. Тисячі іноземних гостей і 
прочан тіснилися в натовпі разом 
із місцевими арабами-христия-
на ми під суворим наглядом 
озброєних ізраїльських охорон-
ців. Процесія на чолі зі старшими 
єпископами пройшла з Єруса-
лима до Віфлеєма крізь браму, 
яку тамтешня влада відчинила 
спеціально для цього, браму в 
жахливій бетонній стіні, збудова-
ній для розмежування Єрусалима 
і палестинської території.

Храми були переповнені, а 
кількість приїжджих зросла. Ще 
більше гостей було тут під час 
православного Різдва 7 січня. 
Арабські торгівці користаються 
напливом гостей, продаючи чай, 
солодощі та сувеніри, у той час 
як Палестинська автономія ані-
трохи не витрачається на ство-
рення святкової атмосфери: освіт-
лення та велику ялинку з кольо-
ровими ліхтариками.

Однак для багатьох християн 
на Близькому Сході нині час не 
для святкування, а радше для 
суму, небезпеки і страху. Тисячі 
арабів-християн уже втекли від 
погроз і бомбардувань, що за-
брали життя багатьох вірян і три-
мають у страху давнє християн-
ське населення. Ще тисячі людей 
відчайдушно намагаються отри-
мати візи в країни Заходу. Якщо 
ця міграція не припиниться, 
християнство на Близькому Сході 
незабаром стане лише спогадом, 
храми спорожніють, а святі місця 
перетворяться на мертві музеї.

Мовою цифр картина не 
менш сумна. 1946 року християн-
ська громада сягала 22% насе-
лення палестинської території 
британського мандата. Нині хрис-
тиянами є лише 2% населення Із-
раїлю та окупованих палестин-
ських земель. Не так давно 80% 
жителів Віфлеєма – міста, в якому 
народилося християнство, – ста-

новили християни. Тепер ця 
цифра не перевищує 15%, а кіль-
кість мусульман суттєво перева-
жає. Назарет і Єрусалим, у яких 
християнство процвітало протя-
гом май  же 2 тис. років, також 
втратили більшу частину христи-
янського населення. Пастви їхніх 
храмів зменшуються, і церковнос-
лужителі радо вітають іноземних 
прочан та туристів.

Християнство втрачає позиції 
не лише на Святій Землі. На 
Близькому Сході християни тепер 
є небажаними членами суспіль-
ства, вони стають жертвами напа-
дів і дістають тавро західних аген-
тів, у той час як в Іраку тривають 
бомбардування, у Сирії панує на-
силля, а ісламські бойовики зміц-
нюють позиції в Єгипті. Сотні ти-
сяч людей втекли з Іраку після 
падіння Саддама Гусейна. Чи-
мало з них прямують до Йорданії 
та Сирії – країн, де найдавніші 
християнські громади століттями 

жили у відносній гармонії із 
сусідами-мусульманами. Тепер 
іракські біженці-християни втіка-
ють удруге, повертаючись, попри 
наявні загрози, до родових домі-
вок халдеїв, вірменів та ассирій-
ців у Багдаді, Мосулі, Басрі й Кір-
куці. Сирійські християни опини-
лися в центрі громадянської ві-
йни й не хочуть полишати режим, 
що толерантно ставився до їхньої 
колись успішної й впливової гро-
мади. Вони бояться джихадистів, 
які воюють на боці сирійської 
опозиції, не приховуючи наміру 
запровадити виключно ісламіст-
ський режим (див. стор. 48).

Міграція активізується на тлі 
широкого обговорення жорсто-
ких нападів. Два роки тому 
пов’язані з «Аль-Каїдою» озбро-
єні люди здійснили напад на ка-
федральний собор Сирійської ка-
толицької церкви в Багдаді, на-
слідком чого стали 100 полоне-
них і 58 загиблих. Торік 23 особи 
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АТРАКЦІЯ  
ДЛЯ ТУРИСТІВ. 
Площа Ясел 
у Віфлеємі в 
переддень 
католицького 
Різдва

НеЗАБАРОМ ПОЗА 
МОНАСТиРЯМи  
ТА ІЗОЛЬОВАНиМи 
ГРОМАДАМи 
ХРиСТиЯНСЬКОГО жиТТЯ  
НА БЛиЗЬКОМУ СХОДІ 
ВЗАГАЛІ Не ІСНУВАТиМе

було поранено після вибуху в 
церкві у Кіркуці, ще кілька бомб 
знайдено поблизу двох інших 
храмів.

На Святій Землі менше на-
силля і загроза не така очевидна, 
проте християни й там у небез-
пеці. Палестинські християни 
вдвічі більше потерпають від дис-
кримінації: як палестинці під 
зверхністю Ізраїлю та в оточенні 
дедалі могутніших ісламських 
екстремістів. Нерідко християн-
ські жінки змушені носити паран-
джу, дотримуючись обмежень, 
встановлених ісламістами. Ізра-
їль гарантує християнам усі права 
та свободу віросповідання (не 
враховуючи проблем, від яких по-
терпають 5 тис. вірних Христу, що 
залишилися в Газі). Однак духів-
ництву й пастві орієнтованої на 
Захід і добре освіченої громади 
дошкуляють численні обме-
ження: складний доступ до Єруса-
лима, дозволи, контрольні 
пункти і бюрократія обтяжують 
щоден  не життя. Християни за-
знають дискримінації в бізнесі, їм 
непросто отримати вищу освіту. 
Стрімко знижується рівень наро-
джуваності, тим часом ісламісти 
бойкотують або нападають на де-
далі менш численні громади, на-
зиваючи їхніх членів шпигунами і 
колаборантами.

Чимало християн починають 
втрачати надію на нормальне 
життя на рідній землі й дедалі 
більше звертають погляди на 
Америку, Канаду та Австралію, де 
інші вже дістали теплий прийом, 
прихисток і матеріальний добро-
бут. Однак ця міграція оберта-
ється катастрофою для тих, хто 
лишається. По-перше, у сусідів-
мусульман і зовнішнього світу 
складається враження, що хрис-
тиянам, особ  ливо тим, які пов’я-
зані з англіканською та римо-
католицькою церквами, тут не 
міс  це, що їх привели сюди хресто-
носці, колоніалісти і місіонери. Та 
насправді більшість християн-
ських громад – носіїв біблійних 
мов і традицій апостольських ча-
сів – сформувалися щонайменше 
за 500 років до приходу ісламу.

По-друге, християни давно 
мали непомірний інтелектуаль-
ний і торговельний вплив. Араб-
ське пробудження ХІХ століття за 
часів Османської імперії очолю-
вали християни. Вони заснову-
вали і керували школами, лікар-
нями та університетами, що віді-
гравали важливу роль у розвитку 
мусульманської більшості насе-
лення. Християнська громада за-
вжди була відкрита для ідей 
ззовні та зв’язків із Заходом. 
Окрім того, найбільше підтриму-

вала такі цінності, як права лю-
дини, правосуддя, толерантність і 
свобода.

Врешті-решт, якщо не бу  де 
християнської громади, хто дба-
тиме про світові релігійні пам’ят-
 ки? Незабаром поза монастирями 
та ізольованими громадами хрис-
тиянського життя взагалі не існу-
ватиме.

Для світового християнства 
проблема така серйозна, що торік 
архієпископ Кентерберійський 
провів у Лондоні спеціальну кон-
ференцію, покликану знайти ви-
рішення проблеми. Місцеві єпис-
копи розповіли про власні страхи 
і розчарування та попередили, що 
екстремістські сили зміцнюють 
свої позиції на Близькому Сході 
(див. Тиждень №51/2012). 
Бри  танський уряд засудив ізра-
їльські обмеження: якщо христи-
янин із Західного берега одружу-
ється з християнкою із Єруса-
лима, пара не може дістати дозвіл 
на спільне проживання в місті. 
Йшлося про те, що Британія го-
това подбати про порятунок хрис-
тиянства на Близькому Сході.

Ізраїльтяни, які брали участь 
у конференції, визнали, що мало 
хто з їхніх співвітчизників зустрі-
чався з християнами-палестин-
ця ми й обговорював взаємне від-
чуження і непорозуміння на Свя-
тій Землі. Кардинал Торан, який 
представляв Папу Бенедикта, ска-

зав: «Світ не може дозволити, 
щоб Свята Земля стала археоло-
гічною й історичною цікавинкою, 
куди приїжджають, як до рим-
ського Колізею».

Він та інші представники ду-
хівництва закликали до віри, про-
щення і діалогу. Але це була песи-
містична конференція. Політика 
постійно дошкуляє релігійним 
громадам, тоді як раніше між 
ними панували взаємоповага і то-
лерантність. Різдвяний хор нині 
став пережитком. А вертеп на 
площі Ясел незабаром може пере-
творитися на просту цікавинку 
для іноземних туристів. 

Не так давно 

80% 
жителів  

Віфлеєма – міста, 
в якому 

народилося 
християнство, – 

становили 
християни.  

Тепер ця цифра  
не перевищує 

15%
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У ЛАВАХ ВІЛЬНОї СиРІйСЬКОї 
АРМІї ЗРОСТАЄ КІЛЬКІСТЬ 
РеЛІГІйНиХ ЛЮДей,  
ЯКІ ВОЮЮТЬ ЗА ПРАВО 
СПОВІДУВАТи ВЛАСНУ 
ВеРСІЮ ІСЛАМУ

Битва за Сирію 
Як сирійські селяни стали бойовиками,  
а джихадисти хочуть вкрасти революцію

С
кромна квартира в йордан-
ському місті Ірбід поблизу 
сирійського кордону нага-
дує типове помешкання в 

радянській бетонній багатопо-
верхівці. У ньому з десяток старих 
і молодих чоловіків у спортивних 
костюмах, які тут лікуються від 
поранень. На відео, яке ті показу-
ють на своїх недорогих мобільних 
телефонах, вони у військовій 
формі з гвинтівками. Усі – бійці 
Вільної сирійської армії.  

ПОРиВАЮчи З БАйДУжІСТЮ 
Абу Біляль – поважний сивий чо-
ловік із розтрощеною рукою – 
має найвищий чин серед присут-
ніх. «Ніякі ми не бойовики, – по-
яснює чоловік. – Ми селяни і не 
переймалися політикою, доки не 
побачили, як служба безпеки по-
чала стріляти в солдатів, котрі 
відмовилися вбивати неозброє-
них демонстрантів. Люди збі-
глися допомагати всім поране-
ним, зокрема й солдатам. За 
перші місяці революції мене без 
підстав заарештовували шість ра-
зів. Якось під час атаки на підроз-
діл Вільної сирійської армії я по-
трапив під обстріл і зрозумів, що 
настане і мій час приєднатися».

У свої 35 Рудайна має чоти-
рьох дітей. Вона одна з перших 
жінок в ополченні повстанців. «Я 
приєдналася до революції, адже 
сама мати. Все починалося в на-
шому місті, після того як вій-
ськові катували дітей. Я не змо-
гла залишатися байдужою», – 
роз  повідає жінка. Рудайна 
спер  шу забирала з вулиць тіла за-
гиблих і ховала, оскільки нікому 
було, бо більшість чоловіків 
пішли на фронт. Згодом ще з 15 
дівчатами організовувала загін. 
Жінок не обшукували, тож під 
довгим мусульманським одягом 
можна було проносити їжу, ліки, 
а потім і легку зброю. Влітку ми-
нулого року дівчат почали затри-
мувати. Рудайна потрапила до 
списку ворогів режиму й пере-
бралася до Йорданії. 

У доктора Валіда тут в Ірбіді 
щодня по 75 пацієнтів, насампе-

ред поранених бійців. Вдома у 
Сирії він працював у відділені 
Червоного хреста, лікував і ци-
вільних, і повстанців, і військових 
регулярної армії. «Ми працю-
вали просто неба, використову-
вали найпримітивніші інстру-
менти. Через допомогу повстан-
цям на лікарів оголосили полю-
вання. Провладні війська почали 
розстрілювати машини швидкої 
допомоги. Я б залишився в Сирії, 
але мусив вивезти доньок. Маю 
зберегти їхню честь. Захистити 
дівчат вдома не вийшло б». 

Усі повстанці родом із пів-
дня – околиць Дераа. Саме там 
після розстрілу мирної демон-
страції почалося повстання. Лю-
ди вийшли на захист підлітків, 
яких катували за написання ан-
тиурядових гасел на стінах. Ре-
шта Сирії дивувалася, що про-
тести почалися в цьому небага-
тому сільськогосподарсь кому ре-
гіоні, де традиційно підтриму-
вали владу, а не у великих містах 
з відносно ліберально орієнтова-
ним населенням.  

До революції життя в сирій-
ській глибинці нічим не вирізня-
лося: робота, родина, телевізор. А 

ще  насаджений протягом деся-
тиліть культ президента та віра в 
ідейно близьку до комуністичної 
партію «Баас».  

Запитання, чи можна було б 
уникнути збройного протисто-
яння, серед повстанців викли-
кало дискусію. Екс-поліцейський  
Омар підсумував: «Ні, нас просто 
вбивали, будинки грабували, лю-
дей затримували без причини – 
звинувачували в підтримці опо-
зиції, якої у Сирії зроду не було. 
Навіть півроку тому деякі одно-

сельці трималися осторонь полі-
тики. Зараз таких мало. Якби 
зброї вистачило, всі пішли б на 
передову». 

Все ж старші чоловіки та 
жінки прагнуть швидше поверну-
тися до мирного життя. Трохи ін-
шого хоче молодь, яка рветься в 
бій. Для сільської молоді війна – 
хай і найстрашніша, але найваж-
ливіша й найцікавіша подія в 
житті.

ІНОЗеМЦІВ – ЛеГІОН 
Після здобуття незалежності 
від Франції Сирія успадкувала 
устрій, який закріплював етніч-
ний і релігійний розподіл. Пів-
століття клан Асада утримував 
баланс за допомогою батога і 
пряника. Армію та уряд контро-
лює алавітська меншина – шиїт-
ська громада, яка становить де-
сяту частину населення. 

Нині опозиціонери запевня-
ють, що влада з перших днів ре-
волюції виставляла конфлікт як 
боротьбу сунітської більшості (їх 
75%) з алавітами та християнами. 
«Ще в березні 2011-го в одну із 
церков Дамаска з криками «Ал-

Автор. 
Наталія 

Гуменюк, 
йорданія 
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лах Акбар» увірвалися озброєні 
бородачі. На той час без відома 
спецслужб у Сирії муха не проле-
тіла б, а ісламістів у країні не було 
під загрозою страти», – пояснює 
Хайсем, кіберактивіст із Дамас  ка. 
«В інтернеті поширюється відео, 
на якому алавітські військові ка-
тують сунітів і чинять наругу над 
Кораном. Таке зображення про-
вокує сунітів, а інші релігійні гро-
мади заохочує захищати режим, 
остерігаючись помсти. Я не вірю, 
що це випадково». 

Вирізані спецзагонами суніт-
ські села і цілеспрямовані атаки 
інсургентів на алавітів та хрис-
тиян – факт. У лавах Вільної си-
рійської армії зростає кількість 
релігійних людей, доб   ровольців 
із глибинки, які підтверджують, 
що воюють за право сповідувати 
власну версію ісламу. Тоді як 
спершу ополчення переважно 
складалося з цивільних офіцерів. 

Рік тому кількість бойовиків 
із Пакистану, Афганістану, Ємену 
була невеликою і не вони відда-
вали накази. Сьогодні в Сирії 
вою ють цілі іноземні загони. 
Контролювати кордони не в силі 

ані режим, ані повстанці, тож по-
трапити до країни може будь-хто. 
До Вільної сирійської армії при-
єдналися чеченці, таджики, ма-
рокканці, лівійці, йорданські са-
лафісти, чимало вояків із Пер-
ської затоки. За приблизними 
підрахунками, іноземців – бли-
зько 15%. Сирійські визнають, що 
впливу на них мають небагато. 
Навіть між сирійськими підрозді-
лами чимало протистояння й во-
рожості: часом неможливо з’ясу-
вати, хто саме контролює яку те-
риторію.

Та й натреновані в Іраку та 
Афганістані джихадисти вою-
ють краще за колишніх сирій-
ських селян і торгівців. Місце-
вим до того ж бракує зброї. У 
той час як на боці влади – бойо-
вики ліванської «Хезболли», 
іранці та російський «антитеро-
ристичний загін».

Приєднатися до боротьби з 
Асадом закликали лідери «Аль-
Каїди» із сусіднього Іраку. Поки 
що вплив терористичного угру-
повання незначний, але спец-
служби США підтвердили, що 
мережа «Аль-Каїди» в Сирії є. 

Що довше триває конфлікт, 
то більшою стає роль професій-
них бойовиків, налагоджуються 
маршрути постачання зброї, по-
чинає працювати економіка вій-
 ни. Захоплення заручників за-
ради викупу, який спрямовується 
на озброєння та утримання вій-
ська, – звична справа. З’явилися і 
найманці, які просто заробляють.

А МиР Уже БЛиЗЬКО?
Президент Сирії досі не визнає, 
що в його країні точиться грома-
дянська війна, а регулярні вій-
ська причетні до масових убивств 
мирного населення, зокрема жі-
нок і дітей. Усю вину Башар Асад 
покладає на терористів: «Вони 
вербують сирійців і за підтримки 
Заходу хочуть дестабілізувати 
країну. Між мною і сирійським 
народом проблем немає. Проти 
мене змовилися США, Європа, 
Туреччина, підсаджені на нафто-
долари арабські країни». 

Асад обіцяє не зректися 
влади за жодних обставин і «зни-
щити противника протягом тиж-
 ня, якщо припиняться поста-
чання зброї і фінансування з-за 
кордону». «Якщо Росія, Іран та 
Китай перестануть підтримувати 
режим – той впаде за місяць», – 
твердить, своєю чергою, опозиція. 
Такі розмови ведуться вже понад 
рік. Як і дипломатичне протисто-
яння в Раді безпеки ООН.

Західні аналітики прогнозу-
вали, що Асад піде до кінця 2012-
го, нині кажуть, що протягом 
2013-го. Вони ж погоджуються, 
що Вільна сирійська армія не 
здобуде перемоги, поки не буде 
запроваджена безполітна зона, 
як у Лівії. У такому разі США та 
«коаліція добровольців» із НАТО 
мали б знешкодити сирійські 
системи протиповітряної обо-
рони. Однак на цей крок – рівно-
сильний оголошенню війни – 
треба ще наважитися. 

«Альтернатива політичному 
врегулюванню – пекло», – за-
явив спеціальний посланець ген-
сека ООН та Ліги арабських дер-
жав у Сирії Лагдар Брагімі. Є спо-
дівання на змову військової вер-
хівки проти президента, а після 
цього створення тимчасового 
уряду та проведення виборів. Пе-
симістичніший сценарій – продо-
вження боротьби за контроль над 
територією та перехід влади від 
повстанців до Асада і навпаки. 
Звісно, ціною тисяч сирійських 
життів. 

Сьогодні у лавах 
Вільної сирійської 

армії воює близько 

15% 
іноземців 

Громадянська 
війна в Сирії 

забрала життя

60 тис. 
осіб

За даними ООН

Західні аналітики 
прогнозували,  

що Асад піде до 
кінця 2012-го,  
нині кажуть,  
що протягом  

2013-го

ВОїНИ РЕВОЛЮЦІї. 
У Сирії зростає 

роль професійних 
джихадистів-

бойовиків, 
які мають свої 

далекосяжні 
плани
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За прогнозами 
МВФ, у 2013 році 

зростання  
економіки США 

буде на рівні 

2%,
Японії та Британії –

 1%,

 Європейського 
Союзу —

0,3%

З
имові свята – це час, коли 
розширюються не тільки 
талії, а й можливості  
серйозно поміркувати. 

Вони дають людям час відійти 
від щоденної метушні й замис-
литися над тим, як можна 
щось змінити. Невже брак уяви 
засліпив їх настільки, що вони 
не бачать простих рішень? Чи 
можна зробити 2013 рік наба-
гато кращим, доклавши зовсім 
трохи зусиль?

Для урядів країн заможного 
світу відповідь буде ствердною. 
The Economist пропонує три 
способи зміцнити впевненість і 
покращити зростання протягом 
року, який інакше видається 
досить-таки похмурим. По-
стійні читачі не здивуються, по-
чувши, що всі три включають 
лібералізацію торгівлі. До цієї 
теми The Economist і справді ре-
гулярно повертається ще з часів 

заснування видання у 1843-му з 
метою протидії протекціоніст-
ським «хлібним законам», ухва-
леним у Британії (діяли з 1815 
по 1846 рік. – Ред.). Але пер-
спективи вигоди від взаємного 
відкриття кордонів заможними 
країнами з неповороткою нині 
економікою для вільного руху 
товарів і послуг видаються 
вельми заманливими. Світ не 
настільки інтег рований, як це 
уявляє собі більшість людей. А 
торгівля також пропонує нагоду 
для лібераль но-демократичних 
держав підтвердити свою репу-
тацію його провідників на 
шляху до процвітання.

Ти, НеБеСНий ЦАРЮ, 
ПРиШЛи МеНІ ДАРи…
За прогнозами МВФ, у 2013 році 
зростання економіки США 
може бути на рівні близько 2%, 
Японії та Британії – приблизно 

1%, а єврозоні дуже пощастить, 
якщо там узагалі хоч щось зрос-
татиме. Влада в кожній із цих 
країн і регіонів може багато що 
зробити, щоб такі похмурі про-
гнози не справдилися. Але в 
більшості випадків для цього 
доведеться скористатися не 
дуже симпатичними методами. 
Подальше валютне стимулю-
вання може допомогти пожва-
вити процес оздоровлення, але 
тут виникає ризик створення 
«бульбашок» – роздутих цін на 
активи. Більша фіскальна екс-
пансія може сприяти зрос-
танню, але підвищить борговий 
тягар держави.

Навпаки, на вільну торгівлю 
коштів витрачати не потрібно. 
Від держав-учасниць не вимага-
ється нічого, крім мінімуму ор-
ганізаційних зусиль та макси-
муму політичної мужності. І на-
віть якщо певні лобістські групи 

Невичерпні дари
Святкова пропозиція, яку багаті держави можуть надати  

власному населенню і всім, всім, всім
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(наприклад, сільськогосподар-
ських виробників) чинитимуть 
запеклий спротив, загалом еко-
номіка отримає значні переваги 
від зняття бар’єрів (тарифів, суб-
сидій і бюрократичної тяга-
нини, які всі разом впливають 
на міжнародні ринки). Заро-
бітні плати зростатимуть пара-
лельно з падінням вартості ім-
портних товарів і послуг, екс-
портні ринки розширювати-
муться, а продуктивність посту-
пово поліпшуватиметься одно-
часно з оздоровленням усієї еко-
номіки завдяки вільнішій тор-
гівлі.

Є три великі можливості для 
усунення торговельних бар’єрів: 
Транстихоокеанське партнерство 
(ТТП, угода про вільну торгівлю 
між державами Азійсько-Тихо-
океа нсь ко го регіону); трансат-
лантична угода про вільну тор-
гівлю між Америкою та Євросою-
зом і по-справжньому єдиний ри-
нок послуг у межах Європи. Усі ці 
ініціативи не так давно з розряду 
політичних фантазій перейшли 
до розряду майже готових до реа-
лізації, і за наступні рік-два мож-
ливо досягти серйозних успіхів. 
Кожна з них сама по собі могла б 
поліпшити ділову впевненість і 
сприяти процвітанню. Разом 
вони цілковито змінили б пер-
спективи багатих країн.

В ідеальному світі велика 
торговельна угода означала б 
договір у глобальних масшта-
бах, оскільки усунення пере-
шкод для всіх набагато краще, 
ніж зменшення їх на двосторон-
ній або регіональній основі. Але 
в реальному світі останній раунд 
(уругвайський) переговорів про 
світову торгівлю закінчився ще в 
1994 році. Наступний раунд  
(у місті Доха, Катар) прирече-
ний. Замість того щоб шмагати 
мертвого коня в Женеві, час 
уже досягати успіху там, де тор-
говельні перемовини набрали 
обертів, а політики виявили за-
цікавлення. А це Тихоокеан-
ський і Трансатлантичний ре-
гіони.

Над Транстихоокеанським 
партнерством робота вже три-
ває. У переговорах беруть 
участь 11 тихоокеанських дер-
жав, серед яких Мексика, Ка-
нада, Австралія, Нова Зеландія 
та США. Наступного року до 
них, не виключено, приєдна-
ється й Південна Корея. Те саме 
можна сказати і про Японію, 

якщо новий прем’єр-міністр 
Сіндзо Абе серйозно вирішив 
підтримати економічний потен-
ціал країни. Разом із Японією та 
Південною Кореєю на країни 
ТТП припадатиме близь ко 30% 
світового обороту товарів та по-
слуг. А до планів Транстихооке-
анського партнерства входить 
набагато більше, ніж просто 
зменшення тарифів. Мета – об-
говорити набагато ширший 
спільний звід правил від регу-
лювання до конкурентної полі-
тики. За даними одного дослі-
дження, така угода могла б під-
няти ВВП цього регіону більше 
ніж на 1%.

Трансатлантична торго-
вельна угода – це поки що лише 
ідея, хоча її активно просувають 
європейські політики й обе-
режно підтримує держсек ретар 
США Гілларі Клінтон. Тут теж 
прихований великий потенціал: 
позбувшись тарифів, можна 
спростити ланцюги постачання 
і підняти продуктивність, а та-
кож зменшити навантаження 
на бізнес через узгодження ре-
гуляторних вимог, тож, напри-
клад, автомобіль або медика-
мент, визнаний безпечним у Єв-
ропі, не муситиме ще раз прохо-
дити випробування в Америці. 
За оцінками одного з аналіти-
ків, проста відмова від тарифів 
могла б підняти ВВП Європи 
приблизно на 0,4%, а США – на 
один відсотковий пункт.

Набагато вигідніше буде, 
якщо ці угоди стимулювати-
муть ширшу лібералізацію в 
глобальному масштабі, а надто у 
великих країнах, що розвива-
ються і мають швидкі темпи 
зростання. На це не можна роз-
раховувати автоматично: ТТП і 
угода між ЄС та США можуть 
розколоти світ на конкурентні 
регіональні блоки, причому 

Піднебесна не входитиме до 
жодного з них. Але цього можна 
буде уникнути, якщо узгодити 
обидва документи і зробити їх 
легкодоступними для інших. 
Вони повинні ґрунтуватися на 
схожих шаблонах, уникаючи 
непотрібних обмежень (чи то 
щодо засобів управління капі-
талом, чи щодо інтелектуальної 
власності), й виробити набір 
правил, які могли б підійти й 
Китаю або Індії.

…ПІДТРиМКУ ВВП ДЛЯ 
БАГАТОГО СВІТУ
Що ж стосується внутрішніх 
ринків, то в США не бракує га-
лузей, де Барак Обама міг би 
почати усувати непотрібну бю-
рократію. Але найбільше мож-
ливостей у Європи. До спіль-
ного ринку все ще загалом не 
належать послуги, які станов-
лять понад 70% ВВП регіону. 
Митні формальності, напри-
клад, створюють надмірну бю-
рократичну тяганину й обхо-
дяться майже в 40% вартості 
товарів, які перевозяться в 
межах ЄС морськими шля-

хами. Залізничні компанії од-
нієї держави Євросоюзу не мо-
жуть надавати аналогічних 
послуг в іншій країні. Інтернет-
ринок – це ще один жупел. Єв-
ропейцям часто буває легше 
купувати товари через інтер-
нет в Америці, ніж у своїх сусі-
дів. Залежно від того, скільки 
бар’єрів буде знято, ВВП ЄС 
може зрости на 2,5% або й 
більше. Усім політикам це ві-
домо. Більшість (за межами 
Франції) на словах готові під-
тримати ідею розширення 
єдиного ринку. Тепер настав 
час для дій.

Підтримавши вільнішу тор-
гівлю і відкриті ринки, Захід на-
вчив решту світу, як забезпе-
чити розвиток. Нині глобаліза-
ція асоціюється зі зростанням 
середнього класу в країнах, що 
розвиваються, і з деякими «лібе-
ральними диктатурами». Тож час 
зробити 2013-й роком, коли Захід 
поверне собі свою репутацію і 
силу. 

ЗАХІД ЗУПиНиВСЯ
КРАїНи З НАйВиЩиМи ТеМПАМи
ЗРОСТАННЯ ВВП У 2013 РОЦІ*

Місце       Країна  Зростання
                                                   ВВП, %
  1 Монголія 18,1
  2 Макао 13,5
  3 Лівія 12,2
  4 Китай 8,6
  5 Бутан 8,5
  6 Східний Тимор 8,3
  7 = Ірак 8,2
  7-8 = Мозамбік 8,2
  9 Руанда 7,8
  10 Гана 7,6
*За прогнозами Economist Intelligence Unit

Разом із Японією та 
Південною Кореєю 
на країни Трансти-

хоокеанського 
партнерства припа-

датиме близько 

30% 
світового обороту 
товарів та послуг

Така угода  
могла б підняти 

ВВП регіону  
більше ніж на 

1%

Залежно від того, 
скільки бар’єрів 

буде знято, ВВП ЄС 
може зрости на 

2,5% 
або й більше

№ 1-2 (270) 11 – 17.01.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|51

лібЕрЕралізаЦія ринків|СвіТ



Княжа Русь як 
давньоукраїнська 
держава
З позицій сучасної європейської етнології 
мешканці Південної Русі Х–ХІІІ століть на чолі 
з княжими Києвом, Переяславом, Галичем 
мали праукраїнську етномовну специфіку

К
лючовою проблемою істо-
рії Східної Європи є істо-
рична спадщина Київської 
Русі. Провідна роль україн-

ських земель на чолі з княжим 
Києвом у становленні східного 
слов’янства та його державності 
не викликає сумніву (рис. 1). Ре-
альна чи вигадана спадщина ле-
гендарних київських князів не 
тільки легітимізувала саме існу-
вання молодих державних утво-
рень Східної Європи пізнього се-
редньовіччя (передусім Москов-
ського царства), а й давала під-
стави для їх експансії в багаті краї 
Південної Русі-України. Тому, за 
влучним виразом російського іс-
торика А. Пипіна, «спор южан и 
северян» (українців та росіян) за 
київську спадщину не вщухає вже 
півтисячоліття з моменту форму-
вання Московської держави.

Зі зрозумілих причин укра-
їнцям (малоросам) як «молод-
шому» братові в імперії велико-
росів «дискутувати» було не-
просто. Адже на боці опонента 
«старшого брата» працювала 
тоталітарна державна машина з 
широким спектром «вагомих» 
аргументів від фінансово-
кар’єр  них стимулів прибічни-
кам до Соловків та Биківні про-
тивникам.

ЗАКОНи еТНОІСТОРичНОГО 
РОЗВиТКУ
Проблема етнічної належності 
населення княжого Києва, як і 
проблема етногенезу українців та 
їхніх сусідів, визначається універ-
сальними законами етноісторич-   
ного розвитку середньовічної Єв-
ропи. Такими базовими постула-
тами сучасної європейської етно-
логії є: 

1. Підхід до етносів як етно-
культурних організмів, що в пев-
ний час народжуються, прохо-
дять життєвий цикл і неминуче 
дезінтегруються, розчиняючись 
серед сусідів. 

2. Вік етносу визначається ре-
троспективно, шляхом встанов-
лення за допомогою різних дис-
циплін (історія, археологія, мо-
вознавство, етнографія, антропо-
логія тощо) початку безперерв-
ності етнокультурного розвитку 
конкретного народу. 

3. Більшість європейських на -
родів, що мешкають у зоні 
культурно-історичного впливу 

Автор: 
Леонід Залізняк

ЧОРНЕ МОРЕ

СЕРЕДЗЕМНЕ МОРЕ

Дун
ай

КАРПАТИ

Київ Дніпро

– Київ, Києво
– Київець, Києвичі
– напрями розселення 
   слов’ян у VI–VIII ст.

Рис. 1. Поширення топонімів, похідних від назви Київ, за О. Трубачовим.
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УКРАїНСЬКий 
еТНОКУЛЬТУРНий КОМПЛеКС 
ЗАРОДиВСЯ В РАННЬОМУ 
СеРеДНЬОВІччІ й БУРХЛиВО 
ФОРМУВАВСЯ ЗА чАСІВ 
КиїВСЬКОї РУСІ

Римської імперії, народилися в 
ранньому середньовіччі у V–VII 
століттях (французи, німці, ан-
глійці, іспанці, чехи, серби, хор-
вати, поляки та ін.).

4. Племінний етап розвитку 
етносів середньої смуги Європи 
почався на зорі середньовіччя і за-
кінчився в ІХ–Х століттях їх кон-
солідацією у власних державах 
(Англійській, Французькій, Чесь-
кій, Сербській, Польській, Давньо-
українській та ін.), які нерідко по-
ширювалися на етнічні території 
сусідніх народів, набуваючи форм 
середньовічних імперій (Англій-
ська, Іспанська, Французька, 
Польська, Київська Русь).

5. У відсталих провінціях ім-
перій в процесі їх колонізації ме-
трополією зароджувалися мо-
лоді постімперські етноси. Вони 
виникали в результаті синтезу 
місцевих традицій із мовно-
культур ним комплексом народу-
заво йов    ника і починали власне 
історичне буття з моменту відо-
кремлення від імперії. Так, на 
варварській периферії Римської 
імперії народилися романські 
народи (іспанці, португальці, 
французи, румуни та ін.). Іспан-
ська імперія породила іспано-
мовних мексиканців, чилійців, 
аргентинців, перуанців, венесу-
ельців, кубинців тощо, Англій-
ська – англомовних американ-
ців, канадців, австралійців, Пор-
тугальська – бразильців, Фран-
цузька – квебекців. Імперія Ки-
ївська Русь у процесі колонізації 
княжим Києвом лісової півночі 
Східної Європи породила білору-
сів, псково-новгородців, ро   сіян.

За даними сучасної етнології, 
виокремлюється кілька етапів ет-
нічного розвитку великих наро-
дів середньовічної Європи. Дже-
рела її етносів, які мешкали в зо -
ні культурно-історичного впливу 
Римської імперії, сягають по-
чатку середньовіччя. Після відо-
мих пертурбацій, спричинених 
падінням імперії (велике пересе-
лення народів), ситуація стабілі-
зувалася. Тому безперервність ет-
нокультурного розвитку, за да-
ними етнографії, археології, мо-
вознавства, антропології, пись-
мових джерел, на етнічних тери-
торіях численної групи роман-
ських етносів (іспанці, порту-
гальці, каталонці, французи, про-
вансальці, італійці, сицилійці, ру-
муни), англосаксів, слов’ян (по-
ляків, чехів, словаків, сербів, хор-
ватів, болгар, українців) та інших 

ретроспективно простежується з 
кінця V–VII століття. Це дає під-
стави твердити про розвиток на 
цих територіях окремих етно-
культурних організмів, які в наш 
час відомі під згаданими етноні-
мами. Зокре ма, знаний росій-
ський археолог-славіст Валєнтін 
Сєдов простежив джерела всіх 
згаданих слов’янських етносів 
(крім українців) у ранньому се-
редньовіччі.

Народи середньої смуги Єв-
ропи у V–ІХ століттях пройшли 
племінну фазу розвитку, коли їх-

німи складовими були окремі 
споріднені племена чи етногра-
фічні групи з власними етноні-
мами. Так, англи, сакси та юти 
Британії вважаються праанглій-
ськими племенами; мазовшани, 
вісляни, слензяни, лендзяни, ка-
шуби – прапольсь кими; чехи, лу-
чани, седличани, гбани, дечани, 
лемизи – прачехами. За анало-
гією слід визнати літописних во-

линян, деревлян, уличів, тивер-
ців, білих хорватів, полян, мож-
ливо, сіверян праукраїнськими 
племенами (рис. 2).

Протягом ІХ–Х століть спо-
ріднені племена консолідуються і 
творять власні держави. Так ви-
никло Англійське та Польське ко-
ролівства, Празьке князівство че-
хів, перші державні утворення 
сербів, хорватів, болгар, які вна-
слідок експансії на землі сусідів 
часом набували форми середньо-
вічних імперій. Аналогічно се-
редньовічну державу Русь, що ви-
никла в результаті консолідації 
згаданих проукраїнських племен, 
по праву слід вважати давньо-
українською. Адже перші дер-
жавні утворення на землях ан-
глосаксів¸ поляків, чехів, сербів, 
хорватів тощо беззаперечно ви-
знаються середньовічними дер-
жавами відповідних етносів.

КиїВСЬКА РУСЬ ЯК 
СеРеДНЬОВІчНА ІМПеРІЯ 
Відповідно до універсальних за-
конів етнотворення середньовіч-
ної Європи український етно-
культурний комплекс зародився 
в ранньому середньовіччі й бурх-
ливо формувався за часів Київ-
ської Русі. 

Немає сумніву, що Київська 
Русь Х–ХІІІ століть була імпе-
рією, що охоплювала землі бага-
тьох слов’янських, балтських, 
тюркських, фінських етносів. 
Внаслідок тривалого впливу ме-
трополії на завойовані провінції 
відбувається синтез етнокуль-
тури (зокрема, й мови) народу-
завойовника з культурами та мо-
вами підкорених народів. Його 
прямим результатом є постання в 
тілі імперій молодих етносів, які 
успадкували елементи етнокуль-
тури як імперського етносу, так і 
автохтонів. Історичне буття цих 
народів починається з моменту їх 
звільнення від метрополії, яке 
найчастіше відбувається в ході 
неминучого розпаду імперій і бо-
ротьби новонароджених народів 
із метрополією за незалежність.

Зокрема, Римська імперія по-
лишила після себе групу роман-
ських народів (італійці, фран-
цузи, іспанці, португальці, ру-
муни та ін.). Після розпаду Ан-
глійської лишилися її нащадки: 
американці, англомовні канадці, 
австралійці, новозеландці. Іспан-
ська породила в Латинській Аме-
риці близько 30 постімперських 
етносів: мексиканців, чілійців, 

Скандинавські 
фібули-
застібки Х–ХІ 
століття із 
Київщини
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болівійців, аргентинців, кубин-
ців, пуерториканців тощо. Дітьми 
Португальської імперії є брази-
льці, а Французької – квебекці.

Як латинський імперський 
Рим внаслідок латинізації завойо-
ваних провінцій породив групу 
романських етносів, так давньо-
український імперський Київ в ре-
зультаті русифікації (від Русь, а не 
Росія) балтських та фінських на-
родів лісової півночі Східної Єв-
ропи породив групу похідних від 
нього руських етносів (білоруси, 
псково-новгородці, росіяни). Крім 
автора цих рядків подібні погляди 
на походження східнослов’янсь-
ких народів висловлювали Ми-
хайло Грушевський, Микола Чу-
батий, Михайло Брайчевський, 
Ярослав Дашкевич.

Із цих позицій пріснопам’я-
тна спільна давньоруська «ко-
лиска братніх східнослов’янсь ких 
народів» набуває принципово 
нового наповнення. У ній ле-
жали щойно народжені білоруси, 
псково-новгородці та росіяни, а 
колисав її їхній батько – колоніст-
праукраїнець із княжого Києва. 
Адже українці родом із ран-
нього середньовіччя, а білоруси, 
псково-новгородці та росіяни на-
родилися вже в тілі давньоукра-
їнської імперії Русь. Класик ро-
сійської історіографії Васілій 
Ключевскій писав: «Великорос 
вышел на арену истории только с 
князем Андреем Боголюбским», 
тобто у другій половині ХІІ сто-
ліття. Отже, Київська Русь ніяк не 
може бути першим етапом росій-
ської державності, бо постала 
вона задовго до народження са-
мих росіян. Вона є продуктом 
державотворення давньоукраїн-
ців на середньовічному етапі їх-
нього розвитку.

Після розпаду імперії колишні 
імперські етноси продовжують іс-
торичне буття у своїх етнічних 
державах (англійці, іспанці, фран-
цузи, португальці тощо), а поро-

джені ними етноси пишуть власну 
історію. Найчастіше вона почина-
ється із національно-визвольної 
війни з імперським центром. Зга-
даймо війну американців за неза-
лежність від імперського Лон-
дона, численні збройні конфлікти 
іспанських колоній у Латинській 
Америці ХІХ століття проти військ 
метрополії. Розпад Римської імпе-
рії відбувався в полум’ї безкінеч-
них війн римських провінцій за 
незалежність. Є думка, що так 

звана доба феодальної роздробле-
ності на Русі ХІІ століття, по суті, 
була серією національно визволь-
них війн молодих прабілорусь-
кого, псково-новгородського та 
російського етносів за незалеж-
ність від праукраїнського імпер-
ського Києва. Внаслідок цих 
національно-визвольних змагань 

імперія Русь розпалася, а монголи 
лише довершили справу.

Міжусобиці ХІІ століття та 
монгольська навала настільки 
ослабили Південну Русь, що вона 
стала легкою здобиччю Польщі, 
Литви, а пізніше Росії. Так прямі 
пращури сучасних українців 
втратили не тільки імперію, а й 
власну державність. 

ЗНАТЬ ТА еТНОНІМи
Деякі радянські дослідники запе-
речували можливість творення 
Київської Русі праукраїнцями по-
силанням на відомий історичний 
факт, що першими київськими 
князями були скандинави-варяги. 
Не викликає сумніву важлива 
роль скандинавського військово-
аристократичного та торгового 
елемента в кристалізації держави 
Русь у ІХ–Х століттях. Про це пе-
реконливо свідчать як середньо-
вічні писемні джерела, так і архео-
логічні знахідки у Подніпров’ї: 
типові прикраси вікінгів, харак-
терний поховальний обряд, ру-
нічні написи тощо. 

Однак скандинавські імена 
перших руських князів та їхніх 
дружинників – Аскольд, Олаф 
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Рис. 2. Етнокультурна ситуація напередодні постання держави Русь у VII–ІХ ст.

Пам’ятки культур:
– лука-райковецької
   (праукраїнці)
– волинцівської 
   та роменської
– салтівської (хозари)
– прапольської

РУСЬ НІЯК Не МОже  
БУТи ПеРШиМ еТАПОМ 
РОСІйСЬКОї ДеРжАВНОСТІ, 
БО ПОСТАЛА ВОНА ЗАДОВГО 
ДО НАРОДжеННЯ САМиХ 
РОСІЯН

Зображення 
тризуба на 
срібній монеті 
Володимира 
Великого та на 
дні глиняного 
горщика з 
Китаївського 
городища під 
Києвом (Х ст.)
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(Олег), Інгвар (Ігор), Хельга 
(Ольга) – з утвердженням Руської 
держави у другій половині Х сто-
ліття змінюються слов’янськими: 
Святослав, Володимир, Ярослав, 
Ярополк тощо. Цей нібито фор-
мальний показник відображає 
глибинний процес асиміляції 
русичами-праукраїнцями прий-
шлої іноземної знаті. Він був ти-
повим явищем для ранньосеред-
ньовічних держав Європи. Біль-
шість європейських середньовіч-
них етносів VІІІ–Х століть, до-
зрівши до творення власних дер-
жав, консолідувалися навколо 
саме іноземної знаті, нерідко тих 
самих норманів.

Так, державотворчою елітою 
Франції за часів Карла Великого 
стала військова аристократія гер-
манського племені франків. Як і 
на Русі, в Англії найдавнішими 
королями й аристократами Х–ХІ 
століть були вікінги Данії та Нор-
мандії. Перші польські королі Х 
століття з династії Пястів активно 
залучали скандинавських вікінгів 
для консолідації земель навколо 
тодішньої польської столиці 
Гнєзно, як це у той самий час ро-
били київські князі. Разом із тим 

Англійське королівство цього 
часу вважається першою держа-
вою англосаксів, тобто англійців 
на ранньосередньовічному етапі 
етноісторичного розвитку. За 
аналогією маємо всі підстави вва-
жати, що Київська Русь виникла 
як держава південних русичів – 
праукраїнців.

Супротивники давньоукраїн-
ського статусу мешканців кня-
жого Києва з часів Міхаіла Пого-
діна стверджували про перерву 
етноісторичного розвитку в Се-
редньому Подніпров’ї у зв’язку з 
приходом татар. Однак ще в ра-
дянські часи археологи та істо-
рики довели, що, попри то-
тальне нищення монголами 
мешканців Києва, Переяслава, 
Чернігова, зміни населення в 
Подніпров’ї, на Волині та Гали-
чині не сталося. Отже, з ран-
нього середньовіччя до наших 
часів тут розвивався один етно-
культурний організм, відомий  
у княжі часи під етнонімом 
«руси», а протягом останніх сто-
річ під іменем українців. 

Прибічники народження 
українців у пізньому середньо-
віччі наголошують, що в княжі 
часи на півдні Русі мешкали руси, 
а етнонім «українці» поширився 
значно пізніше, що нібито фіксує 
момент формування україн-
ського етносу. Інакше як маніпу-
ляцією такий підхід до визна-
чення часу народження українців 
не назвеш. Зміна етноніма в ході 
національної історії – звичайне 
явище для європейських етносів. 
Поляки в пізньому середньовіччі 
звалися ляхами, а ще раніше 
складалися з окремих племен із 
власними етнонімами (лендзяни, 
вісляни, мазовшани, кашуби, 
слензяни). У середні віки румуни 
були відомі під етнонімом «во-
лохи», а росіян звали москови-
тами. Очевидно, що ляхи-поляки, 
волохи-румуни, московити-ро сі я-
 ни – це ті самі етноси під різними 
назвами на різних фазах історич-
ного розвитку. То чому ж це пра-
вило не стосується русинів-
українців?

Відповідно до універсальних 
законів розвитку європейських 
народів український етнокуль-
турний організм за 1500 років 
свого існування змінив кілька ет-
нонімів. У І тис. н. е. він, як і інші 
молоді етноси Європи (фран-
цузи, англійці, поляки, чехи 
тощо), складався з окремих спо-
ріднених праукраїнських племен 

із власними етнонімами (дулібів, 
антів, склавинів, волинян, дерев-
лян, полян, сіверян, уличів, ти-
верців, білих хорватів). Консолі-
дація цих племен у створеній 
ними давньоукраїнській державі 
Русь призвела до затвердження 
єдиного етноніма «руський», 
«русин», який із пізнього серед-
ньовіччя аж до нашого часу по-
ступово замінювався етнонімом 
«українець». Релікти поперед-
нього етноніма зберігаються в 
Карпатах донині (русини), на 
чому безпідставно спекулюють 
деякі політики. Мова Богдана 
Хмельницького мало відрізня-
лася від сучасної української, а 
його звали князем руським. 
Польське населення Львова ще в 
міжвоєнний період називало міс-
цеву людність Галичини русь-
кими, а їхню мову відповідно 
руською, однак ніхто не сумніва-
ється в українстві останніх.

Отже, спроба встановити вік 
українців за часом затвердження 
цього етноніма не видається пе-
реконливою. Етноси міняють на-
зву протягом свого існування, як 
це було з поляками, румунами, 
росіянами та українцями, без 
зміни своєї етнічної сутності. 

Подана версія етногенезу 
українців побудована на універ-

сальних принципах етнічного 
розвитку середньовічної Європи. 
Вона дає підстави відповісти на 
ключове запитання історії Схід-
ної Європи про етнічну належ-
ність мешканців княжого Києва 
та Південної Русі-України Х–ХІІІ 
століть. Вони були тією ж мірою 
українцями, як тогочасні меш-
канці Гнєзна, Парижа та Лон-
дона були відповідно поляками, 
французами й англійцями. Усі ці 
народи мовою, культурою, свідо-
містю суттєво відрізнялися від їх-
ніх сучасних відповідників, але 
очевидно, що вони були україн-
цями, поляками, французами та 
англійцями на середньовічному 
етапі історичного розвитку цих 
народів. 
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Рис. 2. Етнокультурна ситуація напередодні постання держави Русь у VII–ІХ ст.

Пам’ятки культур:
– лука-райковецької
   (праукраїнці)
– волинцівської 
   та роменської
– салтівської (хозари)
– прапольської

УКРАїНЦІ РОДОМ ІЗ 
РАННЬОГО СеРеДНЬОВІччЯ,  
А БІЛОРУСи,  
ПСКОВО-НОВГОРОДЦІ ТА 
РОСІЯНи НАРОДиЛиСЯ Вже 
В ТІЛІ ДАВНЬОУКРАїНСЬКОї 
ІМПеРІї РУСЬ
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61 
австрійська  

бібліотека діє  
за кордоном,  

зокрема  

5 
із них в Україні

Спілкувалася  
Ганна Трегуб 

А
встрія – одна з небагатьох 
європейських країн, де 
культуру субсидують на 
державному рівні, а ви-

датки на неї перевищують обо-
ронний бюджет. Питання прова-
дження культурної політики є од-
ним із базових складників фор-
мування австрійської ідентич-
ності та стилю політичної пове-
дінки як такої ще від часів Габ-
сбурґської монархії. Історично 
концепція «національної дер-
жави» та «держави культурної» в 
австрійському дискурсі часів Дру-
гої Республіки стояли поряд. 
Ближче до нашого часу це транс-
формувалося у феномен само-
сприйняття і саморепрезентації 
Австрії як маленької держави ве-
ликої культури, що донині вико-
ристовується в її зовнішній полі-
тиці як іміджевий козир. Зо-
крема, під час першого голову-
вання цієї країни в ЄС 1998 року 
міністр закордонних справ Воль-
фґанґ Шюссель у своїй промові 
зауважив: «Восьмимільйонна Ав-
стрія – це країна культури, яка 
може похвалитися відносно ве-
ликою кількістю письменників, 
художників та науковців серед 
своїх відомих громадян». Про ав-
стрійську культурну політику 
Тиждень розмовляв із гене-
ральним директором департа-
менту культурної політики Феде-
рального міністерства європей-
ських та міжнародних справ Ав-
стрії Мартіном Айхтінґером.

У. Т.: Як Австрія використовує 
культуру у своїй міжнародній по-
літиці? 

– Австрію на міжнародному 
рівні добре впізнають саме за-
вдяки її культурі й лише після 
цього ставлять запитання, по в’я-
зані з бізнесом чи політикою. У 
нашому випадку культура все ж 
таки превалює, і це пояснює, 
чому вона так багато важить для 
зовнішньої політики держави. 
Австрія має розвинену мережу 
культурних інституцій за кордо-
ном. Йдеться не лише про роботу, 
яку провадять австрійські по-
сольства в різних країнах, як це 
роблять й інші дипломатичні 
служби, а й про наші культурні 
форуми, які діють у низці країн 
світу. Також ми маємо 61 ав-
стрійську бібліотеку за кордоном, 
зокрема п’ять із них діють в Укра-

їні. Вони використовуються як 
маленькі культурні інститути, 
оскільки також організовують 
мистецькі події. Наприклад, то-
рік усі ці інститути разом узяті 
провели близько 850 різних за-
ходів.

Роль культури в міжнародній 
дипломатії нині зростає. Вона 
стає важливішою й актуальні-
шою в міждержавних відноси-
нах, уможливлює діалог культур, 
який робить величезний внесок 
у процеси збереження миру та 
запобігання можливим конфлік-
там між культурами, що співіс-
нують. І саме цей діалог нині ві-
діграє роль одного з провідних 
напрямів австрійської міжна-
родної культурної політики. Є 
традиційна її складова, яка вико-
нується культурними форумами 
та посольствами, коли ми нада-
ємо нашим митцям можливість 
поїхати за кордон, влаштувати 
там свої виступи, презентації, 
виставки, взяти участь у міжна-
родних культурних подіях тощо. 

Ситуація в цій царині нині трохи 
змінилася. Раніше було так, що 
культурний форум чи інститут 
презентував вузьку національну 
культуру за кордоном. Тепер  де-
далі біль  ше австрійських митців, 
творчих людей долучаються до 
міжнародних проектів, учасни-
ками яких є кілька країн. Що й 
створює багатосторонній куль-
турний діалог, частиною якого є 
твоя власна культура. Австрій-
ська культура нині не лише са-
морепрезентується, а й намага-
ється інтегруватися до глобаль-
ного культурного діалогу та 
культурної діяльності. Як на 
мене, це абсолютно нова концеп-
ція провадження мистецького 
життя. 

У. Т.: Політика та економіка за-
вжди були на порядку денному 
дипломатичних служб. Коли 
останні зрозуміли, що питання 
культури також є важливими в 
міжнародних справах та відно-
синах? 

Культурна домінанта
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Близько  

€2 млрд 
становить  

загальний річний 
культурний  

бюджет Австрії

– Якщо говорити про євро-
пейську дипломатію, то ідея того, 
що культура має відігравати важ-
ливішу роль у міжнародних від-
носинах, з’явилася у 1980-х ро-
ках. Після падіння залізної за-
віси, яка надовго розділила Єв-
ропу на два табори, вона стала 
тим містком, який можна було 
перекинути через усі непорозу-
міння між європейськими держа-
вами, які не піддавалися вирі-
шенню на політичному та еконо-
мічному рівні. 

Якщо говорити про Австрію, 
то для нас культура завжди віді-
гравала дуже вагому роль у між-
народній політиці. Найімовір-
ніше, так склалося тому, що у 
світі ми завжди мали імідж нації, 
яка дуже опікується культурою. 

У. Т.: чим відрізняється прова-
дження культурної політики  
всередині держави та поза  
її межами? 

– Всередині країни культуру 
використовують як засіб інтегра-

ції суспільства. До того ж вона 
має величезну силу та потенціал 
інновацій, креативності. Хороші 
митці також розвивають і руха-
ють суспільство вперед, провоку-
ють, часто пропонують щось 
нове, ламають правила, показу-
ють нові кордони і способи їх по-
долання. 

На міжнародному рівні 
культура має стосунок до пев-
них економічних питань. Йдеть-
 ся, зокрема, про туризм. Однак 
важливішим є те, що вона зво-
дить людей одне з одним. Між-
людські контакти, які зараз 
дуже цінуються, легше розпо-
чати саме в колі якихось спіль-
них інтересів, і тут культура віді-
грає вагому роль.

У. Т.: Якими на сьогодні є головні 
пріоритети австрійської культур-
ної політики? Яким чином країна 
поширює інформацію про своє 
мистецтво: театр, літературу, му-
зику, кіно? чи фінансує цей про-
цес держава? 

– Австрія має дуже давню 
традицію державної підтримки 
мистецтва. До того ж у суспільстві 
є загальне визнання того, що це 
необхідний крок. Навіть коли ми 
урізаємо бюджет і доводиться за-
ощаджувати, у країні досягнуто 
спільного консенсусу стосовно 
того, що і в майбутньому куль-
тура має бути субсидована держа-
вою. 2013-го вперше складеться 
така ситуація, коли Австрія ви-
тратить більше грошей з публіч-
них фондів на культуру, ніж на 
військову галузь. Це дуже не-
звично для країн Європи. У нас є 
три рівні інституцій. На загально-
державному рівні відбуваються 
фінансування музеїв, відбір тих 
митців, які отримують державні 
субсидії, тобто твори мистецтва 
купуються державою. Далі йде рі-
вень федеральних земель, які за-
безпечують зі своїх фондів одну 
третю фінансування. Ще третину 
надають міста і територіальні 
громади, які також мають певні 
суми на потреби культури. Усе це 
разом становить загальний річ-
ний культурний бюджет Австрії в 
розмірі приблизно €2 млрд. 

У. Т.: В Україні особа без спеці-
альної освіти та досвіду роботи 
може стати директором вели-
кого національного музею. чи 
можливо таке в Австрії? 

– У нас заміщення вакантної 
посади керівника національного 

музею супроводжується відкри-
тим публічним тендером. Ство-
рюється експертна комісія – своє-
рідне журі, яке визначає канди-
датів на посаду нового директора 
того чи іншого музею. Після 
цього міністр культури обирає 
претендента з-поміж трьох най-
кращих. Як на мене, така прозора 
процедура допомагає призначати 
справжніх фахівців керівниками 
великих культурних інституцій. 
Також зазначу, що йдеться не 
лише про австрійські музеї, а про 
всі публічні посади.  

У. Т.: Як саме Австрія захищає 
свою історико-культурну спад-
щину? чи траплялося у вас таке, 
щоб в історичному центрі міста 
зводили хмарочос? 

– Нині в Австрії є дев’ять 
місць, які оголошені міжнарод-
ною культурною спадщиною 
ЮНЕСКО. Якщо йдеться про 
центр Відня або Граца, ця органі-
зація встановлює дуже жорсткі 
правила стосовно того, що там 
дозволено зводити і яким чином 
можна змінювати історичні фа-
сади будівель. Проте ми маємо 
інші райони міста, які спеціально 
забудовуються великими офіс-
ними спорудами, як-от містечко 
ООН, розташоване на іншому бе-
резі Дунаю. Це питання вдалої 
організації міського простору. 

У. Т.: Які культурні проекти, реа-
лізовані спільно Австрією та 
Україною, є, на ваш погляд, най-
цікавішими і найвдалішими?

– Нині найвагомішим проек-
том є культурний обмін між 
двома столицями. Ми вже про-
вели дуже вдалі дні Відня в Києві 
й наступної весни плануємо орга-
нізувати дні Києва в австрійській 
столиці. Ще один важливий на-
прям нашої співпраці – проекти і 
програми, які реалізує Австрій-
ський культурний форум у Києві 
для українських діячів культури, 
що представляють різні її сфери. 
Зокрема, ми тісно співпрацюємо 
з Національною оперою України, 
спільно з якою вже було прове-
дено низку концертів не лише 
класичної, а й сучасної музики 
авторства австрійських компози-
торів. Уже згадані п’ять австрій-
ських бібліотек у вашій країні та-
кож провадять активну куль-
турну діяльність. Надалі збирає-
мося поглибити цю взаємодію, 
яку вважаємо дуже тісною і пози-
тивною. 

Культурна домінанта
Мартін Айхтінґер про 
зростання ролі культури 
у міжнародній 
дипломатії, її особливий 
статус в Австрії та 
митців як рушіїв 
розвитку суспільства
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CТО РОКІВ НеСТАБІЛЬНОСТІ

Маг і реаліст
Ґабріель Ґарсіа Маркес бачив майже все ХХ сторіччя, бо 
народився у 1927-му і йому зараз 85. Звісно, це специфіч-
ний латиноамериканський погляд, котрий не спостерігав 
масштабних воєнних дій, як то було в Європі, але став 
свідком подій на далекому континенті, про який пересіч-
ний європеєць має більше стереотипів, аніж справжніх 
знань. Завдяки журналістиці, якою Ґабріель Ґарсіа став 
займатися у 20 з лишком і робив це впродовж усього 
життя, він добре вивчив і суспільні механізми великої 
ваги, і побутовий уклад співвітчизників різного часу та 
віку. Тому те, що ним написано, спирається на тривалі 
спостереження, а вже потім на фантазію автора.
Перші книжки Маркеса «Листовій» (1955) та «Полков-
нику ніхто не пише» (1961) стали відомими вже після ша-
леного успіху «Ста років самотності», що з’явилися 1967-
го. Взагалі ж писати, спершу оповідання, Ґабріель Ґарсіа 
почав майже водночас зі своєю журналістською 
кар’єрою. Стиль Маркеса добре ілюструє сутність того, 
що називають магічним реалізмом: фантастичні або по-
етичні розлами, куди час від часу падає загалом реаліс-
тичний виклад історій. 
Від кінця 1960-х, коли  наклади «Сто років…» почали бли-
зитися до мільйонної позначки, Маркес став визнаним 
письменником зі світовим ім’ям. Далі ширшої популяр-
ності набули його романи «Осінь патріарха» (1975) та 
«Кохання під час холери» (1985), проте до понад 20 млн 
екземплярів центрального твору обом далеко. Врешті, 
саме за «Сто років…» й була вручена Маркесу Нобелів-
ська премія у 1982-му. Автор активно писав до 2004 
року, коли з’явився роман «Спогади про моїх сумних 
повій», але відтоді не видав більше нічого нового. 
Утім, є сподівання, що ще буде написано другий 
том спогадів «Жити, щоб розповідати», які 
вперше були надруковані у 2002-му.

Тиждень продовжує серію публікацій, у яких про-
понує глибші тлумачення значущих для світової 
культури творів. У № 27 ішлося про антиутопію 
Рея Бредбері «451 за Фаренгейтом» та її вплив на 
белетристику, політичну критику й кінематограф. 
Про детективи Аґати Крісті як відображення її не-
простої біографії ми писали в № 34. Об’єктом 
літера турно-політичного аналізу в № 40 став по-
стмодерністський роман «Ім’я троянди» Умберто 
Еко. Рубрика «Культурний мінімум» у № 47 була 
присвячена скандальній «Лоліті» Владіміра Набо-
кова – своєрідній «шаховій партії» для інтелекту-
алів. Нині ж ми поміркуємо над найвідомішим 
твором Ґабріеля Ґарсіа Маркеса «Сто років само-
тності» – книжкою про досвід життя… і смерті 

Чому найвідоміший роман 
Ґабріеля Ґарсіа Маркеса варто 
перечитати у зрілому віці

НАвіГАТоР|кулЬтурниЙ мінімум
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РОМАН ПеРеПОВНеНий 
МІКРОСЮжеТАМи, БАГАТО 
З ЯКиХ МОГЛи Б СТАТи 
ОСНОВОЮ ІНШиХ 

CТО РОКІВ НеСТАБІЛЬНОСТІ
«С

то років само-
тності» читають, 
як правило, у сту-
дентському віці. 

Ця книжка давно стала неглас-
ним обов’язковим твором не 
лише для філологічних фа-
культетів. Проте це якраз один 
з тих романів, до яких варто 
повернутися пізніше. Перечи-
тати у віці, в якому його писав 
автор: у 40 років, хоча, мож-
ливо, не завадить і ще раз 
після 60. Про крах надій, само-
тність, старіння та смерть 
більше і відважніше не сказано 
в жодному іншому романі.

Зрозуміло, чому молоді чи-
тачі, буває, кидають цю книжку 
на півдорозі, заплутавшись у 
численних гілках древа роду 
Буендіа й нарікаючи на тавто-
логічність імен, персонажів та 
їхніх почуттів. Здається, що 
Маркес вперто, аж до самоза-
буття, повторює оті «він пішов 
у свою самотність», «вона схо-
валася у свою самотність», на-
низуючи на вістря схожих пе-
реживань шість поколінь опи-
суваної родини. І, вочевидь, 
треба мати за спиною добрий 
шмат особистої біографії, перш 
ніж зрозумієш, що тавтологій у 
романі немає, а кожна само-
тність тут, як і в реальності на-
вколо, унікальна й драматична 
по-своєму. Одним словом, це 
книжка про досвід життя, яке є 
цінним у самому собі та в якому 
взаємозв’язок поколінь важить 
куди більше за примарні про-
жекти, що рано чи пізно прова-
люються, та поривання за небо-
край, звідки потім неминуче 
бажаєш повернутися додому.

Маркес фактично винахо-
дить для відчуття самотності но-
вий сенс, переосмислюючи за-
душливий трагізм європей-
ського екзистенціалізму. Ні, лю-
дина не покинута наодинці з 
жорстоким і байдужим світом 
– вона залишається сам на сам 

із дивовижністю, різноманіт-
тям та величчю світу довкола; 
їй більше не страшно від са-
моти, затишно. Автор демон-
струє читачеві, так би мовити, 
мінімальний емоційний комп-
лект: переживання, які зали-
шаються за всіх обставин і в 
будь-якому віці. Це книжка про 
витривалість людини як істоти, 
яка прагне жити, відчувати й 

осмислювати відчуте якомога 
довше, але також про спокій пе-
ред завершенням життєвого 
калейдоскопа. Навдивовижу 
зрілий текст для зрілого чи-
тача.

Надто романтична та макси-
малістськи налаштована лю-
дина може покинути читати цю 

книжку, проголосивши її надто 
песимістичною, вимагаючи дії, а 
не циклічного повторення кас-
каду схожих імен і характерів. 
Проте дія в романі Маркеса 
якраз є – власне, всі його персо-
нажі постійно запалюються най-
неймовірнішими ідеями і з голо-
вою пірнають у їх втілення. Для 
деяких дійових осіб, як-от для 
прапрабабці Урсули та її пра-
правнучки Урсули-Амаранти, 
постійна діяльність, що перетво-
рює простір та людей довкола 
них, є просто сенсом існування. 
Роман переповнений мікросю-
жетами, багато з яких могли б 
стати основою інших, не менш 
вдалих і цікавих книжок. Але в 
тому гігантському, справді епіч-
ному часовому проміжку, який 
описує Маркес, усі починання, і 
вдалі, і невдалі, добігають влас-
ного кінця й від них нічого не 
лишається. Полковник Аурелі-
ано Буендіа стає героєм грома-
дянської війни, месником за 
кривди народу, далі фактично 
капітулює заради миру в країні, 
відмовляється від почестей, від 
ордена з рук президента, якого 
не поважає, і помирає у дворі 
свого будинку, на вулиці, яка на-
звана на його честь. А втім, 
оскільки влада хоче замовчати 
епізоди давніших вдалих народ-
них повстань і вилучає відпо-
відні сторінки з підручників іс-
торії, то вже через три покоління 
його правнук вважатиме, що 
хлопчиків у родині називають 
Ауреліано, бо вони живуть на 
вулиці цього імені. А ось біогра-
фія Ауреліано Похмурого, сина 
полковника Ауреліано. Він 
з’являється невідомо звідки, 
адже батько прижив його (як і 
його 16 братів) десь за роки блу-
кань під час громадянської ві-
йни, далі засновує фабрику 
льоду, щоб у містечку не було так 
спекотно, потім ініціює прокла-
дання залізниці, щоб продавати 
свій лід у всьому краї. Завдяки їй 

МАРКеС В УСІй КРАСІ 
«Кохання під час холери»
Ще один відомий роман Маркеса, 
який навіть краще за «Сто років само-
тності» демонструє питому іронічність 
та легкість його письма. Тут набагато 
менше епічності й більше лірики, 
адже автор переповідає історію ко-
хання своїх батьків, щоправда, абсо-
лютно її трансформуючи. На відміну 
від його тата, який таки переконав 
свого майбутнього тестя, колишнього полковника військ 
ліберальної партії, дати згоду на одруження зі своєю до-
чкою, центральному персонажу роману Флорентіно Арісі 
така оборудка не вдається. Його кохана Ферміна Даса 
дає себе вмовити батькам і йде заміж за поважного й 
уважного лікаря Урбіно, з яким чемно живе до кінця його 
життя. Так само все життя любить її Флорентіно Аріса, 
встигаючи, щоправда, тим часом стати коханцем 
карнавально-непомірній кількості жінок. За нього конку-
рують, ним граються, його покидають, через нього скою-
ють самогубства і вбивства, але він уперто чекає нагоди 
знову освідчитися Ферміні. У тому й сутність іронії Мар-
кеса: він трактує почуття обох своїх персонажів 
сентиментально-піднесено і насмішкувато водночас. Без 
першого історії бракувало б глибини, а без другого вона 
б перетворилася на мелодраматичний нуд. 

Автор: Ростислав Семків
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до колись глиняного Макондо 
приїжджають американські 
ділки й воно розростається у ве-
лике місто. Потім починаються 
робітничі бунти проти експлуа-
тації, в Ауреліано Похмурого по-
цілює найманий убивця, демон-
странтів розстрілюють, а бана-
нова компанія, покинута праців-
никами та інвесторами, потроху 
занепадає. Залізниця теж зре-
штою іржавіє. Все, і над цим сю-
жетом западає завіса. Але Мар-
кес не песиміст, він просто де-
монструє, що плин історії, са-
мого життя масштабніший за 
тривання окремого сюжету чи 
біографії. Треба мати мужність і 
просто сонячний оптимізм, щоб 
визнавати: нове починається 
там, де старе гине. Для життя 
конче потрібна смерть. 

Звідси, з таких міркувань і 
постає іронія, якою пронизаний 
увесь текст. Застосовано вельми 
складну авторську оптику: Мар-
кес прикидається, ніби бачить 
світ наївно, очима дуже простих 
людей, багато з яких у його творі 
заледве вміють писати. У низці 
випадків це майже дитячий по-
гляд, який спостерігає, фіксує, 
але не осмислює. Й лише різно-
маніття тих епізодів та багатопо-
верховість/багатошаровість усієї 
будівлі роману засвідчують нам 
глибину інтелекту, яким його 
було створено. Іронія пасує тому 

світу, в якому все постійно змі-
нюється. Вона ж забезпечує ба-
ланс між переконаннями самого 
автора, які він вважає за по-
трібне висловити, та його пере-
конанням, що нав’язувати ні-
чого, навіть правильні думки, не 
можна.

Тому такими відсторонено-
дивними є епізоди громадян-
ських протистоянь, бунтів – 
нам може навіть здатися, що 
Маркес залишається аполі-
тичним. Це не так ні в книжці, 
ні в його житті, де він по-
стійно писав для опозиційної 
преси. Що ж до «Ста років…», 
то маємо тут передусім від-
верте небажання автора про-
сякати будь-яким, традиціо-
налістським, національним, 
ліберальним чи революцій-
ним, пафосом, а також його 
наполегливе бажання пока-
зати, що вся ситуація з полі-
тичними протистояннями на-
багато складніша, ніж її 
чорно-біло подає чиясь пропа-
ганда. Дві третини книжки 
десь там за лаштунками осно-
вних подій, консерватори по-
стійно більш чи менш гостро 
конфліктують, а то й воюють 
із лібералами. Це відгомін так 
званої 1000-денної війни, в 
якій брав участь дід Ґабріеля 
Ґарсіа, а також громадянської 
1948–1958 років, окремі епі-
зоди котрої бачив і молодий 
журналіст Маркес. Нагадаю, 
наш автор із Колумбії, про яку 
в нас досі безліч недвозначних 
стереотипів.

Консерватори постають шах-
раями, які фальшують вибори і 
переслідують ліберальних кан-

дидатів, звинувачуючи їх у без-
божності та масонстві. Маючи 
владу, вони здатні на перегини 
та звірства. Ліберали безсило-
опозиційні й зацитькують рево-
люцію в обмін на незначні по-
ступки. Революціонери жор-
стокі. Ділки з іноземної банано-
вої компанії захланні. Кожному 
важить принцип, а також власне 
засліплення, жадоба, яка вима-
гає собі більше влади, більше 
грошей, території, крові… Бунт 
спалахує стихійно, коли вже не-
сила терпіти сваволю поліцей-
ської влади, але завершити ві-
йну, як десь на половині книжки 
усвідомлює полковник Буендіа, 
набагато важче, ніж її розпо-
чати. Проте політична логіка, 
що вимальовується у книжці, 
безжальна: жадібність і жорсто-
кість неминуче будуть покарані. 
Як не людьми, то часом. Водно-
час і складно, і трагікомічно 
бути карателем чужих провин. 
«Пам’ятай, куме, це не я тебе 
розстрілюю, а революція», – 
каже ліберал полковник Буен-
діа. «Лайно ти, куме», – відпові-
дає йому консерватор генерал 
Монкада. 

Роман Маркеса перший раз, 
як правило, читають швидко, пе-
рестрибуючи з покоління на по-
коління, плутаючи численних 
Аркадіо, Ауреліано та Ремедіос, 
які всі є одне одному тітками, 
дядьками, братами, сестрами, 
племінницями, похресниками, 
одне слово, родичами. Для Га-
бріеля Гарсії важливий інцесту-
альний код, а тому відверто еро-
тичні сцени можуть і шокувати, і 
смакувати. Поетичність, із якою 
описано весь предметний і при-
родний світ книжки, вишукана, 
видима одразу і вражає з пер-
шого прочитання. Але читати 
«Сто років…» обов’язково варто 
вдруге. І цього разу роман хо-
четься проживати і продумувати 
– там вельми багато вдалих спо-
стережень та влучних прозрінь 
мудрого письменника з країни, 
у якій завжди жилося складно, 
незважаючи на патетичні заяви 
кожного наступного президента 
та уряду, а може, й саме через 
них. Маркес, попри його гада-
ний песимізм, допомагає погля-
нути на життя оптимістично, 
пам’ятаючи, що воно все одно 
йтиме своїм шляхом і його змін-
ність є єдиною незмінною кате-
горією, яку бачить перед собою 
людина. 

ДиКТАТОРСЬКий РОМАН
Це окремий жанр у латиноамери-
канських літературах, письменники 
яких вважають за обов’язок активно 
осмислювати політичне життя своїх 
країн не лише публіцистично, а й 
художньо. Перший з-поміж найвідо-
міших романів цього жанру «Сень-
йор президент» Міґеля Астуріаса 
з’явився друком у 1946-му й нібито 
розповідав про значно давнішого 
диктатора, який правив рідною Гва-
темалою автора ще на початку сто-

річчя. Але в книжці паралелі були все одно вельми впіз-
навані, тож її заборонили, а самого Астуріаса спрова-
дили з країни. До кінця свого життя в Іспанії у 1974-му 
він залишався вигнанцем. Прикметно, що впродовж 
року по смерті Астуріаса з’являються наступні два ета-
лонні зразки жанру: «Я, Верховний» Августо Роа Бас-
тоса та «Осінь патріарха» Ґабріеля Ґарсіа Маркеса. Па-
рагваєць Бастос змушений був емігрувати в Аргентину 
ще задовго до роману, але 1976-го військові прийшли 
до влади і в Буенос-Айресі, тому вже майже 60-річним 
він мусив тікати за океан до Франції. Маркесу нічого не 
сталося, оскільки на той час у Колумбії не було дикта-
тури, а він уже став світовою літературною зіркою. Поки 
що останній, хто з-поміж найвідоміших латиноамери-
канців звернувся до жанру, є лауреат Нобелівської пре-
мії 2010 року перуанець Маріо Варґас Льйоса, який у 
2000-му написав роман «Свято козла» про диктатора 
Домініканської рес публіки Рафаеля Трухільйо Моліну.

ЛІТеРАТУРНІ ПАРАЛеЛІ 
Валерій Шевчук. «Дім на горі»
В українській літературі на хвилі за-
хоплення латиноамериканською 
прозою магічного реалізму в 1960-ті 
роки виник жанр-відповідник, який 
звично називають химерним рома-
ном. Магічний реалізм Карпентьєра 
й Астуріаса ґрунтувався на досвідах, 
символах і темах іспанського ба-
роко, вкраплених у звичний текст. 
Українська культура має власний 
потужний бароковий пласт, а тому й пізніша його реін-
карнація пустила тут свої паростки. Серед авторів укра-
їнських химерних романів Володимир Дрозд, Євген Гу-
цало, Василь Земляк (відомий фільм «Вавилон ХХ» 
знято за його романом «Лебедина зграя»). Проте най-
більший і, можливо, довершеніший доробок запропону-
вав Валерій Шевчук. Власне, його роман «Дім на горі» – 
це подібно історія кількох поколінь, що живуть в одному 
домі й пов’язані із зовнішнім світом вельми непростими, 
«химерними» законами мандрів, повернень і чекань.  
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Щомісячне французьке видання Magazine 
Littéraire присвятило останній випуск 
єдиній темі: трактування літературою 
смерті. Я прочитав його із цікавістю, але 

наприкінці залишився розчарований. Декотрі 
статті, може, й зачепили якісь ідеї, мені ще не зна-
йомі. Але в остаточному підсумку вони просто по-
вторювали вже добре відоме положення: крім 
звернення до ідеї любові, література завжди мала 
справу з поняттям смерті. У статтях указували на її 
присутність у наративах і минулого століття, і пре-
романтичної готичної літератури – але так само 
могли б назвати й грецьку міфологію (можливо, 
смерть Гектора і плач Андромахи) або страждання 
мучеників у багатьох середньовічних текстах. Не 
кажучи вже про те, що історія філософії почина-
ється із засновку основного силогізму: «Усі люди 
смертні».
Не виключено, корінь проблеми в тому, що 
люди сьогодні читають менше книжок, ніж 
минулі покоління. Та хоч би якою була при-
чина, ми втратили 
здатність примири-
тися зі смертю. Релі-
гія, міфологія і пра-
давні ритуали робили 
її якщо й не менш 
страшною, то принай-
мні нам знайомою. Ми 
звикали до поняття 
смерті через пишні по-
ховальні церемонії, зо-
йки плакальниць і ве-
личні звуки реквіємів. Нас готували до неї про-
повідями про пекло, і навіть у дитинстві мені 
давали читати уривки із «Супутника молоді», 
де йшлося про смерть.
Цей текст, молитовник під редакцією свяще-
ника ХІХ століття Дона Боско, нагадував, що 
ми не знаємо, де і як вона нас спіткає: в по-
стелі, під час роботи чи на вулиці; через роз-
рив аневризми, гарячку, землетрус або щось 
зовсім інше. Цієї миті нам стане млосно, очі 
болітимуть, язик пересохне, щелепи зці-
пляться, у грудях тиснутиме, кров захолоне, 
плоть загине, серце завмре. Тому потрібно 
вправлятися в тому, що в Дона Боско назива-
ється «підготовкою до щасливої смерті»: 
«Коли нерухомі ноги скажуть мені, що мій 
життєвий шлях ось-ось добіжить кінця... Коли 
тремтячі, закляклі руки не зможуть більше 
втримати тебе, о моє миле Розп’яття, і мимо-

волі я впущу тебе на мій страдницький одр... 
Коли зір затуманиться і стежитиме лише за 
жахливим наближенням смерті... Коли мої 
бліді, землисті щоки будитимуть співчуття в 
усіх, хто на мене гляне, а волосся, мокре й на-
стовбурчене від поту конання, свідчитиме про 
близький кінець... Коли моя уява, збуджена 
моторошними, страшними видіннями, порине 
в смертну тугу... Коли я втрачу здатність 
будь-що відчувати... Ісусе милостивий, 
зглянься на мене».
Хтось може сказати: «Та це ж чистісінький са-
дизм…» Але чого ми навчаємо своїх сучасників 
сьогодні? Що смерть приходить десь далеко від 
нас, у лікарнях, що плакальники не обов’язково 
мають іти за труною до кладовища, що ми 
більше не бачимо мертвих. Чи радше – що ми 
бачимо їх постійно: забитих на смерть, застре-

лених, розірваних вибухами на шматки; 
коли вони йдуть на дно із залитими в це-
мент ногами; коли тіло лежить на узбіччі, а 

голова котиться доро-
гою... Але це не наші 
рідні й близькі; це ак-
тори.
Смерть – видовище. І 
не тільки в кіно й на 
телебаченні, що саме 
собою зрозуміло, а й у 
реальному житті. Ми 
жадібно ковтаємо ре-
портажі про зґвалту-
вання і вбивство моло-

дої дівчини або про жертв серійного убивці. Ми 
не бачимо понівечених тіл, бо це нагадувало б 
нам про справжні смерті. Натомість нам пока-
зують заплаканих друзів, які несуть квіти на 
місце злочину або запалюють там сотні свічок. 
Або – і це набагато більший садизм – бачимо, 
як репортери стукають у двері згорьованої ма-
тері, щоб запитати, що ж саме вона «відчувала», 
коли дізналася про вбивство доньки. Саму 
смерть показують лише опосередковано – через 
образи дружби й материнської скорботи, які не 
дотинають нас до живого.
Смерть загалом зникла з безпосереднього вид-
нокола нашого досвіду. Як наслідок – більшість 
із нас боятиметься незмірно сильніше, коли на-
стане пора зустрітися з подією, на яку ми були 
приречені ще від народження. Це та доля, на 
усвідомлення невідворотності якої набагато му-
дріші за нас потратили ціле життя. 

ТАНЦІ НАВКОЛО  
             СМеРТІ
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СМеРТЬ ЗАГАЛОМ ЗНиКЛА  
З БеЗПОСеРеДНЬОГО 

ВиДНОКОЛА НАШОГО 
ДОСВІДУ. ЯК НАСЛІДОК – 

БІЛЬШІСТЬ ІЗ НАС 
БОЯТиМеТЬСЯ її НеЗМІРНО 

СиЛЬНІШе 
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Назад  
у середньовіччя
Сванетія надихає, заряджає енергією
і дає нагоду пізнати автентичну культуру, 
що не змінювалася кілька століть

С
ванетія – найколорит-
ніша місцина Грузії. Ми 
ще в Тбілісі помітили: на-
віть у грузинів спалахує 

іскра в очах від згадки про цей 
край. Донедавна тут було до-
волі небезпечно. Зараз місцеві 
запевняють (а ми підтверджу-
ємо), що регіон дуже спокій-
ний: Міхеїлові Саакашвілі 
таки вдалося навести в ньому 

лад і почати розбудову турис-
тичної інфраструктури.

КРАїНА ТиСЯчІ Веж
«Це вам не Радянський Союз. У 
нас іще відтоді чаю в поїздах 
немає», – так відповів провід-
ник на прохання про гарячий 
напій на маршруті Тбілісі – 
Зугдіді. Квитки придбали 
онлайн іще вдома і з роздруків-

кою зайшли до вагона. Проїзд 
дешевший, ніж в Україні: 8 год 
у купе обійшлись у 12 ларі (60 
грн). Із Зугдіді до Местії, «сто-
лиці» Верхньої Сванетії, 136 км 
суцільного серпантину гір-
ською дорогою, або 3,5–4 год 
маршруткою. Тільки нещо-
давно тут проклали новий 
шлях – раніше цей відтинок до-
лали за 10 год. Масштаби зро-
бленого вражають.

Местія – центр гірського 
туризму й альпінізму, звідси 
розпочинають сходження на 
вершини Ушба, Джангітау, 
Шхара та ін. Живе тут близько 

Автор: Оксана 
Товарянська

Фото: 
Оксана 

Товарянська, 
Андрій 

Федоренко, 
Євген 

Джумига
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2600 осіб. Для туристів діє ін-
формаційний центр. Зараз це 
невеличке селище міського 
типу – суцільний будмайдан-
чик нових готелів, магазинів і 
туристичних цікавинок. Уже 
видно результати роботи ні-
мецького архітектурного бюро 
Юрґена Майєра: будівлі мерії, 
поліції, юстиції та спорудже-
ний у 2010 році  аеропорт імені 
цариці Тамари контрастують із 
місцевими старожитностями 
футуристичністю своїх форм. 
Щодня із Тбілісі сюди курсує 
17-місний двомоторний літак: 
він погано пристосований до 

непогоди, тому рейси часто 
скасовують. Вартість квитків 
не надто «бюджетна»: 150 ларі 
(700 грн) в обидва боки.

Сванетію називають Краї-
ною Тисячі Веж: середньовічні 
церкви та укріплення нале-
жать до культурної спадщини 
ЮНЕСКО. Тутешні вежі-
фортеці – символ могутності 
роду й найбільша принада для 
вибагливих туристів. Зводили 
їх іще у XII–XIII століттях зав-
вишки 15–20 м із річкового ка-
міння поруч із будинками. Не 
раз вони витримували гірські 
лавини. Багато родин і досі 

мешкають у своїх старих домів-
ках на два-три поверхи: на пер-
шому тримають худобу. Міс-
цеві жителі займаються пере-
важно сільським господар-
ством: продають м’ясо, сир, ку-
курудзу тощо. Цей конгломерат 
людей, тварин, веж, обмеже-
ність простору, відсутність ка-
налізації та асфальту автома-
тично переносять тебе на 
кілька століть назад.

«У цих вежах усередині ні-
чого немає, тільки перекриття. 
У випадку небезпеки всі в них 
ховалися, і… стріляли звідтіля, 
якщо було потрібно. Тут гарно, 

Міжнародні теле-
фонні розмови  

 з Грузії              
за допомогою  
ТревелСімки:  

вихідний тариф –

5,1 ₴/хв, 
вхідний –

0 ₴/хв
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але жити важко. Усе потроху 
валиться», – розповідає жінка в 
Жабеші, яка вийшла заміж за 
свана.

Осередок туристичного па-
ломництва – друге за висотою 
над рівнем моря (2200 м) посе-
лення Європи, громада Ушгулі. 
Грузини часто приїжджають 
сюди на вихідні. В Ушгулі по-
над 40 веж-будинків (раніше 
було щонайменше 200, але в 
роки сталінської колективізації 
більшість із них зруйнували, 
аби звільнити місце під сіль-
ськогосподарські угіддя). Тут 
діє етнографічний музей, є два 
магазини, можна піднятися до 
льодовика Шхара. Їдуть сюди 
на маршрутках із Местії – ґрун-
товою дорогою (40 км) або че-
рез гірський перевал.

ДеШеВА ГІРСЬКА 
еКЗОТиКА
У день Св. Георгія вся громада 
Адіші, а також родичі й гості 
(близько 60 осіб) збираються 
біля маленької напівзруйнова-
ної церкви XIV століття за се-
лищем. Кілька чоловіків тяг-
нуть на мотузці баранів. Інші 
несуть довгі жердини й кладуть 
їх біля каплички – це означає, 
що їхні сім’ї хочуть сина. У 
церкві читають молитви: жін-
кам туди вхід заборонено. По-
руч у казанах вариться бара-
нина. По обіді всі сідають за 
спільний стіл і запрошують нас 
приєднатися. Але попереду ще 
брід через річку Адіщалі – най-
серйозніша перепона впродовж 
усієї мандрівки. Найкраще пе-
реходити її рано-вранці, коли 
рівень води спадає: льодовик 
менше тане вночі.

Усі річки тут молочно-
білого кольору, адже беруть по-
чаток із криги. Струмені в них 
неймовірно холодні, миттю зво-
дить руки. Задля експерименту 
спробували відстояти льодови-
кову воду: прозорою вона так і 
не стала. Місцеві завжди підка-
жуть, де найближче джерело 
нарзану – газованої мінералки. 
Орієнтиром є помаранчевий 
або темно-червоний колір ка-
міння, ознака високої мінералі-
зації. Вода напрочуд смачна: 
так наша подорож перетвори-
лася на візит до «санаторію».

Кавказькі гори – не Карпати. 
Тим, хто звик до втоптаних сте-
жинок і майже «автобанів» Чор-
ногори, потрібно буде поклада-
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тися на власну інтуїцію та здат-
ність орієнтуватися на місце-
вості: GPS і карти не завжди до-
поможуть. Туристи трапляються 
рідко: переважно німці, чехи та 
ізраїльтяни. Кажуть: «Тут екзо-
тика й дуже дешево». Приїжджа-
ють сюди на два тижні або мі-
сяць. Двох чехів зустріли тричі – 
йшли тим самим маршрутом. 
Востаннє бачили їх, коли вони 
загубилися, так і не дійшовши до 
перевалу Горваші. У них була 
звичайна загальна мапа з інфор-
маційного центру: на такій не 
позначають стежок.

ЛЮДСЬКІ ВЗАЄМиНи
Утім, природа і стародавні 
пам’ятки не основні принади 
цього краю. Будь-якого туриста 
чи не найбільше вражають гру-
зинські відкритість і гостин-
ність. Ще першого дня біля нас 
зупинився джип: «Навіщо йти, 
як можна проїхатися?» Так 
перші 14 км шляху до Жабеші 
нас «силоміць» підвезли. А там 
дітлахи зустріли радісними ви-
гуками: Hello! Welcome to 
Svaneti!

В Ушгулі хотіли купити 
молока та мацоні (напій поді-
бний до кефіру). Жінка попро-
сила три ларі (15 грн) за півлі-
тра. Сказали, що задорого. 
Розговорилися. Дала нам 2 л 
молока просто так, коли ді-

зналася, що йдемо пішки з 
Местії.

В останній день прикордон-
ники (!) підвезли нас 23 км без-
доріжжям до Лентехі, столиці 
Нижньої Сванетії. Якби не вони, 
навряд чи ми дісталися б тієї са-
мої доби до Батумі. Попуток 
майже не було – кілька за го-
дину, та й то заповнені. Того-
таки дня в Цагері намагалися 
дізнатися, де автовокзал і коли 
від’їжджає автобус. Про гостин-
ність грузинів та їхню любов до 
українців ми знали, але такий 
поворот подій нас приємно зди-
вував: «Через 30 хв їхатиме лен-
техський автобус. Я вже перего-
ворив із водієм, і він знає, що по-
винен вас узяти». Від Цагері до 
Кутаїсі 120 км: виявилося, що 
півшляху теж ґрунтівкою. Чоло-

вік за кермом підбирав дорогою 
всіх охочих і часто зупинявся, 
щоб поспілкуватися зі знайо-
мими. Думали, не доїдемо: на 
подорож знадобилося чотири з 
половиною години.

Це лише кілька випадків із 
багатьох, які змусили перео-
смислити людські взаємини в 
межах «дав-віддав» чи «купив-
продав». Відтепер українських 
презентів братимемо із собою 
значно більше.

Сванетія цікава не лише 
для просунутого альпініста, а й 
для туристів, що полюбляють 
комфортний відпочинок (гос-
тьові будинки є в кожному по-
селенні), обираючи пішохідну 
чи кінну мандрівку. 

ІСТОРичНА ДОВІДКА
Після розпаду Грузинського царства у середині XVI сто-
ліття Сванетія (Верхня та Нижня) була номінально віль-
ною територією в підпорядкуванні імеретинського 
царя. До 1840 року обидві її частини ввійшли до 
складу Російської імперії; через кількадесят років лікві-
довані як окремі одиниці й приєднані до Кутаїської гу-
бернії. Свани, волелюбні та мужні, не вели загарб-
ницьких воєн і самі не були завойовані. Тут своя мова – 
сванська (належить до картвельської мовної сім’ї), пе-
редається з вуст в уста, писемність їй не відома. Крім 
того, всі місцеві жителі володіють грузинською.

ВАжЛиВО ЗНАТи 

Усі дорожні знаки орієнтуються на назви не окремих 
поселень, а громад. Загалом у Верхній Сванетії їх налі-
чується 16; вони об’єднують 147 населених пунктів та 14 
тис. осіб.
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БІЗНеС  
У ПОїЗДІ

БІйЦІВСЬКий 
КЛУБ

КАЛейДОСКОП 
ДОЛІ

Олена чекан

Найдискусійніші матеріали № 48/2012

«Олігархат vs вільне підприємництво».  У 
заключній статті циклу «Український біз-
нес – афера століття» Володимир Лановий 
аналізує олігархічну економіку та її альтер-
нативи

G: «Благодарю за интересный срез состояния 
украинской экономики, очевидные вещи, од-

нако мало кто настолько глубоко анализиру-
ет их… другое дело, что сегодня люди мало 
верят в перемены, не понимают, откуда 
ждать перспектив и, как результат, все боль-
ше обозляются и, как вы правильно подмети-
ли, деградируют. Очевидно, что... нас на по-
лном ходу ведут в тупик, однако без силово-
го сценария не видится перспектив. Ну, и са-
мое страшное, что после прихода новых лю-
дей силовым методом к власти они повторя-
ют действия папередникив и кровосись».

Галина Лампіка: «Розвелось стільки 
олігархів-шакалів ще із-за того, що суспільство 
хворе і контужене страхом. Візьмемо хоча б 
останній приклад із недофінансування науки. 
При тому, що втратити роботу можуть 7–8 ти-
сяч науковців, протестувати вийшло близько 
100 чоловік. То які ще докази потрібні?»

Невідомий: «Согласен с автором полнос-
тью. Но что мешает нам строить государство 
21 века? Сознание общества? Но, как ка-
жется мне, то необходимо начинать пере-
стройку с государства. Олигархия – это при-
знак тоталитарного государства. Не изменив 
политического режима, никакие реформы 
невозможны. Но главное, что нам мешает 
строить современное государство, – неве-

жество. Самое страшное оружие массового 
уничтожения человечества – его тупость».

«Молоді вовки номенклатури». Ігор Лосєв 
пише про «справжні комсомольські ціннос-
ті»: кар’єризм, пристосуванство та нігілізм

Роман: «Добрий вечір, мене звати Роман, я 
студент 1 курсу юридичного факультету Київ-
ського національного університету імені Та-
раса Шевченка. Відверто кажучи, в рубри-
ках, що стосуються комсомолу, недостатньо 
інформації, аби скласти хоч якесь вражен-
ня щодо цього явища. Мені 18 років, і, чес-
но кажучи, я не розумію, чим займалися мої 
батьки у підлітковому віці. Кожен з представ-
ників старшого покоління бачить себе в цій 
системі по-різному, виходячи з власного до-
свіду: це ще більше плутає і заводить в блуд. 
Можна стверджувати, що ваша стаття розра-
хована лише на «старше» покоління і роз-
криває деякі цікаві моменти для тих, хто, 
власне, був дійовою особою, але в той са-
мий час «молоді» залишаються поза грою. 
Більшість вважає, що не потрібно особли-
во підкреслювати та писати статті на подібні 
теми, оскільки ми досі живемо в пережитку 
комсомольства, наче кожен має знати, про 
що йде мова, від своїх батьків».

2 січня. Плацкартний ва-
гон. Захмелілі й дещо висна-
жені пасажири рятуються від 
паркого та несвіжого повітря, 
періодично виходячи в там-
бур. Дехто не втрачає можли-
вості ще й запастися порцією 
нікотину. Така ідея сподоба-
лась і моїй сусідці по місцю. 
Втім, до неї швидко підбігла 
провідниця й попросила… 
п’ять гривень. «Давайте два 
чайочки. І вам харашо, і мені 
план виконається», – сказала 
вона, пояснюючи, що курити 
в потязі заборонено. Потім 
кілька хвилин жалілася, що 
на кожен рейс має план про-
дажу чаю та кави. Якщо не ви-
конує його, то платить із влас-
ної кишені. Така причина 
«змушувала» її щоразу вибі-
гати в тамбур за черговими 
курцями і знову припрошу-
вати до чаю. Тільки ціна що-
раз була інша. 

В Україні зростає популяр-
ність силових видів спорту. 
Батьки дедалі частіше віддають 
дітей на курси боксу, кікбок-
сингу, карате тощо. На них-
таки охоче записуються до-
рослі, обираючи бійцівські 
практики замість традиційних 
басейнів, танців, фітнесу. Основ -
ний аргумент не в бажанні 
щось комусь довести. Люди 
відчувають неспокій і, як наслі-
док, потребу в самозахисті. 
Проте будь-який самозахист 
може обернутися проявом за-
йвої агресії, що просто входить 
у звичку. І кожен, хто доско-
нально займався силовими ви-
дами спорту й, зокрема, схід-
ними єдиноборствами, знає: 
вони вчать не так нападати чи 
захищатися, як не доводити 
ситуацію до прямого зі-
ткнення. Бо ж боротьба – це 
насамперед високе мистецтво 
самоконтролю. 

Їдемо електричкою по 
щастя! Все довкола у казковому 
сніжному вбранні. Настрій 
просто чудовий. Хоч якийсь 
флер неспокою все-таки не від-
пускає. Перед нами колись ве-
лична панська садиба, потім 
сільський клуб… Сім ялин, що 
залишились від парку. Така 
вже традиція: найбільшу за-
вжди вбирали до Різдвяних 
свят. Усім селом. Несли найдо-
рожчі прикраси, вірили: віддя-
чить, подарує щастя. Треба 
тільки, коли ніхто не бачить, 
вхопитися за гілку, заплющити 
очі й дуже-дуже захотіти... Збу-
деться! Обов’язково! Мені по-
дарувала любов, коханого чоло -
віка, сина. Ох, зрозуміла звідки 
мій неспокій: то все балачки 
навкруги про значне подорож-
чання квитків, та й потяги з 
перебоями ходять. Як то далі 
буде, невже востаннє по 
щастя!? 

ЗВОРОТНий ЗВ'ЯЗОК
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Провідниця 
попросила  
п’ять гри-
вень: «Да-
вайте два 
чайочки. І 
вам харашо, 
і мені план 
виконаєть-
ся»

Опитування сайта Тиждень.ua

2012-й був роком…

Опитування тривало від 21 грудня до 9 січня

7,93%
5,01%

9,09%

46,62%

31,35%

Футболу
«Покращення» 

Згортання демократ� Виборів«Язика»
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ВЖЕ У ПРОДАЖУ!

Передплатний індекс 68098

Український випуск

Нік Клеґґ Метаморфози Британ Нґозі Оконджо-Івеала 
Африка піднімається Нассім Талеб Чотири правила фінансів 
Маріо Монті Італія і Європа Ребекка Гармс ЄС та Україна 
після виборів Андреас Ґросс Олігархія чи демократія?
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Obesity sucks
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За ексклюзивною ліцензією
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