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Майже 
серйозно про 
дипломатичний 
прорив 
Януковича

Зловживання владою 
Чому Резолюція ПАРЄ про відокремлення 
політичної відповідальності 
від кримінальної насправді не є перемогою 
української дипломатії, як це подає офіційний Київ

Із думкою про президентство
Інтерв’ю Віталія Кличка і висновки Тижня: 

лідер УДАРу вдосконалює риторику, однак 
і далі уникає конкретики в ключових 

питаннях розвитку країни

Якщо закінчуються 
нафтодолари...
Чому російську економіку 
очікують непрості часи

Перешкоди для 
космопідприємця
Що стримує десятки компаній, 
які хочуть долучитися до 
комерціалізації космосу 

Прийняти мову та культуру
Історії іноземців, які успішно 
вивчають українську, попри 

відсутність  державної допомоги

Плавання в морі мистецтв 
Мілета Проданович про 
символіку кольорів, тенденції 
сербської літератури  
та пост-постмодернізм 

Вплив 24-ї перської сатрапії  
на Україну 
Нове дослідження лінгвіста 
Костянтина Тищенка
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У Празі відкрито 
Український високий 
педагогічний інститут 
імені Михайла 
Драгоманова

 4 липня 1893  5 липня 1943  6 липня 1253  7 липня 1923 

Відбулося 
коронування 
Міндауґаса, 
єдиного в 
історії Литви 
короля 

 27 червня – 3 липня 
ЄС відновив пе-
реговори із Сербі-
єю щодо євроін-
теграції 

У Єгипті поновили-
ся масові акції про-
тесту. У перший день 
сутичок загинули 4 
особи, постражда-
ли 174 

Заворушення на пів-
нічному заході Ки-
таю. Загинули 30 осіб, 
офіційний Пекін за-
мовчує цей інцидент 

Народився Данило 
Демуцький, 
український фотограф 
і кінооператор, 
учасник зйомок 
«Землі»

Розпочалася Курська 
битва – найбільший 
танковий бій в історії 
людства   

Тиждень  
в історії

Н
есправедливість і безкар-
ність можновладців 
штовхають українців до 
рішучих дій, які стають 

дедалі послідовнішими. Народ-
ний бунт у смт Врадіївка Мико-
лаївської області – це лише чер-
гова ланка в ланцюжку числен-
них стихійних виступів грома-
дян проти влади. Врадіївці по-
встали з вимогою покарати двох 
міліціонерів, які жорстоко 
зґвалтували й побили місцеву 
мешканку, – під прикриттям 
високого начальства злочин на-
магалися приховати. Правоохо-
ронці досить довго не видавали 
одного з учасників – капітана 
міліції Євгена Дрижака, що, як 
виявилося, був похресником ке-
рівника обласного управління 
МВС Валентина Парсенюка. Од-
нак окрім вимог притягти до 
відповідальності винних люди 
згадали й про численні злочини 
місцевих правоохоронців. Ко-
респондент Тижня в натовпі 
біля райвідділу вислухав чи-
мало страшних історій про зака-
тованих, доведених ними до са-
могубства, про вибиті силою зі-
знання, моральний терор, який 
чинили нині вже затримані та 
інші місцеві «стражі порядку». 
Опозиційні депутати, які при-
були до Врадіївки, закликали 
постраждалих від міліцейського 
свавілля та їхніх родичів писати 
заяви до прокуратури. Люди, 
які на мітингу голосно розпові-
дали про жахіття, спочатку ва-
галися, але потім одне за одним 
пішли давати свідчення. Якщо 
прокуратура не почне гальму-

вати справи, а опозиційні пар-
ламентарії здійснюватимуть 
контроль над цими процесами, 
то врадіївський прецедент може 
спричинити цілий ланцюг роз-
слідувань проти чималої кіль-
кості тамтешніх міліціонерів 
(загалом миколаївська міліція 
«прославилася» найбільшим 
відсотком закритих криміналь-
них проваджень у країні – 
63,3%, що може свідчити про 
високий рівень корупції). 

Натомість реакція ниніш-
ньої влади на бунт у Врадіївці, 
як і на інші локальні протести, 
виявилися очікуваною (якщо 
зважити на те, що вона ще ні-
коли не визнавала своїх очевид-
них помилок і не здавала 
«своїх»): залякати потенційних 
протестувальників, щоб відбити 
бажання виходити на вулицю. 
Наприклад, керівник МВС за-
мість того, щоб принаймні виба-
читися за своїх підлеглих, зая-
вив, що «обрані форми протесту 
є неприпустимими». Міністер-
ство внутрішніх справ уже від-
крило кримінальне прова-
дження за фактом заворушень і 
штурму райвідділу міліції у Вра-
діївці за ч. 4 ст. 296 ККУ (хулі-
ганство, здійснене групою осіб) 
та ч. 1 ст. 194 (умисне знищення 
або пошкодження майна). А 3 
липня під надуманим приводом 
(заява дружини відстороненого 
начальника міліції) журналістів 
TBi, «1+1» та LB.ua було затри-
мано у Врадіївці та доправлено 
до райвідділу...

За останні три роки подібні 
до врадіївського бунти спалаху-

За межею терпіння

Репортаж  
 з Врадіївки 

читайте на сайті 
tyzhden.ua
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Вийшов друком перший 
номер міжнародної 
щоденної газети The Wall 
Street Journal 

 8 липня 1889  10 липня 1943  9 липня 1918 

Розпочалася висадка 
англо-американських 
військ у Сицилії, що 
призвела до виходу 
Італії з Другої світової 

У штаті Теннессі (США) 
відбулося одне з найбільших 
в історії зіткнення поїздів, 
унаслідок якого загинула 101 
особа й 171 дістала поранення   

Литва розпочала головування в 
ЄС. Одним із основних завдань, 
які вона поставила перед собою, 
– підписання на Вільнюському 
саміті в листопаді Угоди про асо-
ціацію між ЄС та Україною 

Хорватія 
стала 28-ю 
країною ЄС 

вали в різних регіонах. Загибель 
у відділку міліції студента Ігоря 
Індила в травні 2010-го збурила 
столичну громадськість і спри-
чинила правозахисну кампанію 
з вимогою провести справед-
ливе розслідування у цій справі. 
На Київщині односельці масово 
стали на захист Віталія Запо-
рожця, який убив міліціонера, 
що тероризував місцевих меш-
канців. Миколаївські справи 
Оксани Макар та Олександри 
Попової також набули резо-
нансу завдяки громадськості, 
яка змусила правоохоронні ор-
гани діяти оперативно, у межах 
закону й притягти до відпові-
дальності ґвалтівників на зна-
чні (понад 10 років) терміни 
ув’язнення. У червні в Лисичан-
ську Луганської області дове-
дені до відчаю люди (масове 
безробіття через закриття міс-
тоутворювальних підприємств) 
двічі захоплювали зал засідань 
міськради (див. Тиждень, № 
24/2013). На тій самій Микола-
ївщині селяни з агрофірми опо-
зиційного політика Аркадія 
Корнацького зараз ведуть ледь 
не партизанську війну з рейде-
рами, яких підтримує місцева 
влада.  

З різних причин бунти по-
вторюються з новою силою, а 
часом і в новій якості. У країні, 
де рівень довіри до органів 
влади критично низький (до 
20% з урахуванням відповіді 
«частково довіряю», за даними 
опитування Фонду «Демокра-
тичні ініціативи»), а до правоо-
хоронців узагалі менш як 1%, 
високий градус протестних на-
строїв видається цілком законо-
мірним. Показово, що народний 
гнів спалахує раптово, без яко-
їсь продуманої організації, що 
часом призводить до хвилі на-

сильства, як це було у Врадіївці, 
коли місцеві мешканці намага-
лися взяти штурмом районний 
відділ міліції. 

Соціологи вважають, що 
градус протестів може зростати. 
Голова правління Фонду «Демо-
кратичні ініціативи» Ірина Бе-
кешкіна зазначає, що, за да-
ними опитувань, на сьогодні 
відносно невелика кількість 
громадян готова брати участь в 
акціях протесту (цілковито го-
тові 25,5% українців), але за 
певних умов здатні виявити не-
абияку організованість: «Люди 
не бачать, що зміниться від 
того, що вони виходитимуть на 
протести. Так вважали понад 
50%. Третина опитаних боїться 
репресій. Але є точка, коли пе-
рестають боятися. Втрата страху 
прямо пропорційна кількості 
громадян, які вийшли на про-
тест. Коли збереться все село, 
тоді вже ніхто не боїться».

Нині під час соціологічних 
опитувань українці називають 
погіршення матеріального ста-
новища як головну причину, що 
здатна змусити їх вийти на ву-
лицю. І справді, бунти часто 
спалахують у бідних населених 
пунктах. Але їхні основні при-
чини все ж криються зовсім в 
іншому. Між справою Віталія 
Запорожця, Ірини Крашкової 
(жертва врадіївських міліціо-
нерів-ґвалтівників) та рейдер-
ськими атаками на агрофірму 
Корнацького не так вже й багато 
спільного. Але в цих випадках у 
людей був один мотив до про-
тесту – відновлення справедли-
вості. Саме він свого часу й 
спричинив Помаранчеву рево-
люцію 2004 року – українці обу-
рилися очевидними фальсифі-
каціями на виборах, тобто не-
справедливістю з боку влади. 

Місцеві органи 
влади заявляють 
про масове бло-
кування Держказ-
начейством їхніх 
коштів 

50 потенційних тушок 
Голосування за 
членів Вищої 
ради юстиції, що 
відбулося в пар-
ламенті 2 лип  ня, 
засвідчило здат-
ність влади мобі-
лізовувати навіть 
конс т и т у ц ійну 
більшість за ра-
хунок формаль-
них «опозиціо-

нерів» на підтримку потрібних їй рішень завдяки проце-
дурі таємного голосування. ВР ма    ла оновити свою квоту у 
Вищій раді юстиції, яка після так званої судової реформи 
дістала колосальний вплив (і відповід  но корупційні мож -
ливості) у сфері призначен  ня та звільнення суддів. Напе-
редодні в стані регіоналів тривали торги за «правильних» 
кандидатів – зійшлися інтереси кількох впливових у юри-
дичній царині фігур: екс-голови ЦВК та нардепа Сергія Кі-
валова, радника президента, із яким і пов’язують судову 
«реформу» під Януковича, Андрія Портнова та ниніш-
нього міністра юстиції Олександра Лавриновича. Врешті, 
за інформацією джерел Тижня, згори надійшла вказівка 
підтримати трьох: суддів Володимира Колесніченка (кре-
атура Ківалова) та Віталія Кузьмишина (вважається близь-
ким до вінницької сім’ї Калетників, які представлені у Вер-
ховній Раді трьома мандатами в складі фракції комуністів 
і регіоналів), а також Олександра Лавриновича. Саме 
вони начебто й були вписані в розданій біло-синім «шпар-
галці». Своєю чергою, опозиціонери внесли до бюлетенів 
прізвища захисника Юлії Тимошенко, якого нещодавно 
позбавили депутатського мандата, Сергія Власенка та од-
ного з провідних юристів «Свободи» Олега Махніцького. 
У результаті було обрано трьох «правильних» кандидатів 
від провладної більшості. Причому один із них – Володи-
мир Колесніченко – набрав конституційну більшість 309 
голосів. Тобто нав’язане владою рішення підтримала що-
найменше півсотня депутатів-опозиціонерів. Таким чи-
ном, окреслено колосальний потенціал для «тушку-
вання» вже найближчим часом. Опозиційні фракції од-
разу заходилися звинувачувати одна одну в «договор-
няку» з владою та масовому «тушкуванні», однак 
об’єктивних доказів навести не можуть – голосування 
було таємним. Але так чи інакше регіонали продемон-
стрували спроможність під конкретне важливе для них рі-
шення зібрати понад 300 голосів, необхідних, напри-
клад, для зміни Конституції.

Більшість позафракційних мажо-
ритарників вирішили не брати учас-
ті в роботі парламенту, доки спікер 
не скасує свого доручення про анулю-
вання карток для голосування Павла 
Балоги та Олександра Домбровського
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МАРіН Ле ПеН 
під прицілом 
Європарламент зняв не-
доторканність із лі-
дера французько-
го «Національного 
фронту» на вимогу 
правоохоронців, 
які звинувачують 
її в расизмі

ПАВЛо ЛеБеДЄВ 
заспокоїв
Міністр оборони запевнив, 
що протягом най-
ближчих семи ро-
ків безпеці України 
ніщо не загрожує, 
окрім локальних 
конфліктів на еко-
номічному ґрунті

оЛеКСАНДР ЄфРеМоВ 
знає шлях 
«Дорогою до Європи через одне 
місце» назвав лідер фракції Пар-
тії регіонів вимогу ЄС 
ухвалити як необхід-
ний для євроінте-
грації антидискри-
мінаційний закон 
(спрямований, зо-
крема, на захист 
сексменшин) 

ВіКТоР ЯНУКоВич 
і помилка за фройдом
Австрійська газета Heute помил-
ково розмістила фото 
українського прези-
дента замість зобра-
ження лідера Турк-
менистану, якого 
журналісти видан-
ня відкрито назвали 
диктатором 

ЮЛіЯ ТиМошеНКо
ініціює переговори
Екс-прем’єрка закли-
кала депутатів при-
швидшити ухвален-
ня євроінтеграцій-
них законів та ініціює 
круглий стіл між вла-
дою й опозицією 

46% українців
вважають, що Юлію Тимо-
шенко необхідно звільнити 
заради євроінтеграції, 32% 
проти цього. Опитування 
Центру Разумкова

феЙС-КоНТРоЛЬ МАЙже СеРЙоЗНо

42% українців
прагнуть євроінтеграції, 31% тяжіє до 
Митного союзу. Опитування Фонду 
«Демократичні ініціативи»

700 тис. українців 
нелегально працюють у Росії.  
Оцінка МЗС 

$15 тис. 
максимальна такса для юристів, які 
допомагають депутатам писати за-
конопроекти

Дипломатичний прорив 

За даними 
Центру 

Разумкова, 
Фонду 

«Демократичні 
ініціативи»

Хибний курс
Українці дедалі більше впевнені в тому, що держава 
розвивається у неправильному напрямку: якщо на 
початку правління Януковича хибним державний курс 
вважала третина громадян, то тепер їх майже 66%. 
У тому, що країна «заблукала», люди схильні звинувачу-
вати президента, уряд і правлячу партію. Майже кожен 
четвертий вважає, що причина наших бід – пасивність 
громадян. Щодо генератора позитивних змін українці 
менш одностайні: приблизно однаковою є кількість 
песимістів, які взагалі не чекають змін на краще, і тих, хто 
розраховує на нинішню владу чи опозицію. 

ХТО ВИНЕН У НЕЗАДОВІЛЬНІЙ 
СИТУАЦІЇ, ЩО СКЛАЛАСЯ 

В КРАЇНІ?

ХТО (ЩО) МОЖЕ 
ЗМІНИТИ 

СИТУАЦІЮ 
НА КРАЩЕ?

У ЯКОМУ 
НАПРЯМКУ 
РОЗВИ-
ВАЮТЬСЯ 
ПОДІЇ 
В УКРАЇНІ? 

У НЕПРАВИЛЬНОМУ

НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ

У ПРАВИЛЬНОМУ   16,8%
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ПРЕЗИДЕНТ УРЯД П Р ПАСИВНІ 
ГРОМАДЯНИМожливі кілька варіантів 

відповіді на запитання

51% 51% 26%

0,5% – не визначилися

19% 18%

18%17,5%
17%

Президентські 
вибори-2015

Вступ до ЄС

Нинішня влада 

Опозиція

Немає 
надій 
на краще

ННеНе
нна
ннана

РАЇНІ?РАЇН

% 30%
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МАЙже СеРЙоЗНо

83,7 млн сторінок
переглянули відвідувачі україн-
ської Вікіпедії в червні цього року. 
Українська Вікі вийшла на 17-те 
місце, випередивши корейську  

3 млрд людей
житимуть у міських нетрях 2050 
року. Прогноз ООН

З
овнішня політика Віктора Януковича поповни-
лася ще одним безсумнівним досягненням. Го-
лова фонду «Духовна дипломатія» Майкл 
Морґуліс організував зустріч українського 

президента з «вождями індіанських племен». Як ви-
явилося, на державному рівні їх ніхто до Києва не 
запрошував. За інформацією газети The Kiev Times 
(яка, попри англомовну назву, відверто пропагує 
«євразійські цінності»), вони прибули на пропози-
цію видання. Легітимність самих «вождів» також 
викликає запитання. Приміром, «принцеса, духов-
ний лідер племені Гаваї» Кауїлані Кахалекаї, яку 
в разила голлівудська зовнішність Януковича, ви-
явилася таки з Гавайських островів. Але ще кілька 
років тому соцмережі надавали їй не такого висо-
кого титулу – вона фігурувала лише як авторка та 
виконавиця композицій у стилі фольк. Утім, най-
більшу цікавість викликали Майкл (Міхаіл) Морґу-
ліс та очолюваний ним фонд. Згідно з його росій-
ськомовним профілем Facebook він мешкає у Фло-
риді, є одним із численних протестантських пропо-
відників, які за радянських часів зметикували, що 
терени вмираючого СРСР є воістину пасовиськами 
благодатними. Ще до загибелі імперії Морґуліс зу-
мів познайомитися з Міхаілом Ґорбачовим і вів релі-
гійну передачу на одній із «вільних» радіостанцій. 
Іноді його активність сягає і досить далеких від релі-
гії сфер. Скажімо, наприкінці травня «духовний ди-
пломат» зустрічався особисто з Януковичем, пред-
ставляючи йому… ветеранів Національної баскет-
больної асоціації США. Словом, у здібностях пана 
Морґуліса годі сумніватися. Можливо, наступним 
його флешмобом буде зустріч українського прези-
дента з персонажами романів Толкіна чи казок братів 
Ґрімм. Хоча після підписання державної угоди з іс-
панським лижним інструктором українську громад-
ськість важко чимось здивувати.  

Дипломатичний прорив 

За даними 
Центру 

Разумкова, 
Фонду 

«Демократичні 
ініціативи»

Хибний курс
Українці дедалі більше впевнені в тому, що держава 
розвивається у неправильному напрямку: якщо на 
початку правління Януковича хибним державний курс 
вважала третина громадян, то тепер їх майже 66%. 
У тому, що країна «заблукала», люди схильні звинувачу-
вати президента, уряд і правлячу партію. Майже кожен 
четвертий вважає, що причина наших бід – пасивність 
громадян. Щодо генератора позитивних змін українці 
менш одностайні: приблизно однаковою є кількість 
песимістів, які взагалі не чекають змін на краще, і тих, хто 
розраховує на нинішню владу чи опозицію. 

ХТО ВИНЕН У НЕЗАДОВІЛЬНІЙ 
СИТУАЦІЇ, ЩО СКЛАЛАСЯ 

В КРАЇНІ?

ХТО (ЩО) МОЖЕ 
ЗМІНИТИ 

СИТУАЦІЮ 
НА КРАЩЕ?

У ЯКОМУ 
НАПРЯМКУ 
РОЗВИ-
ВАЮТЬСЯ 
ПОДІЇ 
В УКРАЇНІ? 

У НЕПРАВИЛЬНОМУ

НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ

У ПРАВИЛЬНОМУ   16,8%
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Представники українського та польського католицького духів-
ництва підписали декларацію, що закликає обидва народи до 
взаємного прощення та відмови від етнічних злочинів у май-
бутньому. Про це повідомляє польська Rzeczpospolita.

28 червня голова УГКЦ Святослав шевчук та польський архі-
єпископ Юзеф Міхалік підписали в Польщі спільну деклара-
цію, в якій взаємно визнали провину обох своїх народів у во-
єнні та довоєнні часи й попросили один в одного пробачення 
за скоєні злочини.

«Поєднання і вибачення має дійти до серця кожного українця й 
кожного поляка. І над цим ми повинні спільно працювати», – 
зазначив голова УГКЦ Святослав Шевчук.

«Вважаємо, що насильство та етнічні чистки за жодних обста-
вин не можуть бути методом вирішення конфліктів і не мо-
жуть бути виправдані ні політичним, ні економічним, ні релі-
гійним інтересом. Прагнемо вшанувати пам’ять невинно заги-
блих, попросити пробачення в Бога за скоєні злочини й за-
кликати всіх українців та поляків, як у Польщі й Україні, так і в 
цілому світі, до відваги відкрити серця та розум для взаємного 
пробачення і примирення», – наголошують ієрархи церков.

«Архієпископ Шевчук має рацію, кажучи, що суть підписаної де-
кларації має бути донесена до кожного громадянина обох країн. 
На жаль, із цим можуть виникнути певні проблеми», – зазначив в 
інтерв’ю виданню один із польських священнослужителів.

Згідно зі звітом уповноваже-
ного США в галузі торгівлі, 
Україна повинна вжити за-
ходів із запобігання ви-
краданню інтелектуальної 
власності. Про це повідом-
ляє American Spectator.

«США присвоїли Україні звання провідної піратської країни 
світу, на території якої відбувається масове викрадання інте-
лектуальної власності, зокрема фільмів, музики, програм-
ного забезпечення, ігор, телепрограм», – цитує видання 
301-й щорічний звіт уповноваженого Сполучених Штатів у га-
лузі торгівлі. 

Згідно з документом у питанні піратських сайтів, наприклад 
ExtraTorrent.com, українська влада бездіяльна. Водночас сам 
уряд використовує неліцензійне програмне забезпечення у 
своїй роботі. За правилами СОТ, після визнання країни пірат-
ською остання має 30 днів для ініціювання спеціального роз-
слідування, а за розкрадання інтелектуальної власності до 
неї повинні застосувати додаткові заходи впливу.
Прийняття нового законопроекту (№ 2056а) створить сис-
тему контролю з метою захисту прав авторів, виконавців і 
власників баз даних та інтелектуальних продуктів. Якщо 
останні будуть порушені, Державна служба з інтелектуальної 
власності має вжити необхідних заходів.

«Згаданий закон не належить до числа тих, що можуть бути 
імплементовані швидко. Окрім того, санкції щодо України, 
не виключено, матимуть серйозний вплив на зовнішні прямі 
інвестиції», – зазначає American Spectator.

СВіТ ПРо УКРАїНУ



Автор:  
Андрій 
Скумін, 
Андрій 

Коваленко

операція «прем’єр 
Янукович» 
Альтернативою «перемозі будь-якою ціною»  
на президентських виборах 2015 року, схоже, 
може стати прем’єрство Віктора Януковича  
з широкими повноваженнями 

С
екретар Конституційної 
асамблеї (КА) Марина 
Ставнійчук напередодні 
Дня Конституції повідо-

мила про завершення узго-
дження проекту Концепції кон-
ституційних змін у частині ре-
формування системи влади в 
державі. Зокрема, планується, 
принаймні на цьому етапі, по-
слабити президентську владу за 
рахунок посилення парламенту 
та Кабміну. Склад уряду призна-
чатиме й звільнятиме Верховна 
Рада за поданням гаранта. Це 
саме стосуватиметься і генпро-
курора, голів СБУ, Антимоно-
польного комітету, Фонду держ-
майна та Нацбанку. Своєю чер-
гою, гарантові планують зали-
шити право контролю за при-
значенням і звільненням суддів, 
розпуску парламенту в разі не-
можливості сформувати уряд. 
Таким чином, проект перегуку-
ється із Законом «Про внесення 
змін до Конституції України» № 
2222 від 8 грудня 2004 року, 
який діяв із 2006-го по 2010-й 
(так звана політична реформа), 
та законопроектом про внесення 
змін до Конституції, розробле-
ним за Віктора Ющенка Націо-
нальною конституційною радою 
(НКР). Щоправда, проект Кон-
цепції конституційних змін від 
нинішньої Асамблеї окрім пере-
розподілу повноважень інститу-
тів держави пропонує «вдоско-
налити процедури прямої демо-
кратії», запровадивши інститут 
народної законодавчої ініціа-
тиви та народного вето, і при 
цьому передбачити, що рішення, 
ухвалене на референдумі, є 
обов’язковим і не потребує за-
твердження іншим органом 
влади чи посадовою особою.

На перший погляд, поло-
ження згаданого проекту демон-

струють прихильність його авто-
рів до європейських зразків по-
будови політичної системи. Во-
чевидь, це потрібно для того, 
щоб мати схвальну чи бодай спо-
кійну реакцію на конституційні 
зміни за кордоном, зокрема й тієї 
самої Венеціанської комісії. Вод-
ночас видається дивним, що за-
кладена в підготовленому 
Асамблеєю документі модель 
влади є абсолютно чужою, не-
властивою сучасним донецьким 
елітам. Адже, зважаючи на до-
свід, у тому числі й законодав-
чий, останніх трьох років, вони 
кроять політичну систему за ле-
калами авторитарних режимів. 
Однак усе стає на свої місця, 
коли врахувати, що, по-перше, 
Віктор Янукович зберігає за со-
бою право коригувати розроб-
лений проект. До речі, з цього 
приводу свого часу вельми ори-
гінально висловився голова КА 
Леонід Кравчук, заявивши, що 
може поручитися за якість зга-
даного документа, але не може 
сказати, яким він вийде після 
проходження через АП. По-
друге, прагнення до «демокра-
тизації» політичної системи, не 
виключено, продиктоване хо-
лодним політичним розрахун-
ком на випадок програшу ко-
мандою Януковича виборчої 
кампанії 2015 року. Пропоновані 
Асамблеєю зміни до Конституції 
будуть «винесені на всенародне 
обговорення», що має тривати в 
наразі невідомому форматі до 1 
вересня. Пізніше, за словами 
представника президента в пар-
ламенті Юрія Мірошниченка, 
проект певний час доопрацьову-
ватиметься; сам же текст писати-
меться приблизно рік – до кінця 
2014-го – початку 2015-го. Тож 
виникає величезна ймовірність 
того, що парадигма тих змін не 

буде продиктована стратегіч-
ними інтересами України, а на-
томість максимально враховува-
тиме поточний політичний мо-
мент – виключно з позиції по-
тенційної «точки сидіння» пер-
сонально Віктора Януковича. За 
принципом «не дістанешся мені, 
так не діставайся ж нікому!», 
коли йдеться про ті надмірні по-
вноваження, які президент здо-
був завдяки змінам до Конститу-
ції у 2010–2011 роках.

Асамблея як орган майже 
ідентична за своїм статусом 
створеній ще 2007-го президен-
том Ющенком Національній 
конституційній раді, до якої та-
кож чимало зусиль доклала (як 
і тепер до Асамблеї) тодішня за-
ступниця голови Секретаріату 
президента Марина Ставній-
чук. НКР розробила проект но-
вої редакції Конституції, у якій 
закладена парламентсько-
прези дент ська форма держав-
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КоНСТиТУЦіЙНі ЗМіНи 
ЗАЛежАТиМУТЬ  
ВіД  ПоТеНЦіЙНої «ТочКи 
СиДіННЯ»  ЯНУКоВичА

ного правління. Однак після 
приходу до влади 2010-го ни-
нішнього режиму такі проекти 
виявилися йому нецікавими – 
указом від 2 квітня 2010 року 
він ліквідував Національну кон-
ституційну раду, натомість нова 
влада енергійо взялася за зміну 
Основного Закону (що увінча-
лося рішенням КСУ від 30 ве-
ресня 2010-го), щоб, навпаки, 
посилити роль президента. 
Проте через два роки Янукович 
фактично реанімував НКР у ви-
гляді Конституційної асамблеї, 
вочевидь, розраховуючи, що 
коли не для громадської думки 
в Україні, то бодай для західної 
спільноти вона може стати 
ефективним способом легітимі-
зації політичних ініціатив ре-
жиму. Показовим фактом, зо-
крема, стало те, що цей орган 
досить позитивно сприйняла 
Венеціанська комісія, представ-
ники якої закликали до участі в 

його роботі українську опози-
цію. 

Проте з ухваленням анти-
конституційного Закону «Про 
всеукраїнський референдум» у 
листопаді минулого року поволі 
стала викристалізовуватися 
роль Асамблеї як інструменту 
легітимізації на референдумі но-
вої редакції Конституції, розро-
бленої «не Банковою», а «фахів-
цями та авторитетами». І тут по-
казовою є реакція регіоналів на 
негативні висновки Венеціан-
ської комісії, оприлюднені 19 
червня. У них вона звертає увагу 
на те, що в згаданому документі 
закладені високі ризики узурпа-
ції влади. Зокрема, на її думку, 
норми цього закону, не виклю-
чено, призведуть до «політично 
вмотивованих маніпуляцій ре-
ферендумом, зокрема щодо вне-
сення змін до Основного За-
кону». Тож можливість тих змін, 
оминаючи парламент, Комісія 
визнала неконституційною. 
Проте керівник фракції ПР у 
парламенті Олександр Єфремов 
уже заявив, що «рішення при-
йматимуть депутати в сесійному 
залі так, як вважають за по-
трібне». Тобто дав зрозуміти, що 
і висновком Венеціанської комі-
сії незадоволені, і зміни консти-
туційного ладу в державі під ін-
тереси правлячого режиму з ви-
користанням інструментарію 
всенародних референдумів таки 
готуються.

Якщо неминучість перемоги 
на президентських виборах 2015 
року кандидата від опозиції стане 
для нинішнього режиму очевид-
ною (з урахуванням усіх задіяних 
біло-синіми інструментів, як-от 
адмінресурс, фальсифікації 
тощо), напевно, буде проведено 

операцію «прем’єр Янукович»: 
змінами до Конституції знову об-
межать повноваження прези-
дента, натомість їх дістане глава 
уряду. За нової системи влади, 
сконструйованої «доопрацьова-
ним» АП проектом Основного 
Закону від Асамблеї, у руках 
Януковича-прем’єра можуть 
з’явитися важелі головної особи 
держави. Аналогічним чином у 

2008–2012-му діяв Владімір Пу-
тін. Врешті, такий шлях протоп-
таний у пострадянських суспіль-
ствах і значною мірою апробова-
ний в Україні у 2006–2010 роках, 
коли діяла політреформа 2004-
го. Ідентичний сценарій намага-
лася реалізувати й команда Міхе-
їла Саакашвілі в Грузії. Через 
конституційні обмеження прези-
дентських каденцій останній не 
міг бути обраний на третій термін 
(перегони мають відбутися в жов-
тні 2013-го). У зв’язку з цим 2010-
го з ініціативи оточення Саакаш-
вілі було ухвалено Закон «Про 
внесення змін і доповнень до 
Конституції Грузії», згідно з яким 
центр виконавчої влади в дер-
жаві зміщувався від президента 
до прем’єр-міністра: обмежува-
лися повноваження глави дер-
жави, натомість посилювалася 
роль уряду й парламенту. Проте 
реалізувати задумане команді Са-
акашвілі не дав змоги програш 
його партії на виборах до законо-
давчого органу, адже саме наяв-
ність парламентської більшості 
була запорукою пролонгації влади 
в умовах нової парламентсько-
президентської моделі.

Утім, якщо режим Януко-
вича спробує реалізувати подіб-
ний сценарій продовження пере-
бування на чолі держави, то мав 
би провести ще до 2015 року по-
зачергові вибори до ВР на мажо-
ритарній основі. Бо йти на сер-
йозну політичну авантюру рокі-
ровки повноважень президента і 
прем’єр-міністра з такою нестій-
кою парламентською більшістю, 
яка є на сьогодні, було б вельми 
легковажно. Для успіху проекту 
«прем’єр Янукович» вона має 
бути дуже дисциплінованою, за-
лежною від лідера й становити 
щонайменше 270–280 парла-
ментаріїв за нинішньої чисель-
ності депутатського корпусу.

Відповідний сценарій може 
реалізовуватися як самостійно, 
так і разом із послабленням цен-
тральної виконавчої влади та пе-
редачі виконавчих повноважень 
від місцевих державних адміні-
страцій до виконавчих органів 
рад (див. Тиждень, № 25-
26/2013). Звісно, новий прези-
дент може спробувати скасувати 
зміни до Конституції, як це вже 
робив Янукович, однак чи нава-
житься на такий антиєвропей-
ський за змістом крок хтось із 
нинішніх опозиціонерів у разі 
перемоги? 

№ 27 (295) 5–11.07.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|9

влада|ПоліТИКА



Зловживання владою 
Ухвалення Страсбургом Резолюції про відокремлення політичної 
відповідальності від кримінальної, попри відсутність у ній згадок 
про Україну, забезпечує правову основу для запобігання політичній 
вендеті в майбутньому   

Н
е треба думати, що Палац 
Європи у Страсбурзі 
менше потерпає від ло-
бістських схем, ніж, при-

міром, український чи вірмен-
ський парламент. І Захід, і Схід 
однаково поступаються споку-
сам. За виборами очільників різ-
ного рівня зіштовхуються дер-
жавні та приватні інтереси, за 
формулюваннями резолюцій та 
доповідей – особисті й партійні 
амбіції. Поки в сесійній залі 
Парламентської асамблеї Ради 
Європи (ПАРЄ) напрацьову-
ються новації міжнародного 
права, депутати отримують sms 
із проханням від президента 
Азербайджану підтримати кан-
дидата на посаду того чи іншого 
голови фракції ПАРЄ.

Хоча формально українських 
тем на її червневій сесії заявлено 
не було, про Україну йшлося не 
раз: і під час обговорення допо-
віді про корупцію, і в дебатах про 
свободу зібрань, а найбільше в 
останній день сесії, коли затвер-
джували звіт та Резолюцію про 
відокремлення політичної від-
повідальності від кримінальної. 

Звіт нідерландського христи-
янського депутата Пітера Омт-
зіґта «Відокремити політичну 
відповідальність від криміналь-
ної» не випадково поставили 
саме на п’ятницю. «Розрахунок 
був на те, що більшість парла-
ментаріїв роз’їдуться, – заува-
жив у приватній розмові один із 
працівників апарату Ради Єв-
ропи. – Тема чутлива, опір по-
тужний, лобісти опонентів дуже 
активні». На запитання, чому та-
кою самою активністю не тішать 
захисники прозорих правил у по-
літиці, співрозмовник Тижня 
пояснив: «Демократи, як і авто-
крати, зацікавлені в збереженні 
своїх депутатських посад. У них 
на округах не ставлять «плю-
сики» за роботу в Раді Європи. 
Активність у Страсбурзі не озна-
чає переобрання в окрузі».

Ось така асиметрія. Успіхи в 
Страсбурзі виборці можуть не 
зауважити, але серйозний про-
граш нерідко коштує політичної 
кар’єри. Після провалу доповіді 
«Моніторинг ситуації з політич-
ними в’язнями в Азербайджані» 
її автор німецький соціаліст 
Крістоф Штрассер ходив чор-
ним. Міжнародна організація 
три роки працювала на визна-
чення терміна «політичний 
в’язень», і коли в січні несподі-
вано для всіх доповідь не про-
йшла голосування, страсбурзькі 
старожили казали: «Знайдіть те-
пер сміливця для України, який 
ризикуватиме кар’єрою, щоб бо-
ротися з вашим Януковичем!» 
(див. Тиждень, № 5/2013).

Утім, Пітер Омтзіґт виходу не 
мав. Його робота над доповіддю/
звітом почалася майже два роки 
тому. Вже тоді було визначено її 
формат: дослідити ситуацію в 
Україні та Ісландії, де колишній 
прем’єр також потрапив під 
слідство, хоч залишився на волі.

Вочевидь, прикрий досвід 
Крістофа Штрассера був однією 
з причин, яка змусила автора 
вельми жорсткого звіту щодо 
української влади погодитися 
прибрати з Резолюції ПАРЄ про 
відокремлення політичної від-

повідальності від кримінальної 
всі згадки про Україну, а відтак й 
Ісландію, яка, до речі, ні про що 
не просила. «Існувала очевидна 
загроза, що доповідь завалять 
так само грубо, як доробок  про 
азербайджанських політв’язнів, 
– розповіли Тижню в юридич-
ній службі ПАРЄ. – У січні в Баку 
наслідки не забарилися: відразу 
ж почалися нові арешти. Алієв 
святкував перемогу над демо-
кратичними стандартами». 

Отже, Пітер Омтзіґт вирішив 
діяти обережно. «Опоненти на-
полягали на тому, що резолюція 
має бути нормотворчим доку-
ментом, – пояснив він в інтерв’ю 
Тижню. – Як доповідач я пого-
дився, бо в рішенні Європей-
ського суду з прав людини сто-
совно Юлії Тимошенко чітко за-
значено, що її було ув’язнено з 
політичних причин. Найважли-
віше, на мою думку, що в резо-
люції збереглася вимога до 
країн, чиє законодавство дозво-
ляє під приводом боротьби з пе-
ревищенням службових повно-
важень зловживати практикою 
позбавлення волі, змінити ці за-
кони. Іншим здобутком, вважаю, 
є те, що сам звіт був ухвалений 
без поправок. Він містить дуже 
жорстку критику української 

Депутати-
регіонали, які 
одноголосно 

підтримали 
звіт Пітера 

Омтзіґта, 
що визнає 

Тимошенко 
політичним 
в’язнем, все 

ж поїхали 
до Києва з 
відчуттям 
щасливої 

перемоги. 
Зокрема, 

за словами 
голови 

української 
делегації в 
ПАРЄ Івана 

Попеску 
(на фото), 
«звіт – це 

суб’єктивний 
документ, 

який 
відображає 

позицію 
автора», 

а, мовляв, 
справжню 
юридичну 

вагу має лише 
резолюція

Автор:  
Алла 

Лазарева, 
Страсбург 
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Нідерланд-
ський депу-
тат ПАРЄ Пі-
тер Омтзіґт 
вважає своїм 
здобутком те, 
що його звіт 
«Відокреми-
ти політичну 
відповідаль-
ність від кри-
мінальної», 
який містить 
дуже жорстку 
критику укра-
їнської систе-
ми судочин-
ства, був ухва-
лений без по-
правок: «Най-
важливіше, на 
мою думку, 
що в резолю-
ції ПАРЄ збе-
реглася ви-
мога до кра-
їн, чиє законо-
давство дозво-
ляє під приво-
дом боротьби 
з перевищен-
ням службо-
вих повнова-
жень зловжи-
вати практи-
кою позбав-
лення волі, 
змінити ці за-
кони»

НА шЛЯХУ РеАЛіЗАЦії 
ЄВРоПеЙСЬКої СоЛіДАРНоСТі 
СТоЯТЬ НАфТоВі ГРоші, 
БоЯГУЗТВо ЗАХіДНоГо 
ПоЛіТичНоГо КЛАСУ ТА 
АМБіЦії ВЛАСТоЛЮБНиХ 
ЛіДеРіВ Зі СХоДУ

системи судочинства. Оскільки 
представники української прав-
лячої партії за нього проголосу-
вали, роблю висновок, що мою 
критику вважають справедли-
вою. Звіт також визначає пані 
Тимошенко політичним в’язнем 
згідно з нормою, яку затвердила 
ПАРЄ в жовтні минулого року. 
Цей момент дуже важливий для 
України, що сподівається невдо-
взі підписати з ЄС Угоду про асо-
ціацію. Відповідно до вимог Ко-
пенгагенського договору не може 
бути політичних в’язнів у краї-
нах, які перебувають у близь-
кому партнерстві з ЄС та в пер-
спективі сподіваються на канди-
датство. Резолюція містить пра-
вові механізми, які можуть допо-
могти вирішити проблему як 
Тимошенко, так і Луценка. Бо 
помилування колишнього міні-
стра внутрішніх справ не озна-
чає його повноцінне віднов-
лення в громадянських правах. 
Він не визнаний невинним». 

Щоправда, депутати-регіона-
 ли, які одноголосно підтримали 
звіт Пітера Омтзіґта, що визнає 
Тимошенко політичним в’язнем, 
поїхали до Києва з відчуттям 
щасливої перемоги. За словами 
голови української делегації 
Івана Попеску, «звіт – це 
суб’єктивний документ, який ві-
дображає позицію автора», а 
справжню юридичну вагу має 
лише резолюція. Те, що вона 
зобов’язує змінити закон у час-
тині визначення терміна «пере-
вищення службових повнова-
жень», Попеску не згадує. На-
віщо себе засмучувати? Нато-
мість Омтзіґт наголошує: «Якщо 
рекомендації звіту не будуть взяті 
до уваги, справа може потрапити 
на розгляд Комітету міністрів 

Ради Європи, а він приведе в дію 
процедуру моніторингу. Це озна-
чатиме, що країна не виконує 
зобов’язань, взятих на себе під 
час вступу до Ради Європи, що її 
політична практика не відповідає 
європейським стандартам. Мої 
повноваження доповідача збері-
гаються повний рік після ухва-
лення звіту. Весь цей час я дуже 
уважно відстежуватиму ситуацію 
в Україні на предмет зміни зако-
нодавства».

В українській опозиції по-
різному розцінюють голосу-
вання в Страсбурзі. «Я дещо роз-
чарована, що Омтзіґт не боровся 
за первинний варіант резолюції 
зі згадками про Україну», – ска-
зала Тижню депутат від УДАРу 
Ірина Геращенко. «У ситуації, що 
склалася, це максимально мож-
ливий результат», – висловив 
свою думку заступник голови 
української делегації Сергій Со-
болєв («Батьківщина»). 

«Слава Богу, що прийняли, 
бо боялися гіршого, – зауважила 
в розмові з Тижнем Леся Оро-
бець («Батьківщина»). – В Асамб-
леї є сили, які здатні тим чи ін-
шим способом наколядувати го-
лосів, щоб провалити резолюцію 
та відправити звіт на доопрацю-
вання. Але в залі не знайшлося 
жодного, хто встав би і сказав, 
що він – за середньовічні методи 
розправи з політичними опонен-
тами. Резолюція є нормативним 
документом, який чітко вказує: 
щоразу, коли відбувається зміна 
влади, до опонентів не можна за-
стосовувати політично вмотиво-
ваних переслідувань. За полі-
тичні рішення має застосовува-
тися політична відповідальність. 
Для цього є вибори та імпічмент. 
Решта – спроба поквитатися. До-

бре, що резолюцію прийнято в 
нормативному характері. З кож-
ним тижнем надходять нові й 
нові повідомлення про політичні 
переслідування. І в Україні, і в 
Росії, і в Грузії. Нині опозиціо-
нери всіх країн можуть викорис-

товувати резолюцію, щоб тис-
нути на свою владу, змушуючи її 
в такий спосіб дотримуватися 
закону».

Про те, що перестороги пана 
Омтзіґта не були марними, свід-
чать вибори нового голови фрак-
ції народників у ПАРЄ, що відбу-
лися не без тиску з боку умовних 
нафтовиків, себто російських, 
азербайджанських, турецьких та 
інших політиків, які не перейма-
ються проблематикою прав лю-
дини та захищають лише власні 
владні інтереси.

За нового голову – іспанця 
Педро Аґрамунта – активно агі-
тували представники Баку. Пі-
кантність ситуації полягає в 
тому, що Аґрамунт – доповідач 
Ради Європи по Азербайджану. 
Його дивна дружба з владою 
країни, де від опозиції лишилися 
самі згадки, видається більш ніж 
контраверсійною. Тривалий час 
народники були своєрідним ло-
комотивом Ради Європи в про-
тистоянні з авторитарними ре-
жимами. З новим головою фрак-
ції завдання, вочевидь, усклад-
ниться. 

«З-поміж західних політиків 
є чимало тих, хто має цінності 
для внутрішнього споживання, 
але не має переконань, щоб за-
хищати декларовані принципи 
за межами своєї країни», – за-
значив співробітник апарату 
Ради Європи, який працює в ор-
ганізації вже майже 20 років. Єв-
ропейська солідарність – це все 
ще більше мрія, ніж дійсність. 
На шляху до її реалізації стоять 
великі нафтові гроші, боягузтво 
західного політичного класу та 
нестримні амбіції властолюбних 
лідерів зі Сходу. 
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із думкою про президентство

У. Т.: Ви заявляли, що персо-
нально не берете участі в акції 
«Вставай, Україно!», оскільки 
розпочався сезон відпусток і в 
них немає сенсу. Яку в такому 
разі тактику боротьби з вла-
дою ви пропонуєте на літній 
період? чи просто нічого не 
робити?

– Якщо щось робити, то за-
хід має дати максимальний ко-
ефіцієнт корисної дії. З одного 
боку, літо – сезон відпусток. З 
іншого – багато українців заді-
яні в сільському господарстві, 
їхня політична активність мі-
німальна. З цих позицій у дру-
гій половині червня, липні та 
серпні немає сенсу проводити 
акції, якщо ми хочемо мати 
максимальний результат. По-
літична активність, звичайно, 
зовсім зупинятися не повинна. 
Але що стосується масових за-
ходів... Буде дивним, якщо на 
їх проведення витрачати-
муться великі людські та ор-
ганізаційні ресурси, а 
приходитиме з об’єк-
тивних причин не так 
багато людей. Тому 
влітку треба мі-

ВіД РеДАКЦії
Віталій Кличко провів у Парижі неповних два дні. У французької аудито-
рії він викликав більший інтерес, ніж Микола Азаров, який навідався 
туди тижнем раніше. Після конференції «Яке майбутнє для України», 
організатором якої був паризький Центр міжнародних досліджень 
спільно з Фундацією Роберта Шумана, Кличко відповів на запитання 
Тижня. Порівняння з попередніми інтерв’ю, зокрема й нашому ви-
данню, засвідчує, що лідер УДАРу демонструє послідовність у загостре-
ній обережності в поведінці та неконкретності, коли йдеться про мову, 
олігархію, програму дій його політичної сили у разі приходу до влади. 
Це наштовхує на думку, що за мету поставлено насамперед сподоба-
тися більшості (причому не лише з-поміж протестного електорату), во-
чевидь, аби до весни наступного року таки стати найрейтинговішим 
кандидатом від опозиції, якого змушені будуть підтримати партнери по 
опозиційному табору. Будь-яка конкретика засвідчила б чітку позицію 
УДАРу в ключових для суспільства питаннях, а відтак могла б відвер-
нути від цієї політичної сили частину потенційних прихильників і навіть 
ядерного електорату. Адже досі вони йшли за Кличком, але не через 
те, що приймають програму дій ударівців (як альтернативу нинішній 
безперспективній системі режиму Януковича), оскільки її як такої не-
має. Саме втрати підтримки, схоже, сьогодні найбільше й бояться в по-
літсилі. Показовою у цьому сенсі стала відповідь Віталія Кличка на запи-
тання про алгоритм досягнення змін у країні. На його думку, головне не 
програма, а люди, які її виконуватимуть. А після того вже традиційне: 
«у нас напрацьовані конкретні кроки перетворень, які ми втілювати-
мемо». Без конкретизації, про що йдеться. Справді, цим хибують й інші 
нинішні лідери опозиції, що, втім, свідчить лише про те, що суспільству, 
як і в 2004 році, знову наполегливо намагаються нав’язати «кота в 
мішку». Тож якщо Кличко прагне претендувати на альтернативу ниніш-
ньому режиму, то мав би відмежовуватися від відповідного образу. 
За час перебування в парламентській опозиції ударівці також не усвідо-
мили необхідності зміни олігархічної моделі економіки як одного з пер-
шочергових завдань політичної сили, яка претендує керувати країною 
після режиму Януковича. Зокрема, відповіді Кличка дали підстави засум-
ніватися в усвідомленні ним і його соратниками пріоритетності вирі-
шення цього завдання для розблокування розвитку країни. Альтерна-
тивне пояснення може бути хіба в тому, що він не наважується акценту-
вати на цьому до президентських виборів. Якщо так, тоді, можливо, він 
сподівається стати найприйнятнішою кандидатурою і для олігархів? Що 
цілком вписується в логіку його «сірого кардинала» Віталія Ковальчука 
(заступник голови УДАРу, керівник її Центрального виконавчого комі-
тету), який свого часу висловлював сподівання, що «настане час – і еліти 
змушені будуть підтримати Кличка». Понад те, судячи з відповіді самого 
Кличка, він не зовсім розуміє різницю між багатими і навіть дуже бага-
тими людьми, великими підприємцями та олігархами. Визначальна від-
мінність останніх – паразитування на наявних у державі активах за спри-
яння адміністративного ресурсу та впливу на правлячі режими, а не роз-
виток бізнесу як такого (див. стор. 20). 
Ухилився лідер УДАРу й від прямої відповіді на запитання про можли-
вість підтримки кандидатури на посаду мера Києва від опозиції олігарха 
Петра Порошенка, відомого своїм відвертим політичним пристосуван-
ством (співзасновник нинішньої Партії регіонів, один із лідерів «Нашої 
України», міністр в уряді Тимошенко й Азарова). Не заперечивши такої 
можливості, Кличко фактично дав зрозуміти, що теоретично допускає її. 
Незмінним лишається і його зневажливе ставлення Кличка до проблем 
дискримінації української мови. Він і далі повторює, що «питання мови 
не на першому місці», й особливо не наполягає на необхідності скасу-
вання закону Ка-Ка, проти ухвалення якого позірно виступав рік тому. 
Цього разу відповідаючи на те, чи потрібно скасувати дискримінаційний 
щодо до української мови документ, він обмежився лише багатозначним 
«можна було б». На жаль, це свідчить про те, що Кличко не усвідомлює її 
ролі як єдиної основи для консолідації нації, подолання постколоніаль-
ної інерції та виходу України з орбіти впливу Кремля та його неоімпер-
ських концептів, що ґрунтуються на ареалі поширення російської мови як 
визначального цивілізаційного маркера.

Віталій Кличко 
вдосконалює риторику, 
однак і далі уникає 
конкретики в ключових 
питаннях розвитку країни

Спілкувалася 
Алла 

Лазарєва
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із думкою про президентство
няти формат спілкування з на-
родом. І далі працювати.

У. Т.: Нещодавно Юрій Лу-
ценко заявив, що 
об’єднуватися потрібно не під 
вождя, а під програму змін 
для країни. Виборча програма 
УДАРу містить багато правиль-
них речей, але там мало кон-
кретики і немає алгоритму до-
сягнення мети. Для програми, 
можливо, це й прийнятно. Але 
чи має ваша політична сила 
ширший покроковий план по-
трібних країні перетворень? 

– Я з Луценком не зовсім 
згодний. Програма дуже 
важлива, але коли читаємо 
передвиборчі програми, на-
приклад, регіоналів або ко-
муністів, то там можна зна-
йти правильні речі. Про-
грами будь-яких партій до-
бре написані. Але найваж-
ливіше – люди, які реалі-
зовуватимуть їх. На жаль, 

між декларацією та реаліза-
цією намірів у нас в Україні 

велика прірва. Звичайно, ми 
маємо напрацьовані конкретні 
кроки перетворень, які втілю-
ватимемо.

У. Т.: чи готові назвати 10 чле-
нів вашої команди, які могли б 
обійняти найвищі державні 
посади в разі приходу вашої 
політсили до влади? 

– По-перше, на цю тему за-
рано говорити. До президент-
ських виборів ще два роки. По-
друге, я впевнений, що ми по-
винні висувати спільного кан-
дидата в президенти від усіх 
опозиційних сил. Це повинна 
бути людина, яка має макси-
мальні шанси виграти в Яну-
ковича. По-третє, свою ко-
манду формую з людей, які 
відповідають трьом ключовим 
критеріям. Перший – бажання 
працювати, другий – профе-
сійні якості, а третя важлива 
складова – моральні якості.

У. Т.: Сьогодні у своєму виступі 
ви казали про проблему олі-
гархічної моделі економіки, 
що гальмує розвиток суспіль-ф
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ства та прирікає країну на від-
сталість і бідність. Що плану-
єте робити з олігархами? Як 
думаєте обмежувати їхній по-
літичний та фінансовий вплив?

– Я не хотів би забігати на-
багато вперед. Прибираємо 
«якщо»! Олігархи, я сьогодні 
казав, також хочуть, щоб пра-
вила були незмінні. Це по-
перше. По-друге, ми не пови-
нні боротися, як у старі часи, за 
те, щоб не було багатих людей. 
Треба відштовхуватися від ре-
алій. Люди, які працюють в 
Україні, мусять платити по-
датки. Не виводити в офшори, 
а створювати додаткові робочі 
місця. Бути соціально відпові-
дальними. Цього, на жаль, у 
нашій державі сьогодні немає. 
Фінансові можливості насе-
лення погіршуються коло-
сально швидко. 

У. Т.: На вашу думку, чи пови-
нен ЄС підписувати Угоду про 
асоціацію з Україною, якщо 
Київ не звільнить Юлію Тимо-
шенко?

– Давайте подумаємо ра-
зом. В Угоді про асоціацію є 
пункти, згідно з якими Укра-
їна бере на себе зобов’язання 
провести реформу судової сис-
теми. Уявімо, що угоду не під-
писано і Юлія Тимошенко у 
в’язниці в країні, де на владу 
ніхто не тисне, не наполягає на 
жодних реформах, не каже, що 
не повинно бути політв’язнів... 
І другий варіант: Юлю влада 
не випустила, але взяла на 
себе зобов’язання, підписавши 
документ, провести реформи, 
й ключовими складовими тих 
перетворень є забезпечення 
незалежності судової системи, 
докорінне реформування пра-
воохоронних органів. І все це 
контролюють як опозиційні 
сили всередині країни, так і 
іноземні спостерігачі, перед 
якими влада взяла 
зобов’язання. Давайте виби-
рати, який шлях є найменш 
болісним і для країни, і для 
Юлії Тимошенко.

У. Т.: У разі проведення вибо-
рів мера в Києві цього року що 
може змусити вас відмовитися 
від участі в них? Адже така 
відмова суттєво додасть шан-
сів провладному кандидатові? 

– Передовсім ми вимага-
ємо, щоб вибори мера і Київ-

ради відбувалися одночасно. 
Бо якщо остання лишати-
меться нелегітимною, столич-
ний голова буде вимушений 
підписувати нелегітимні рі-
шення. Це принципове пи-
тання. Але влада не хоче про-
водити вибори до Київради 
тільки тому, що антивладні 
настрої в місті дуже критичні 
для неї і нова Київрада була б 
сформована на 90% з опози-
ційних політсил. Влада це ро-
зуміє і в жодному разі не хоче 
виборів.

У. Т.: чи допускаєте ви можли-
вість підтримки опозицією і, 
зокрема, УДАРом кандида-

тури Петра Порошенка на ви-
борах мера? Адже він не 
надто відповідає визначенню 
«опозиціонер».

– Повторюся: перш ніж 
підтримувати ту чи іншу кан-
дидатуру на виборах, треба, 
щоб вони були призначені. А 
то перегонів у нас немає, а 
кандидатур – не вистачає 
пальців на обох руках, щоб 
усіх полічити. Спочатку ви-
бори, а потім підтримка кан-
дидатів.

У. Т.: Під час виступу на сьогод-
нішній конференції ви ска-
зали, що Україні бракує неза-
лежних та неупереджених 
суддів. Як пропонуєте забезпе-
чити цю незалежність суддів-
ського корпусу?

– Потрібно, щоб їх обирали 
на посаду, а не призначали.

Сьогодні українська судова 
система – закритий клан. Дові-
чні посади, призначення з ви-
користанням усіх важелів ад-
міністративного ресурсу... Це 
треба змінити.

У. Т.: УДАР і ви особисто висту-
пали проти ухвалення торік 
мовного закону Ківалова – Ко-
лесніченка. чи підготували 

ваші депутати законопроект 
на його скасування?

– Ми робитимемо все для 
того, щоб закони, які не відпо-
відають інтересам суспіль-
ства, а тим більше роз’єднують 
його, були скасовані. На сьо-
годнішній день проблема 
мови в людей не на першому 
місці. Українців насамперед 
цікавлять питання роботи, за-
робітної плати, високих цін, 
соціальних стандартів, пен-
сій... Мовне питання не стоїть 
аж так гостро. Але деякі полі-
тики навмисне розпалюють 
ворожнечу між людьми, щоб 
отримати політичні диві-
денди. Це розколює суспіль-
ство.

У. Т.: Але чи вважаєте ви, що 
закон треба скасувати?

– Я вважаю, що цей закон 
можна було б скасувати.

У. Т.: чи доводиться вам чути 
під час спілкування із захід-
ними політиками запитання 
про співпрацю УДАРу з Во 
«Свобода», якому з допомо-
гою лобістів української влади 
в Європі сформовано не зовсім 
позитивний імідж? 

– Мені не ставили такі за-
питання. Нас об’єднує бо-
ротьба проти нинішнього ре-
жиму. Ми різні політичні сили, 
у нас різні програми, різні 
платформи, різний виборець. 
Але об’єднуємо зусилля з ме-
тою перезавантаження сис-
теми влади в Україні.

У. Т.: Ви підтримуєте ідею Тим-
ошенко про похід на вибори 
2015-го трьох опозиційних 
кандидатів. чи такий єдиний 
кандидат має бути узгодже-
ний ще перед першим туром? 

– Я вважаю, що питання 
висунення єдиного кандидата 
вже в першому турі з порядку 
денного не зняте. Думаю, на-
весні наступного року мож-
ливо буде визначитися з цим й 
опозиційним силам вдасться 
висунути такого кандидата. 
Кого саме? Того політика, 
який має найбільше шансів 
перемогти Януковича. Треба 
про це думати, про зміну 
влади в країні. Тому кандида-
том має стати той, у кого буде 
найбільша виборча під-
тримка. Це єдиний критерій, 
найлогічніший. 

ПиТАННЯ ВиСУНеННЯ 
ЄДиНоГо КАНДиДАТА Вже  
В ПеРшоМУ ТУРі Не ЗНЯТе. 
КАНДиДАТоМ МАЄ СТАТи 
ТоЙ, У КоГо БУДе 
НАЙБіЛЬше ПіДТРиМКи.  
Це ЄДиНиЙ КРиТеРіЙ
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авколо ж усі свої. Перед своїми не со-
ромно. Це перед чужими незручно, та й то 
сором – не дим, очей не їсть. А перед сво-
їми можна все, потім знайдемо пояс-

нення. Такі думки виникають, коли обмірковуєш 
дії сьогоднішньої опозиції. Шукаєш якихось пре-
цедентів, подібностей – і знаходиш їх чимало на-
віть упродовж власного, не такого вже й корот-
кого життя. 
У Ліни Костенко в драматичній поемі «Дума про 
братів неазовських», наче своєрідний рефрен 
упродовж тексту, повторюється в різних варіаціях 
фраза «нас зрадили свої». Таке собі мотто до усієї 
української політичної історії. 
Кілька років тому спікер парламенту (тоді ще Во-
лодимир Литвин) за всю свою каденцію тільки 
один раз спробував присоромити депутатів, котрі 
голосували чужими картками. Того дня у Верхов-
ній Раді були присутні колеги-парламентарії з 
Польщі, і вражені, вони з подивом почали знімати 
це дивовижне дійство на телефони й фотоапа-
рати. Поляки були «не свої», перед ними було не-
зручно. А коли іноземних представників у бу-
динку з куполом не було, то й протестів з боку го-
лови не виникало. Бо ж 
усі свої. Нехай роблять, 
як собі хочуть.
А ще значно раніше, на 
президентських вибо-
рах 1991 року, вже після 
того, як В’ячеслава Чор-
новола начебто було за-
тверджено єдиним кан-
дидатом від опозиції, в 
останні дні перед закін-
ченням реєстрації виникло ще кілька своїх 
– славетні, героїчні імена, теж ікони диси-
дентського руху – Ігор Юхновський, Левко 
Лук’яненко, хто  сь із братів Горинів. На перего-
нах кожен з них отримав своїх кілька відсотків, 
відкусивши їх явно не від Кравчукового електо-
рату, а від Чорноволового, націонал-
демократичного. Чорновіл тоді набрав трохи по-
над 25%, а міг би більше. Й відтоді весь подаль-
ший розвиток держави міг би бути інакшим. 
Проте історія не знає умовного способу. Свої у 
свого відібрали, кожен потрошку. Бо ж свої.
Як свій перед своїми, Тарас Чорновіл у прямому 
ефірі «5 каналу» показував на стоп-кадр відомої 
сцени з яйцем у Івано-Франківську: «Дивіться, ди-
віться, оно полетіло!». Йшлося про якийсь інший 
предмет, окрім яйця, що вразив тодішнього кан-
дидата в президенти, завдавши йому важких і бо-
лючих травм. Чи то камінь, чи кулька від підшип-
ника. І Тарас Чорновіл виразно бачив цей пред-
мет, вказував на нього: «Дивіться! Бачите? Не ба-
чите? А я бачу! Ви ж  свої, ви мусите зрозуміти…»
Як свої перед своїми, поводяться й теперішні лі-
дери опозиції. Народ, люди, зрозумійте, ми ж свої. 

Була нагода скасувати пенсійну реформу, харків-
ські угоди, був шанс навіть відправити у відставку 
уряд Азарова. Та не вийшло. Не вдалося. Не зі-
брали достатньої кількості депутатів, не забезпе-
чили дисциплінованого голосування. Хтось захво-
рів, хтось просто не прийшов, хтось відлучився у 
буфет під час голосування. Ви ж розумієте? Ми ж 
свої! Що вже казати про активну участь тодішньої 
опозиції (ще у ВР попереднього скликання) у при-
йнятті нового виборчого законодавства! Тоді теж 
нас переконували: так треба, довіртеся, ми ж свої, 
ми поганого не зробимо. І тому сьогоднішня опози-
ція кількісно поступається тій, попередній (при-
наймні до початку її тушкування). Це теж зроблено 
за активної підтримки та за участі своїх. Тих, котрі 
хочуть лише добра. Тих, кого потрібно розуміти, ві-
рити їм, покладатися на їхню мудрість і далеко-
глядність.
Попередній наш президент свого часу прилюдно 
називав батьком рідним президента іще більш по-
переднього, а політичну силу, яка невдовзі при-
вела його до влади, іменував не інакше, як фа-
шистами. Але ми ж свої, ми мусили розуміти, що це 
такий його тактичний хід, і насправді він так не ду-

має. Ми розуміли й від-
давали за нього голоси. 
Хоча, задля справедли-
вості варто відзначити, 
що явище це присутнє 
повсюдно у нашому по-
літикумі – нещодавно 
сайт «Обком» пригадав 
і процитував дослівно 
Анатолія Кінаха, який, 
іще працюючи в уряді 

Юлії Тимошенко, називав Партію регіонів не 
інакше, як «організованим злочинним угрупо-

ванням». Що сьогодні анітрохи не перешкоджає 
панові Анатолію бути активним членом… чого? 
Цієї партії чи цього угруповання? Питання, яке хо-
тілося б йому поставити при зустрічі. 
Ми легко прощаємо і швидко забуваємо зраду, 
відступництво, пояснюючи собі та іншим небла-
говидні вчинки політиків якимись вищими, не-
збагненними для простих смертних мотивами. 
Бо ми ж свої. І вони для нас свої. Плоть від плоті, 
як то кажуть. Крайня від крайньої. 
І саме тому до нас на вулиці може підійти свій 
міліціонер, який, не представляючись згідно з 
інструкцією (ну бо навіщо, усі ж свої, до чого ці 
формальності?!), просто заламає нам руку за 
спину й потягне у воронок чи в каталажку. Бо ж 
ми для нього теж свої. Зрозуміємо і вибачимо. 
Навіть якщо, не приведи Господи, дійде до чо-
гось важкого, страшного і кривавого, нам теж 
казатимуть: потрібно зрозуміти, це ж свої, це 
наші хлопці, вони отримали наказ трохи пострі-
ляти у юрбу маніфестантів. Так було треба, му-
сите їх зрозуміти. Бо хіба ж ми не свої? 

Свій до свого по своє

Ми ЛеГКо ПРоЩАЄМо і 
шВиДКо ЗАБУВАЄМо ЗРАДУ,  

ПоЯСНЮЮчи  
НеБЛАГоВиДНі ВчиНКи 

ПоЛіТиКіВ ЯКиМиСЬ 
ВиЩиМи МоТиВАМи
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Велика антиофшорна війна
У світі точиться грандіозна боротьба з юрисдикціями, що надають 
податкові преференції, – офшори відступають по всіх фронтах

о
станнім часом у міжна-
родному, або офшор-
ному, як його часто уза-
гальнено називають, біз-

несі, у світі загалом та в Україні 
зокрема, відбулися (і відбува-
ються) такі яскраві події, що по-
між самих гравців стали вини-
кати питання щодо його доціль-
ності. Загалом він вирішував 
три основні зав дання: вільне пе-
реміщення капіталів, викорис-
тання податкових преференцій, 
конфіденційне й надійне воло-
діння активами. Тепер вико-
нання цих завдань поставлено 

під сумнів. Однак варіанти ви-
ходу із такої ситуації все ще ли-
шаються.

Конструкція компаній між-
народного бізнесу не те щоб 
проста, але доволі давно відпра-
цьована і, за великим рахунком, 
мало чим відрізняється від ана-
логічних структур (акціонерних 
компаній, фондів, холдингів), 
зареєстрованих у юрисдикціях 
зі звичайною, неофшорною сис-
темою оподаткування. Ті ж уста-
новчі документи, заявлені влас-
ники, призначений управлін-
ський орган, банківський раху-

нок, печатка. Головна особли-
вість – спосіб оформлення 
власності. Їх кілька: випуск ак-
цій на пред’явника, тобто воло-
діння цілковито знеособлене; 
оформлення їх на професійних 
номінальних власників та 
оформлення на реального влас-
ника або його довірених осіб. У 
більшості випадків українські 
підприємці вдаються до послуг 
професійних номіналів, чи то 
буде кіпрський юрист, чи то 
швейцарський траст. Але цей ва-
ріант виявився якраз найнезахи-
щенішим для громадян Східної 

Автор: 
Володимир 

Гаркуша,
директор Аф 

«Київська 
аудиторська 

служба»
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Європи, переважно для росіян та 
українців. Свою роль відіграли 
два чинники: нерозвиненість міс-
цевих адміністративно-правових 
інститутів і невгамовне бажання 
співгромадян обманути ближ-
нього свого, а заразом і власну 
державу. На практиці все це від-
бувається ось як: така собі ба-
гамська компанія з номіналь-
ними акціонерами володіє лік-
відним активом в Україні, до 
якого хтось виявляє інтерес. 
Роздобувши лише копії (!) уста-
новчих документів багамської 
компанії і найнявши тямущих 
юристів, не обтяжених мораль-
ними принципами, цей хтось до 
тих копій додає її рішення про 
продаж українського активу й 
підроблену довіреність на 
юриста (іноді також копію). По-
тім цей «пакет» проходить лега-
лізацію апостилем в іншій кра-
їні (США, Латвія, Кіпр тощо) й 
потрапляє в Україну, де після 
офіційного перекладу та нотарі-
ального завірення ті «доку-
менти» стають юридично значу-
щими й на їхній підставі можна 
проводити зібрання акціонерів, 
змінювати керівництво, зреш-
тою, просто продати актив собі 
ж. Так, із часом, можливо, все й 
з’ясується, але відновлювати 
статус-кво доведеться за допо-
могою численних судів, а під-
приємство вже вийшло з-під 
контролю реального власника й 
кілька разів продане. У резуль-
таті такого нехитрого «кидка» 
змінили господарів багато укра-
їнських компаній. Один із 
останніх прикладів – телеканал 
TВi. А річ лише в тому, що нота-
ріус, а потім і державний упов-
новажений орган не додивилися, 
що апостилем завірені другі копії 
документів, а не копії з оригіналу, 
як належить за законом. 

Таким чином, очевидно, що 
номінальне володіння вирішує 
питання конфіденційності, але 
водночас має певні ризики. Аль-
тернатива цього варіанта – 
оформлення акцій на самого бе-
нефіціара чи його довірену 
особу. Таке можливо у двох ви-
падках: отримання індивідуаль-
ної ліцензії НБУ на здійснення 
інвестиції за кордон (доволі по-
пулярний останнім часом) та 
оформлення акцій іноземної 
компанії за договором дару-
вання. Останнє не тягне за со-
бою обов’язкову вимогу мати лі-
цензію НБУ, оскільки громадя-

нин України фактично не здій-
снює інвестиції за кордон, а 
одержує в дар сертифікати ак-
цій номінальної вартості.

В Америці й особливо Єв-
ропі боротьба за рівну подат-
кову конкуренцію та виведення 
капіталів із тіні, а простіше ка-
жучи, з «глобальним офшором» 
набирає обертів. 29 травня в 
штаб-квартирі Організації еко-
номічного співробітництва та 
розвитку чергова група країн 
підписала Конвенцію про по-
даткову співпрацю або оголо-
сила про її ратифікацію. Серед 
них Австрія, Беліз, Латвія, Люк-
сембург, Сінгапур, Ірландія, 
Мальта, Нідерланди. Ці дер-
жави – відомі гравці в міжна-
родному бізнесі. На ту ж Ав-
стрію загальноєвропейські ад-
міністративні органи останнім 
часом чинять постійний тиск, 
вимагаючи відкрити доступ до 
інформації про клієнтів її бан-
ків. Офіційна позиція Мінфіну 
країни, за словами його голови 
Марії Фектер, – це втручання у 
приватне життя вкладників. 
Але кілька років тому під тис-
ком США австрійські фінуста-
нови надали інформацію про 
американських вкладників, а 
потім і взагалі було введено по-
даток на відсотки за депозитами 
для нерезидентів. Тож можна 
сказати, що Австрія знімає 
останні вершки з фінансового 
міжнародного бізнесу, покро-
ково йдучи на поступки, але в 
кінцевому підсумку від біль-
шості преференцій для інозем-
них клієнтів доведеться відмо-
витися. Як свого часу піддалася 
тиску з боку ЄС і США банків-
ська система Люксембургу, Ліх-
тенштейну й частково Швейца-
рії, коли було застосовано 
голов ний аргумент – вплив емі-
сійних центрів долара і євро із 
загрозою особливо ретельного 
моніторингу кореспондентських 
рахунків банків зі згаданих 
країн, що призвело б до перма-
нентного заморожування клі-
єнтських грошей на предмет 
особливої перевірки «чистоти» 
транзакцій і, як наслідок, до не-
можливості банків працювати в 
нормальному режимі. Що-
правда, несподівано нагадала 
про себе Латвія – у недалекому 
минулому головний офшорний 
фінансовий центр Східної Єв-
ропи. Латиші (попри пряме за-
стереження відповідних струк-



тур ЄС) зважилися приймати 
гроші з банків Кіпру, який «то-
нув». Про ситуацію із самою 
острівною державою написано 
вже багато. Можна лише до-
дати, що певний відплив гро-
шей звідти спостерігався і ра-
ніше, адже сигнали були вельми 
очевидними: передусім це 
зав’язаність Кіпру на економіці 
стагнуючої Греції. Кіпріоти до-
волі суттєво вклалися в цінні па-
пери грецьких банків, ліквід-
ність яких близька до нуля; ще 
раніше пришвидшеними тем-
пами під тиском ЄС були ухва-
лені новації в податковому зако-
нодавстві. Тепер же з урахуван-
ням усього цього, а також берез-
невої ескапади довіра до ост-
рова як надійної податкової га-
вані підірвана назавжди.

Легку паніку на світових 
ринках капіталу викликав та-
кож інформаційний скандал, 
так званий офшорлікс. Ідеться 
про публікацію (Міжнародним 
консорціумом журналістських 
розслідувань. – Ред.) кількох 
десятків тисяч файлів з іменами 
бенефіціарних власників оф-
шорних компаній із Британ-
ських Віргінських островів (од-
нієї з найпопулярніших поміж 
вітчизняного бізнесу податко-
вих гаваней. – Ред.). Це, по 
суті, отримані незаконно елек-
тронні файли (зокрема, 
інтернет-листування кількох 
великих місцевих регістрато-
рів), які не є офіційними доку-
ментами. Інша справа, що в 
практиці європейських та аме-
риканських контролюючих фі-
нансових органів на кшталт 
FinCen, FATF на підставі таких, 
м’яко кажучи, «непрямих» 
ознак може бути ініційовано 
цілком реальне розслідування.   

Згадані події красномовно 
свідчать ось про що: триває на-
полеглива боротьба з юрисдик-
ціями, що надають податкові 
преференції, у якій «податкові 
гавані відступають за всіма 
фронтами; завдаються точкові 
удари по фінансових центрах 
міжнародного бізнесу, де, власне, 
зберігаються гроші користувачів 
«глобального офшору». Демон-
струється уразливість одного з 
офшорних стовпів – конфіден-
ційності інформації про бенефі-
ціарних власників.

І все це складники грандіоз-
ної боротьби з «несправедли-
вою податковою конкурен-

цією». Її локомотивами є Ні-
меччина, Франція та США, де 
кожен цент платника податків 
урахований, до того ж у період 
світової кризи велике бажання 
закреслити кілька нулів на ра-
хунках, виведених з-під контро-
льованого фінансового обігу.

Тим часом іноземні фахівці, 
аналізуючи процеси посилення 
тотального контролю над фі-
нансовими потоками й тиску на 
юрисдикції з пільговим оподат-
куванням, дійшли висновку, що 
для ведення міжнародного біз-
несу в «зручних» податкових 
умовах з можливістю безпеч-
ного переміщення капіталів за-
раз потрібно дотримуватися 
трьох правил. Перше – юрис-
дикція повинна бути еконо-
мічно й технологічно розвине-
ною, мати стабільне законодав-
ство й не піддаватися прямому 
впливу з боку США та ЄС. 
Друге – валюта країни не має 
бути підконтрольна зовнішнім 

емісійним центрам (тим самим 
США та ЄС), мусить бути вільно 
конвертованою і стабільною. 
Третє – юрисдикція має бути рес-
пектабельною, як колись Кіпр. 
Під усі ці критерії підходять 
ОАЕ, Гонконг і Сінгапур. Для 
українських підприємців більше 
прийнятні ОАЕ. Резони такі: із 
середини 2000-х в Еміратах 
можна реєструвати суто оф-
шорні компанії без участі місце-
вого «спонсора», як було ра-
ніше; є Угода про уникнення по-
двійного оподаткування з Укра-
їною; ОАЕ немає в кабмінів-
ському переліку офшорних зон; 
дирхам – місцева валюта – 
вільно конвертована й стабільна 
впродовж багатьох років, крім 
того, в Україні вона не зарахову-
ється до валюти першої катего-
рії і на неї не поширюється 
обов’язковий стовідсотковий 
продаж валютної виручки; ця 
країна – один із найбільших в 
Азії торговельний та фінансо-
вий майданчик; з нею є регу-
лярне авіасполучення. 

При цьому українські під-
приємці, які мають справу з 
міжнародним бізнесом, пови-
нні розуміти, що зараз будь-
яка інформація, яка не пере-
дана з рук у руки чи яка збері-
гається на паперових або елек-
тронних носіях, може бути, є 
певна ймовірність, відкрита. 
Тож не потрібно від початку 
конструювати бізнес-схему та-
ким чином, щоб відчувати свої 
гроші «нечистими», які у тебе 
можуть відібрати. Наприклад, 
увесь документообіг (контракти, 
специфікації, ділове листу-
вання), що стосується діяльності 
компанії, повинен бути в по-
вному порядку й максимально 
відповідати дійсності, щоб, на-
віть коли заблокують рахунок, 
будь-який юрист міг сміливо 
звернутися до суду. Банк не 
матиме підстав для його бло-
кування, якщо клієнт не випа-
дає із загальних правил бан-
ківського відділу комплайнс 
(норматив но-правової відпо-
відності). Крім того, чинний 
Податковий кодекс істотно 
звузив спектр використання 
нерезидентних ком паній для 
внутрішньоукраїнського по-
даткового планування. Осо-
бливо в частині віднесення на 
витрати різних послуг від не-
резидентів. Власне, у ст. 
139.1.13, 139.1.14 і 140.1.2 ПК 
все й прописано. Є ще Закон 
«Про ціни і ціноутворення» від 
21 червня 2012 року та лист ДПС 
від 24 лип ня 2012-го «Про на-
правлення методичних реко-
мендацій щодо алгоритму ви-
значення звичайної ціни про-
дукції (товарів) при здійсненні 
зовнішньоекономічних опера-
цій», а також законопроект 
«Про трансфертне ціноутво-
рення» (прийнятий Верхо-
вною Радою за основу. – Ред.). 
Перший визначає критерії та 
суб’єкти, які потраплятимуть 
під його каральні норми (там, 
до речі, окремо згадано вже 
неактуальний Кіпр). За допо-
могою другого планується от-
римати $20 млрд у бюджет 
шляхом протидії процесу вста-
новлення внутрішніх розра-
хункових цін (відмінних від 
ринкових) між одиницями од-
ного центру контролю, а також 
реалізації за ними товарів та по-
слуг у колі взаємопов’язаних 
осіб. Однак поки що ці норми не 
працюють. 

ЛоКоМоТиВАМи БоРоТЬБи 
З «НеСПРАВеДЛиВоЮ 
ПоДАТКоВоЮ 
КоНКУРеНЦіЄЮ»  
Є НіМеччиНА,  
фРАНЦіЯ ТА СшА

Для ведення 
міжнародного 

бізнесу  
в «зручних» 

податкових умовах 
для українських 

підприємців зараз  
більше підходять 

ОАЕ
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Київ (вул. Лисенка, 3):
9 липня, 18:00 – Євген Сверстюк про Гоголя: розмова 
з автором книжки «Гоголь і українська ніч». Спільно 
з видавництвом «Кліо».
10 липня, 18:00 – «Дім. Століття змін»: презентація каталогу 
та розмова про історію змін житла, його культурні та соціальні 
аспекти. Спільно з Центром міської істор� Центрально-Східної 
Європи.

Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
10 липня, 18:00 – майстер-клас із оригамі.
11 липня, 18:00 – бесіда «Гра в бісер» – роман-загадка 
Германа Гессе».

9–11 липня 
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 



еКоНоМіКА  
à-la rUSSe

П
ротягом 70 років радян-
ського та кількох століть 
російського колоніаль-
ного минулого Україні 

постійно нав’язували невлас-
тиву модель господарювання, 
що ґрунтувалася на панівній 
ролі держави в економіці, моно-
полістичному виробництві, 
примусовій праці, відсутності 
ініціативи та приватної влас-
ності, яку підмінили різними 
формами державної. Орієнтація 
на захоплення нових територій 
замість розвитку наявних кон-
сервувала такі основи економіч-
ної системи, за яких привласню-
вати було значно простіше й ви-
гідніше, ніж упроваджувати ін-
новації, підвищувати ефектив-
ність виробництва. Тож імперія 
та її «підприємці» здебільшого 
орієнтувалися на паразиту-
вання на природних багатствах. 
Відповідну економічну модель 
прищеплювали й захопленій 
Україні. Для цього довелося 
перекроїти ментальність укра-
їнського народу з його історич-
ною схильністю до вільного 
підприємництва та відчуттям 
безальтернативності приват-
ної власності. Імперське 
російсько-радянське керівни-
цтво не перебирало методами: 
розкуркулення, голодомори, 
масові розстріли, депортації 
(див. стор. 22).

Наслідки російської со-
ціаль но-економічної «общин-
ної» моделі, яку цілеспрямо-
вано насаджували протягом 
десятиліть Україні, щоб викорі-
нити тут непотрібні імперії або 
потім радянській владі при-
ватну власність та особисту 
ініціативу, сьогодні прояв-
ляються в багатьох аспек-
тах життя країни. На по-
верховому, матеріальному 
рівні спостерігаємо над-
лишок інертних великих 
підприємств, зокрема дер-
жавних, які працюють неефек-

тивно й животіють переважно 
завдяки монополізації тих чи 
тих ринків (наслідки командної 
економіки). Їхня діяльність да-
лека від ринкової, бо ціни на 
фактори виробництва і продук-
цію суттєво викривлені числен-
ними державними пільгами й 
субсидіями, монополіями, від-
катами та іншими тіньовими 
потоками. Власникам таких 
підприємств простіше створити 
вигідну їм неконкурентну ситу-

ацію, зменшивши ціну сиро-
вини чи збільшивши ціну про-
дукції, ніж вигравати вільну 
конкурентну боротьбу, підви-
щуючи ефективність виробни-
цтва та продуктивність праці. 
Своєю чергою, очільники дер-
жави почуваються царями, роз-
глядаючи країну як свою влас-
ність, а народ – як дешеву ро-
бочу силу; керівники нижчих 
рівнів намагаються їх мавпу-
вати, претендуючи лише на 

Тиждень 
продовжує 
розробляти 
дорожню 
карту дера-
дянізації/де-
русифікації 
– подолання 
проблем, 
створених в 
Україні у 
часи кілька-
сотрічної 
російсько-
радянської 
окупації, а 
відтак її ви-
ходу на тра-
єкторію ди-
намічного 
соціально-
економіч-
ного розви-
тку (див. 
Тиждень, № 
21/2013). У 
цьому числі 
йтиметься 
про еконо-
мічну час-
тину плану. 

Без відмови  
від російсько-

радянської 
привласнювальної 

моделі економіки 
Україна не зможе 

вирватися з бідності
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менші повноваження. Але най-
гірші зміни відбулися у свідо-
мості багатьох простих україн-
ців, які змирилися бути проле-
таріатом: «Щоб ти жив на одну 
зарплату», «У держави/на ро-
боті вкрасти не гріх»... В умовах 
перманентної бідності й унаслі-
док радянізації та русифікації 
ментальності багато людей, які 
втратили почуття власної гід-
ності, навчилися жити чужим 
коштом, зокрема шукають 
можливості «прихватизувати», 
отримати хабар чи відкат, 
вкрасти в держави або ж «зако-
сити» від роботи, оскільки зрів-
нялівка й низькі зарплати не 
мотивують їх працювати 
більше. Звідси один із найниж-
чих у світі показників продук-
тивності праці.  

У багатьох українців дотепер 
культивується викривлене розу-
міння того, як треба заробляти 
гроші. Бізнесом називають 
явища, зовсім далекі від конку-
ренції та підприємництва. Прин-
ципи й практика ведення госпо-
дарства залишаються російсько-
радянськими. Замість того щоб 
розвивати власний бізнес, наро-
щувати виробництво, створю-
вати нові підприємства, перспек-
тивні галузі, український «біз-
нес» є успішним лише тоді, коли 
вдало пристосувався до перероз-
поділу вже наявних ресурсів та 
активів. Це, зокрема, виявля-
ється в скуповуванні існуючих 
державних активів за символіч-
ними цінами, отриманні щедрих 
держзамовлень за рахунок хро-
нічно дефіцитного бюджету, 
оплачених солідними відкатами 
за право розпилу цих ресурсів 
впливовим людям по всій верти-
калі влади. Інший, сучасніший 
спосіб перерозподілу привабли-
вих активів – рейдерське захоп-
лення, тобто банальне відби-
рання. Таким чином, у нас, за ве-
ликим рахунком, відбувається 
імітація бізнесу. Тож не дивно, 
що вітчизняна економіка не роз-
вивається, а Україна є однією з 
небагатьох держав, яка біднішає 

– за даними Світового банку, 
1990 року український показ-
ник ВВП на особу за ПКС ста-
новив $9345, 2011-го – 
$7040. 

Поширення відповідних 
«правил» на дедалі більше 

коло ринків набуло особли-
вого розмаху за нинішнього ре-
жиму і появи феномену «Сім’ї». 

«Преференцією», за право ко-
ристуватися якою потрібно роз-
платитися з тим чи іншим її 
представником, стає вже саме 
право присутності на будь-
якому ринку в будь-якому регі-
оні країни. Це, вочевидь, і стало 
однією з причин, яка змусила 
піти з українського ринку про-
тягом останніх трьох років ба-
гато іноземних компаній і бан-
ків, які свого часу все ж наважи-
лися прийти в Україну й працю-
вати тут, попри те що звикли до 
цивілізованих умов ведення біз-
несу. Поступово від розподілу 
національних активів, ресурсів і 
просто часток ринків усува-
ються й вітчизняні підприємці, 
які не змогли або не захотіли 
увійти до когорти обраних «де-
реворубів». Тим часом саме «де-
рево» – економічний потенціал 
країни – починає, природно, 
всихати, оскільки весь цей час 
не отримувало підживлення. 
Для країни це означає, що пере-
важна частина населення при-
речена на бідність, а отже, немає 
перспективи появи громадян-
ського суспільства, яке є осно-
вою правової держави, демокра-
тії та незалежних інституцій. 
Адже  головним наслідком ціле-
спрямованої деформації україн-
ської господарської системи є 
хронічно недосформований се-
редній клас, без якого немож-
ливі будь-які перетворення, ста-
новлення громадянського сус-
пільства, самобутньої держави 
та повернення в орбіту європей-
ських цінностей. Українській 
статистиці нині доводиться бук-
вально виловлювати представ-
ників цієї касти, вдаючись до 
допоміжних методик визна-
чення середнього класу, бо ви-
користання основ ного крите-
рію, рівня матеріального до-
статку, вказує на зовсім мізерну 
їхню кількість. 

Від бідного життя і відсут-
ності мотивації, як це було за 
сов ка та імперії, величезна кіль-
кість українців не витримує спо-
куси вкрасти, схалтурити, ошу-
кати когось чи дати/отримати ха-
бара, продати свій голос на вибо-
рах. Утім, серед українців все ще є  
та незнищенна основа серед-
нього класу, яка при відновленні 
системи мотивації, забезпеченої 
приватною власністю та вільним 
підприємництвом, буде лише 
збільшуватися й обростати міль-
йонами вільних людей, підпри-

ємців та фахівців високого класу.  
Тож немає сумнівів: розвиток 
України можливий лише, якщо 
позбутися соціально-економічної 
системи, успадкованої від колоні-
ального минулого. Без таких рі-
шучих дій не вдасться європеї-
зувати економіку, а без цього не 
буде прогресу в широкому спек-
трі гуманітарних питань. 
Оскільки теперішня господар-
ська модель є насильно 
нав’язаною, то й відновлювати 
корінні, визначені культурою 
контури економічного устрою 
треба заходами, протилежними 
до тих, які застосовувалися оку-

пантами. По-перше, необхідно в 
повному масштабі відновити ін-
ститут приватної власності. Від-
будова та її захист повинні стати 
ключовим пріоритетом держави. 
По-друге, прояви особистої ініці-
ативи повинні заохочуватися на 
всіх рівнях. Зараз вони нашто-
вхуються на шалений опір 
олігархічно-чиновницької дер-
жавної машини. По-третє, націо-
нальним пріоритетом має стати 
також підтримка й розвиток ма-
лого та середнього бізнесу. Зро-
зуміло, що докорінно змінити 
економічну систему — завдання 
непросте. Звісно, на шляху ре-
форм виникатиме сильний  
спротив — в основному від олі-
гархів, чиновників та пов’язаних 
із ними людей, яким вигідна ни-
нішня економічна модель.  Од-
нак цей опір цілком може бути 
подолано наявною в країні 
українською більшістю, якщо 
їй запропонують альтерна-
тиву, яка буде зрозумілою, і, 
головне, вигідною для неї. Що-
правда, для цього потрібна ще 
одна важлива умова: поява полі-
тичної сили, здатної здійснити 
відповідне перезавантаження 
країни. 

Продовження  
 теми 

на 
стор. 22–29

ГоЛоВНиМ НеГАТиВНиМ 
НАСЛіДКоМ 
ЦіЛеСПРЯМоВАНої 
ДефоРМАЦії УКРАїНСЬКої 
ГоСПоДАРСЬКої СиСТеМи  
Є ХРоНічНо 
НеДоСфоРМоВАНиЙ 
СеРеДНіЙ КЛАС, БеЗ ЯКоГо 
НеМожЛиВі БУДЬ-ЯКі 
ПеРеТВоРеННЯ
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Д
овга еволюція економіч-
них моделей у Росії була 
не чим іншим, як реін-
карнацією тієї самої сис-

теми, яка базувалася на доміну-
ванні держави, монополіях, об-
меженні конкуренції та приват-
ної ініціативи, що потенційно 
загрожували владі, екстенсив-
ному характері господарства, 
позаекономічних стимулах, від-
сутності поваги до прав приват-
ної власності, необмеженій екс-
плуатації трудових і природних 
ресурсів. Прищеплення цієї мо-
делі в Україні призвело до руй-
нування її питомо європейських 
господарських інститутів та по-
ступової соціально-економічної 
деградації, що консервувало 
відставання від цивілізованих 
країн. 

іМПеРСЬКиЙ МеРКАНТиЛіЗМ
До початку ХVІІІ століття росій-
ська економічна модель була 
мало пов’язана із зовнішніми 
впливами і контактами. Лише з 
початком вестернізаційних ре-
форм Пєтра І, які мали вивести 
країну на арену великої європей-
ської політики, ситуація зміни-
лася. Свого часу видатний еко-
номіст та історик Алєксандр Ґер-
шенкрон слушно зауважив, що 
Московська держава, а згодом 
імперія прагнула імпортувати із 
Заходу передові технології й спо-
соби організації виробництва 
для вивільнення свого економіч-
ного потенціалу, користуючись 
водночас питомо російськими 
методами, більшість яких спира-
лася на домінування держави, 
централізацію управління й роз-
поділу, маргіналізацію приват-
ної ініціативи тощо. 

Для України, землі якої про-
тягом ХVІІ–ХVІІІ століть по-
етапно втягувалися в орбіту полі-
тичного впливу Росії, це означало 
ломку й трансформацію тих 
структур економічного та соці-
ального укладу, що склалися ще 
за пізнього Середньовіччя й ґрун-
тувалися на геть відмінних прин-
ципах. Держава та її інституції тут 
ані за польсько-литовської доби, 
ані за часів козацького Гетьма-
нату ніколи не мали тотального 
впливу на економіку та контролю 
над нею, даючи їй можливість 
вільно розвиватися відповідно до 
зовнішньої кон’юнктури та вну-
трішнього попиту. 

Господарське життя на на-
ших землях, подібно до інших єв-
ропейських країн, оберталося до-
вкола двох головних полюсів: 
аграрного, який був найпотужні-
шим, та ремісничого, уособле-
ного міським ремеслом і торгів-
лею. Довкола обох сформувалися 
інститути правовласності й еко-
номічної самоорганізації – шля-
хетське, а згодом козацьке земле-
володіння та ремісничі цехи з 
магдебурзьким самоврядуван-
ням, якого не знали на Москов-
щині. Відкритість і слабка заселе-
ність українських теренів аж до 
ХVІІІ століття створили перед-
умови для широкої господарської 
колонізації степових регіонів, що 
виробило особливий соціальний 
тип землевласника, підприємли-
вого відчайдуха, який мусив по-
всякчас змагатися з природою і 
кочовиками, покладаючись лише 
на себе. 

Зовнішня торгівля України 
розвивалася у двох головних на-
прямах: західному, який через 
посередництво польських та ав-
стрійських ринків зв’язував її з 
Європою, та південно-східному, 
де головними контрагентами 

були Османська імперія і Крим. 
Західний торговельний коридор, 
яким до європейських країн до-
правляли худобу, збіжжя, го-
рілку та інші сільськогосподар-
ські продукти, усталився ще в 
ХVІ столітті. Ним волинські, 
полтавські та стародубські купці 
були пов’язані з Гданськом, 
Бреслау, Штеттином, Марбур-
гом, Ригою та іншими торго-
вельними центрами ранньомо-
дерної Європи.

Ситуація докорінно зміни-
лася, коли на початку ХVІІІ сто-
ліття свої політичні та еконо-
мічні інтереси тут почала реалі-
зовувати Росія. Сприятливі ре-
зультати Північної війни 
1700–1721 років дали їй змогу 
вигідно переділити політичний 
вплив у Центрально-Східній Єв-
ропі та нав’язати менш сприт-
ним сусідам свої правила ве-

Економічна модель, яку Білокам’яна 
століттями намагалася прищепити  
в Україні, завжди базувалася  
на державному монополізмі, 
обмеженій конкуренції та надмірній 
експлуатації ресурсів

Автор:  
олексій Сокирко
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В еКоНоМічНіЙ ПоЛіТиЦі 
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ЗУМоВЛеНе СЛАБКіСТЮ 
ПРиВАТНої іНіЦіАТиВи, 
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дення міжнародного бізнесу. 
Вже 1714-го Петербург монопо-
лізував торгівлю стратегічно 
важливими товарами, до яких, 
зокрема, належали український 
поташ, льон, лій (козиний жир), 
корабельний ліс тощо. Водночас 
українським купцям було велено 
возити свої товари не звичними 
шляхами на Краків, Гданськ і 
Бреслау, а до північних портів у 
Ризі та Архангельську. 

«Пєтрівський мерканти-
лізм» не дуже довіряв приватній 
ініціативі, прагнучи поклада-
тися на контрольовані державою 
фінансово-промислові групи 
(так звані кумпанства), зоргані-
зовані чиновниками й купцями, 
протегованими царським ото-
ченням. Іноземні торгівці могли 
купувати експортні товари – 
тріску, сьомгу, ікру, сало, льон, 
шкіри – лише в таких «компа-

нейщиків», що мали монополію 
на відповідний промисел і про-
даж. Ці самі комерсанти, напри-
клад Гаврило Рагузинський, не-
біж відомого пєтрівського дип-
ломата Сави Рагузинського, 
отримували вигідні торговельні 
концесії в Україні й навіть право 
на оренду вивізних і довізних 
мит, які завжди були прерогати-
вою гетьманської влади.

Іншим елементом цієї еконо-
мічної системи, серцевиною якої 
залишалося аграрне господар-
ство, став інститут селянської об-
щини, що гарантувала дідичам-
поміщикам і державі справну 
працю залежного чи напівзалеж-
ного селянства. На думку амери-
канського історика Стівена Гока, 
община була перед усім механіз-
мом взаємного соціального 
контролю всередині самого ро-
сійського селянства, який діяв за 

принципом зрівнялівки й виро-
бляв специфічну трудову етику: 
бути, як усі (якщо ти не належиш 
до привілейованої категорії ста-
рост, старійшин або прикажчи-
ків), й водночас слухняним, пра-
цювати в міру потреб. Російський 
селянин-общинник не був бідні-
шим чи багатшим за своїх захід-
ноєвропейських сучасників, од-
нак мав геть інше ставлення до 
праці, у якому домінували при-
гнічена ініціатива, страх пока-
рання, заздрість і ворожнеча до 
сусідів тощо.

МоДеРНіЗАЦіЯ  
По-РоСіЙСЬКи
Курс «великих реформ» у Росії 
1856–1874 років фактично був 
чимось на зразок реанімаційної 
терапії для імперії: вона мусила 
реструктурувати свій внутрішній 
устрій та економічну модель за-
ради збереження впливу на сві-

товій арені. Вихідним пунктом 
змін стала селянська реформа 
1861-го, що скасувала особисту 
залежність селян – головних ви-
робників експортоорієнтованих 
галузей господарства (див. Тиж
день, № 7/2011). Вона вивіль-
нила мільйони робочих рук для 
промисловості, забезпечивши на 
кілька десятиліть її стабільне 
зростання, але не стала підмурів-
ком для розвитку дрібнотовар-
ного виробництва на селі – його 
стримував інститут селянської 
общини, яка відала паспортною 
пропискою, стягувала податки, 
перерозподіляла державні по-
вин ності, орні землі та угіддя. 

Згідно з положеннями рефор-
 ми інститут общини, що мав ви-
разно поліційні функції й був ви-
гідний державі як важіль конт-
ролю над суспільством, запрова-
джувався навіть у тих регіонах, 
де його не було в попередні сто-
ліття, – у Ліво- та Правобереж-
ній Україні, південноукраїнсь -
ких губерніях та Криму. Внаслі-
док цього господарська ініціа-

Структура й 
регіональна 

спеціалізація 
російської 
економіки 

формувалися не 
знизу, відповідно 

до стихійних 
потреб ринку, а 

згори, 
відповідаючи 

ідеології та 
стратегічним цілям 

імперії

Прагнучи 
імпортувати із 

Заходу передові 
технології й 
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виробництва, 
Московська 
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тива українського селянина була 
скута штучними рамками, що за-
важало розвитку дрібнотовар-
ного підприємництва в еконо-
міці загалом, яке на початку ХХ 
століття ледь дотягувало до 
10% валового виробництва. Си-
туацією негайно скористалися 
власники великих земельних ла-
тифундій, що вже наприкінці 
90-х років ХІХ століття монопо-
лізували виробництво експорт-
ного цукру й спирту, звівши сіль-
ське господарство цілих губерній 
до однопрофільних галузей, не 
пов’язаних із внутрішнім попи-
том. 

На межі ХІХ–ХХ століть у 
Російській імперії відбувалися 
швидке зростання концентрації 
капіталу й виробництва, форму-
вання великих промислових під-
приємств завдяки урядовій про-
грамі індустріалізації 1860–1890-х 
і на цій базі монополістичних 
об’єднань. Вони вже могли коор-
динувати свої дії в імперському 
масштабі за допомогою синди-
катних союзів, які спри   яли вко-
ріненню монополій і витис-
ненню конкуренції на ринках. 
Вирішуючи завдання пришвид-
шеної модернізації та індустріа-
лізації, Росія прагнула насампе-
ред збереження статусу великої 
світової держави, оплоту слов’ян   -
ства й православ’я в Європі та на 
Сході, тому її економічна полі-
тика була спрямована здебіль-
шого на наздоганяння Заходу, 

що знайшло своє органічне про-
довження за часів СРСР.   

Головні проблеми, що ста-
вали на заваді стратегічно важ-
ливої з цього погляду індустріа-
лізації, – слабкість приватного 
підприємництва, брак великих 
фінансових ресурсів, а також діє-
вої системи акумулювання й 
міжгалузевого переливу капіта-
 лу (через банки та фондові бір-
 жі), потреба в яких була нагаль-
ною: зростання імперської еко-
номіки потребувало розгортання 
масштабного будівництва заліз-
ниць, підприємств важкої про-
мисловості тощо. Це, власне, й 
визначило наперед виріша льну 
роль держави, яка забезпечувала 
мобілізацію грошей через подат-
кову систему та їх перерозподіл, 
пошук валютних ресурсів для ім-
порту устаткування й технологій, 
створення сприятливого інвес-
тиційного клімату для інозем-
ного капіталу. При цьому весь 
тягар такої політики лягав на се-
лянство, що становило більшість 
платників податків (до 80% на 
початку ХХ століття) й водночас 
давало основні експортні ре-
сурси (збіжжя, м’я  со тощо). Ви-
сокі податки істотно обмежували 
його купівельну спроможність 
на ринку промислових товарів, а 
перерозподільча функція дер-

жави в цих умовах робила про-
мисловість відносно незалеж-
ною від попиту переважної час-
тини населення. 

Водночас така політика фак-
тично законсервувала техноло-
гічну відсталість імперії: напри-
кінці ХІХ століття імпорт рейок, 
паровиків, двигунів, промисло-
вих напівфабрикатів подвоївся, 
призвівши до стабільного дефі-
циту торговельного балансу. До-
мінування держави в економіч-
ній політиці Російської імперії, 
зумовлене слабкістю приватної 
ініціативи, мало згубні наслідки 
й було хибним напрямом розви-
тку навіть з огляду на воєнно-
політичні цілі. Ще в середині 

ХІХ століття це показало англо-
французьке морське суперни-
цтво, у якому Велика Британія з 
її змішаною системою держав-
них і приватних суднобудівель-
них верфей виявилася ефектив-
нішою й гнучкішою, ніж Фран-
ція з її гіперцентралізованими, 
бюрократичними суднобудів-
ними заводами, що перебували в 
держвласності.

Економічний бум імперської 
доби фактично дав Україні два 
результати, кожен із яких був 
маловтішним. По-перше, струк-
тура та регіональна спеціаліза-
ція економіки формувалися не 
знизу, відповідно до стихійних 
потреб ринку, а згори, відповіда-
ючи ідеології й стратегічним ці-
лям імперії. По-друге, з’явився 
специфічний клас підприємців, 
здебільшого великих, бізнес-
етика та пріоритети яких визна-
чалися не так підприємницькою 
самодостатністю й незалеж-
ністю, як наближеністю до полі-
тичної верхівки, а отже, і ресур-
сів, якими вона розпоряджалася.

РАДЯНСЬКА еКоНоМіКА: 
НАЗАД До феоДАЛіЗМУ
Радянський Союз, частково ре-
інкарнувавши небіжчицю-імпе-
рію, успадкував також її вироб-
ничу базу й ресурси. Попри те 
що більшовицький режим обі-
цяв фабрики робітникам, а зем-
 лю селянам, усе це перебувало в 
монопольній власності держа-
 ви. Колишню панщину й по-
датки було замінено на прод-
розкладку – конфіскацію не 
лише надлишків, а часто-густо й 
усього врожаю. Це цілковито 
позбавляло сенсу ведення гос-
подарства як такого й спричи-
нило голод 1921–1923 років. 

Паралельно відбувався зане-
пад промисловості, що потер-
пала від повоєнних пертурбацій 
і некомпетентного управління. 
Рятівний курс «нової економіч-
ної політики», яким більшо-
вицьке керівництво намагалося 
врятувати господарське стано-
вище в країні протягом 1921–
1928-го, насправді був лише 
тимчасовим заходом. Стабілізу-
вавши ситуацію, компартійна 
верхівка на чолі зі Сталіним 
взялася розбудовувати тоталі-
тарну модель влади, яка була 
несумісною бодай із наймен-
шими виявами ринковості, а 
отже, й пов’язаними з нею соці-
альними прошарками. У своїй 

ГоСПоДАРСЬКА іНіЦіАТиВА 
УКРАїНСЬКоГо СеЛЯНиНА 
БУЛА СКУТА шТУчНиМи 
РАМКАМи, Що ЗАВАжАЛо 
РоЗВиТКУ 
ДРіБНоТоВАРНоГо 
ВиРоБНиЦТВА
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ідейній основі сталінська про-
грама економічного будівни-
цтва багато в чому спиралася на 
спадщину архітектора «воєн-
ного комунізму» Льва Троцкого. 
Однією з підвалин цієї еконо-
мічної філософії було повер-
нення до позаекономічного 
примусу, що його мала забезпе-
чувати держава. На ІІІ Всеросій-
ському з’їзді профспілок у квітні 
1920 року Троцкій казав: 
«Верно ли, что при ну дитель ный 
труд всегда непродуктивен? 
Мой ответ: это наиболее жал-
кий и наиболее вульгарный 
предрассудок либерализма!». 

Уже в 1930-х ці ідеї були реа-
лізовані в нових трудових ар-
міях, які працювали з примусу: 
на селі ними стали колективізо-
вані селяни, у промисловості – 
в’язні ГУЛАГу й ті ж таки се-
ляни, які втікали від голоду в 
міста. Політика колективізації 
розправилася не лише з еконо-
мічно неактуальним для більшо-
вицької системи класом серед-
няка, а й із «політично та ідейно 
ворожим елементом», яким був 
український селянин-одноосіб-
ник. В індустріалізованій Країні 
Рад селяни та робітники юри-
дично були вільними, але фак-
тично залежними від держави, 
що впровадила протягом 1930–
1932 років паспортну систему й 
монополію на працевлаштуван-
 ня та заробітну плату.

Сільське господарство ли-
шалося ахіллесовою п’ятою 
імпер сько-  радянської еконо-
міки, вилікувати яку не поду-
жали навіть амбітні хрущовські 
реформи: у 1959–1964-му серед-
ньорічне виробництво м’яса й 
зернових ледь наблизилося до 
рівня початку ХХ століття. В 
умовах збереження колгоспного 
ладу, що визначав ціноутво-
рення, виробничі відносини й 
планування, Кремль був змуше-
ний підвищувати роздрібні ціни 
на ресурси та продовольство, 
періодично вдаючись до зо-
внішніх закупівель. 

Вирішальним у радянському 
римейку імперської економіки 
було оволодіння стратегічно 
важливими на той час енерге-
тичними ресурсами, які забезпе-
чили йому відносно стабільне іс-
нування аж до кінця століття. 
Зворотним боком економічної 
моделі лишалися її екстенсив-
ний характер і низька продук-
тивність, надмірна експлуатація 
природних ресурсів, а внутрішні 
перекоси й забюрократизовані-
сть видавалися абсурдними па-
радоксами. 

Навіть у найстабільніші з 
погляду виробництва та спожи-
вання брєжнєвські часи «соціа-
лістичне господарство» не мало 
повноцінного єдиного внутріш-
нього ринку. У 1980-ті в період 
збору врожаю Країна Рад вкри-

валася мережею міліцейських 
кордонів між областями, райо-
нами та союзними республі-
ками, які перешкоджали виве-
зенню виробленої або закупле-
ної законним способом продук-
ції. Спад економічних показни-
ків у 1970–1985 роках ставав не-
зворотним як у промисловості 

(з 8,4% у другій половині 1960-х 
до 3,5% у 1981–1985-му), так і в 
сільському господарстві (з 4,4% 
до 1,4%), продуктивності праці 
(з 6,3% до менше ніж 3%) та об-
сягах капіталовкладень (з 7,5% 
до 1,8%). 

Політичні реформи, що роз-
почалися в СРСР у другій поло-
вині 1980-х, лише пришвид-
шили економічний колапс, але 
не вичерпали можливостей ре-
інкарнації самої моделі, яка у 
видозміненому вигляді відро-
джується в теперішній Росії і за 
режиму Януковича в Україні. Та 
чи потрібна вона нам? 

ВиРішУЮчи ЗАВДАННЯ 
ПРишВиДшеНої 
МоДеРНіЗАЦії ТА 
іНДУСТРіАЛіЗАЦії, РоСіЯ 
ПРАГНУЛА НАСАМПеРеД 
ЗБеРежеННЯ СТАТУСУ 
ВеЛиКої СВіТоВої ДеРжАВи
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Дерусифікація/дерадянізація 
економіки: дорожня карта
Лише кардинальне перезавантаження в соціально-економічній 
сфері здатне перетворити економіку України з неконкурентного 
уламка совка на сучасну динамічну економіку

Н
а 22-му році від часу ви-
ходу зі складу СРСР еко-
номіка України все ще 
залишається уламком 

«єдиного народногосподар-
ського комплексу». Усі потуги 
механічно прилаштувати його 
до потреб світового ринку при-
звели лише до прогресуючого 
відставання вітчизняної еконо-
міки. Україна перебуває далеко 
позаду інших країн колиш-
нього соцтабору, які мали зі-
ставні, а то й значно гірші стар-
тові умови на межі 1980–1990-
х. Показник ВВП навіть на 
душу населення (попри його 
зменшення на більш як 13%) на 
21% нижчий від рівня 1990-го, 
тоді як держави, що вдалися 
навіть до мінімального рефор-
мування, значно перевершили 
стартовий рівень (див. «Стра-
тегічна відсталість»). Як на-
слідок – різке і невпинне зубо-
жіння основної частини насе-
лення, поява кількох мільйонів 
«зайвих людей» (див. Тиж
день, № 33/2012), які попо-
внили армію безробітних (їхня 
кількість, за підрахунками 
Тижня, включно з прихова-
ним безробіттям перевищує 7 
млн осіб). Багато українців (за 
найобережнішими оцінками, 
від 1,5 млн) змушені шукати ро-
боту за кордоном, поволі пере-
творюючись на чи не основну 
статтю вітчизняного експорту, 
а відтак і джерело латання ді-
рок у платіжному балансі кра-
їни (торік українці переказали 
на батьківщину $7,5 млрд). 
Очевидно, що за збереження 
успадкованої від СРСР 
соціально-економічної моделі 
досягнути високих і стійких 
темпів зростання економіки не 
вдасться. Тож постає потреба 
кардинального її перезаванта-
ження задля розблокування 

потенціалу розвитку держави. 
Україні необхідно якнай-
швидше позбутися статусу си-
ровинної колонії і перейти до 
стійкої, такої, що ґрунтується 
на власних перевагах (природ-
них, географічних тощо), еко-
номіки, базової на галузях, що 
виробляють продукцію з висо-
кою доданою вартістю.

ВАЛіЗА БеЗ РУчКи
Неефективна структура еконо-
міки ускладнює її автономне 
функціонування. По-перше, 
вона невиправдано сильно інте-
грована з іншими пострадян-
ськими економіками, насампе-
ред із російською (особливо в 
машинобудуванні та ВПК). Так, 
за результатами 2012 року на 
торгівлю України з країнами 
СНД припадає 39% усього зо-
внішньоторговельного обороту, 
з них більше ніж 3/4 – на Росію. 
Це наслідок цілеспрямованої 
політики розпорошення заводів 
одного виробничого ланцюжка 
поміж союзними республіками, 
яку радянська влада провадила, 
щоб унеможливити їх відокрем-
лення. По-друге, структура капі-
талу в Україні цілковито визна-
чена параметрами радянської 
економіки. Основні засоби є 
енергозатратними та трудоміст-
кими. Наприклад, за даними 
Світового банку, обсяг спожитих 
енергоресурсів на одиницю ВВП 
в Україні втричі-вчетверо ви-
щий, ніж у більшості розвине-
них країн. СРСР був державою з 
величезними запасами енерго-
носіїв та обсягами виробництва 
енергії. На цьому ніхто не зао-
щаджував, тож і засоби вироб-
ництва мали відповідні характе-
ристики. А через максимальну 
зайнятість, яку ставила за мету 
радянська влада, їх конструю-
вали таким чином, щоб забезпе-
чити не ефективність, а повноту 
використання праці. Наслідки 
такої політики ми пожинаємо 
дотепер: величезний імпорт вуг-
леводнів та роздуті штати пра-
цівників, згодних працювати за 
копійки. По-третє, негативною є 
висока концентрація засобів ви-
робництва, яка призвела до ве-
ликої кількості містоутворю-
вальних підприємств. Вони ли-0
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Стратегічна відсталість.
22 роки без реформ і зміни економічної моделі призвели 
до помітної відсталості України навіть порівняно з іншими 
країнами колишнього соцтабору. 
ВВП на особу за ПКС; постійні ціни 2011 року в міжнародних доларах США
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БіЛЬшоВиЦЬКиЙ  
РежиМ ПРАГНУВ  
ЗНиЩиТи  ЗАЛишКи 
ПРиВАТНоВЛАСНиЦЬКої 
ПСиХоЛоГії,  
ПРиТАМАННої АБСоЛЮТНіЙ 
БіЛЬшоСТі УКРАїНЦіВ

шаються єдиним джерелом іс-
нування тисяч людей, яким про-
сто нікуди подітися, коли на за-
воді падає виробництво або від-
бувається природне скорочення 
кадрів у разі технологічного пе-
реоснащення чи банкрутства. 
Останній приклад – масові 
протести в Лисичанську Луган-
ської області, де майже одно-
часно закрилося кілька таких 
підприємств (див. Тиждень, 
№ 24/2013).

Системною проблемою, ус-
падкованою з часів СРСР, є 
надмірна роль держави в еко-
номіці, її монополія в багатьох 
сферах. Вона забезпечує 35% 
українського ВВП у виробництві 
та 45% ВВП у загальному попиті, 
тобто через попит та/або пропо-
зицію бере участь в обороті 50–
60% внутрішнього продукту. 
Окрім неефективної діяльності, 
яка за визначенням притаманна 
держпідприємствам, це також 
створює широке поле для коруп-
ції. З державою пов’язані най-
більші можливості нагромадити 
статки (бюджетні гроші, влада, 
державні монополії), які приваб-
люють «підприємливих» людей, 
що спеціалізуються на створенні 
тіньових схем. Іншим виявом 
цієї проблеми є матеріальна за-
лежність від держави більшої 
частини населення. Якщо взяти 
до уваги близько 14 млн пенсіо-
нерів, близько 7 млн бюджетни-
ків і зайнятих на державних та 
комунальних підприємствах, а 
також членів їхніх родин, то ви-
йде, що понад половина україн-
ців матеріально залежна від неї 
більшою або меншою мірою. Це 
має руйнівний вплив на еконо-
мічну мотивацію людей. Адже в 
більшості випадків особа, яка по-
трапила на роботу в державний 
сектор, втрачає здатність ефек-
тивно працювати й бути конку-
рентоспроможною в умовах 
ринку. Плюс психологічна за-
лежність населення від держави, 
успадкована від СРСР. За допомо-
гою політики патерналізму та 
придушення приватної ініціа-
тиви більшовицький режим 
прагнув знищити будь-які за-
лишки приватновласницької 
психології, притаманної абсо-
лютній більшості українців (на 
відміну від общинної Росії). На-
слідки відповідної політики 
чітко простежуються нині, коли 
велика частина суспільства і далі 
покладається у вирішенні своїх 

навіть побутових проблем на дер-
жаву, відмовляється самостійно 
працювати над їх подоланням та 
розбудовою власного життя. Усе 
це породжує політичний попу-
лізм, авантюризм, постійні гли-
бокі розчарування та загальну 
політичну нестабільність. 

Не дивно, що на цьому тлі 
вкрай слабкими є ринкові інсти-
тути. Яскраво це демонструє Ін-
декс глобальної конкуренто-
спроможності 2012–2013 років: 
Україна за ним посідає 73-тє 
місце, однак за категорією «Ін-
ституції» – лише 132-ге. Від-
сутнє ефективне виконання 
своїх функцій двома ключовими 
ринковими інститутами: при-
ватної власності та свободи під-
приємницької діяльності. При-
ватна власність не гарантується 
через неефективність судової 
системи, спричинену корумпо-
ваністю суддів, також залежних 
від влади. Порушення свободи 
підприємницької діяльності 
провокується залежністю біз-
несу від численних органів 
влади (податкової, митниці, си-
ловиків, санепідемстанції, реє-
страційних та дозвільних інстан-
цій тощо), які є стрижем ниніш-
ньої системи. Відносини між біз-
несом та органами влади загнані 
в прокрустове ложе корупційних 
рамок, що негативно впливає на 
прибутковість бізнесу. Власне, 
через слабкість цих двох ключо-
вих ринкових інститутів в Укра-
їні дуже складно його вести (що 
засвідчують численні рейтинги 
– див. «Різні моделі еконо-
міки – різні досягнення»). 
Він втрачає рентабельність і об-
ростає різноманітними ризи-
ками аж до можливості цілкови-
тої втрати через рейдерське за-
хоплення. Це одна з основних 
причин тотального дефіциту ін-
вестицій і сповільнення темпів їх 
приросту (торік в Україні було 
здійснено реальних інвестицій 
на 257 млрд грн, що в номіналь-
ному обчисленні на 4,7% менше, 
ніж 2011-го) та браку структур-
них змін в економіці. Нерозвине-
ною є також низка інших ринко-
вих інститутів, наприклад, анти-
монопольна політика, яка на-
справді підпорядкована олігар-
хам, хоча мала б бути спрямо-
вана проти них, трудове законо-
давство, стимулювання підпри-
ємництва. Це призводить до зна-
чних перекосів у веденні бізнесу, 
бо для одних – олігархічних мо-

нополістів – надприбутки діста-
ються без будь-яких підприєм-
ницьких зусиль, а ті, хто робить 
ставку на підприємництво та ін-
новації, ледве виходять на рента-
бельність. У загальному під-
сумку внаслідок слабкості рин-
кових інституцій у країні засто-
совуються здебільшого адміні-
стративні методи регулювання 
економіки, бо ринкові не діють 
або не дають потрібного ефекту. 
Як наслідок – глибша деформа-
ція відносин в економіці.

Ще одна важлива проблема, 
успадкована від совкової еконо-
міки, – деформована система 
мотивації людей. Підприєм-
ницька ініціатива не стимулю-
ється, а нерідко придушується. 
Часті зміни правил гри для не-
олігархічного бізнесу, високі ри-
зики його втратити (на користь 
наближених до влади), надмірні 
неофіційні платежі роблять під-
приємництво невигідним, а 
приватну ініціативу непотріб-
ною. Можливість заробити 
швидкі гроші біля державної 
«годівниці» відволікає підпри-

ємливих людей і мотивує їх бо-
ротися за владу, за допомогою 
якої заробити значно легше, 
просто «розпилюючи» вже на-
явні державні активи, привлас-
нюючи ресурси, монополізуючи 
ринки. При цьому в суспільстві 
штучно сформоване негативне 
ставлення до підприємців, яких 
влада завжди робить крайніми 
(не олігархів!) у разі виникнення 
проблем із соціальними випла-
тами (достатньо згадати, як не-
гативно реагували на податко-
вий Майдан-2010 лояльні до 
влади ЗМІ, а за ними й бюджет-
ники). 

Система вбиває також ініціа-
тиву найманих працівників, пе-
реважна частина яких не заці-
кавлена у підвищенні ефектив-
ності праці на власному робо-
чому місці. Основна проблема 
– низький рівень доходів, що є 

№ 27 (295) 5–11.07.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|27

|ТЕмА НомЕРА 



наслідком олігархічно-
люмпенської моделі економіки, 
за якої армія безробітних не 
зменшується, а, навпаки, збіль-
шується. За надвисокої конку-
ренції за вільні робочі місяця 
олігархічний бізнес має можли-
вість тримати зарплати на ста-
більно низькому рівні. Натомість 
неолігархічний неспроможний 
платити більше найманим пра-
цівникам, оскільки суттєве зрос-
тання фонду оплати праці оста-
точно зробить його нерентабель-
ним. Своєю чергою, держава з 
куцим бюджетом здатна підви-
щувати зарплати на символічні 
50–100 грн за рік. Така зарп-
латна політика змушує людей 
зосереджуватися не на основній 
роботі, а на додаткових джере-
лах заробітку. Звідси й те, що 
продуктивність праці в Україні 
одна з найнижчих у світі. На ба-
гатьох посадах, зок рема в дер-
жавному секторі, якість та ефек-
тивність праці взагалі не мають 
значення. Головне завдання там 
– брати гроші внизу й переда-
вати нагору, тож про професійну 
продуктивність узагалі не 
йдеться. Поширені випадки, 
коли ініціативність розгляда-
ється безпосереднім керівни-
цтвом як зазіхання на його по-
саду, а відтак придушується чи 
навіть карається. Деформована 
система мотивації людей – це 

найгірше з радянського спадку, 
адже її відновлення в національ-
них масштабах може охопити в 
часі цілі покоління. З відсутності 
мотивації випливають і низька 
продуктивність праці, і падіння 
професійного рівня в найкорум-
пованіших сферах (правосудді, 
правоохоронних органах, меди-
цині, освіті тощо), і небажання 
молоді вчитися – навіщо, коли 
на роботу можна влаштуватися, 
давши хабара. Один із наслідків 
негативного впливу нинішньої 
системи на свідомість молодого 
покоління – дуже великі кон-
курси на потенційно корумпо-
вані спеціальності: у податкову 
академію, юридичні факультети 
тощо.  

Негативний вплив радян-
ського спадку був би не таким 
критичним, якби держава нама-
галася цілеспрямовано його по-
долати. Однак два десятиліття 
без реформ не лише поглибили 
проблему, а й призвели до появи 
нових негативних явищ, які по-
декуди виявляються у значно 
небезпечніших формах. У країні 
вкорінилася олігархічно-
люмпенська модель економіки. 
Проблема не в тому, що маємо 
своїх великих капіталістів (хоча, 
можливо, якби вони були іно-
земцями, інвестицій було б зна-
чно більше), а в тому, що вони не 
розвивають свій бізнес, не ство-

рюють робочих місць, а перероз-
поділяють створене до них і ви-
качують прибутки за кордон. 
«Іноземні інвестиції» україн-
ських олігархів із офшорів 
майже завжди спрямовуються 
на купівлю вже наявних акти-
вів, причому за безцінь завдяки 
корупційному впливу на чинов-
ників різного рівня аж до керів-
ництва держави. Інвестицій в 
інтенсивний розвиток і модерні-
зацію існуючого бізнесу вони 
фактично не здійснюють. З 
останніх новин так званого на-
ціо нального бізнесу (саме такий 
образ зараз активно формують 
через свої ЗМІ українські олі-
гархи) – найбільший металур-
гійний магнат України Рінат Ах-
метов купує національного теле-
комунікаційного монополіста 
«Укртелеком» за відверто зани-
жені €1 млрд; водночас уряд 
ухвалює меморандум із мета-
лургійними олігархами про сис-
тему державної підтримки їх-
ньої «збиткової» галузі та спри-
яння в модернізації підприємств 
за рахунок решти економіки та 
коштів платників податків. Ре-
альна модернізація навряд чи 
відбудеться (таке припущення 
напрошується, якщо проаналі-
зувати різноманітні державні 
програми з модернізації ГМК 
протягом останніх 20 років, які 
не принесли бодай якихось оче-

Різні моделі економіки – Різні досягнення 
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видних результатів), натомість 
преференції, напевно, знову бу-
дуть використані для подаль-
шого вимивання коштів до оф-
шорів із метою дерибану все ще 
не розподілених державних ак-
тивів за символічними цінами. 
Така вже логіка олігархічної мо-
делі економіки. Тоді як у нор-
мальній економічній системі 
розшарування населення за рів-
нем доходу привело б до того, що 
доходи найбагатших слугували 
б капіталом для створення но-
вих робочих місць, що згодом 
забезпечило б конкуренцію за 
робочу силу та підвищення 
рівня життя населення. 

Що РоБиТи?
Для виходу на траєкторію ста-
лого розвитку країні потрібно 
позбутися як негативної спад-
щини радянського періоду, так 
і тих потворних деформацій, 
що відбулися з економічною 
системою в Україні протягом 
останніх двох десятиліть. Лише 
за цієї умови країна зможе ви-
йти на динамічне економічне 
зростання та підвищення рівня 
життя громадян. Передусім не-
обхідними є гарантування при-
ватної власності, свободи під-
приємництва, проведення 
ефективної державної антимо-
нопольної політики, заохо-
чення малого та середнього біз-
несу, стимулювання високої 
частки інвестицій у ВВП. Для 
цього важливою умовою є пра-
вильна державна стратегія ви-
бору і цільової підтримки галу-
зей – потенційних локомотивів 
економіки, здатних швидко 
створити робочі місця та нарос-
тити ВВП за рахунок експорто-
заміщення та зайняття най-
сприятливіших для України 
ніш у світовому розподілі 
праці. Причому важливими 
критеріями тут мають бути як-
найвища частка доданої вар-
тості в продукції та мінімальна 
залежність від імпорту сиро-
вини й енергії з непевних дже-
рел, якими, наприклад, є по-
страдянські держави «євразій-
ського простору». 

Щоб підвищити ВВП на 
душу населення до $20 тис. із 
нинішніх $7 тис. (за ПКС), ос-
нов ні засоби для виробництва 
(2/3 із цього обсягу) слід ство-
рити з нуля, але в жодному разі 
не в металургії, хімії тощо. Пере-
лік заходів для залучення інвес-

тицій давно апробований у світі. 
Окрім забезпечення верховен-
ства права і гарантування права 
власності слід мінімізувати, 
формалізувати та знеособити 
контакти бізнесу та чиновника 
(влади). Менше контактів (пере-
вірок, декларацій, довідок, до-
зволів, ліцензій) – менше приво-
дів для корупції. Варто обме-
жити термін розгляду чиновни-
ками будь-яких звернень під-
приємців. Вони повинні працю-
вати для розвитку бізнесу і за це 
отримувати свою платню, а не 
брати данину за право ним за-
йматися. Держава має відкрити 
країну для міжнародного біз-
несу та якомога ширше стиму-
лювати підприємницьку ініціа-
тиву всередині країни: навчати 
й консультувати підприємців, 
компенсувати частину відсотків 
за отриманими ними позиками, 
власне, розробити програму, 
спрямовану на суттєве здешев-
лення кредитів, тощо.

Потрібне якнайповніше роз-
державлення. Якщо державний 
сектор – простір для неефектив-
ності та корупції, то передусім 
необхідно урізати цей простір. 
Отже, слід завершити привати-
зацію, довівши частку ВВП асо-
ційованих із державою підпри-
ємств до 10–15%. Треба змен-
шити кількість чиновників, під-
вищити вимоги до виконання 
ними своїх обов’язків та збіль-
шити винагороду за їх вико-
нання. Одночасно звузити кіль-
кість функцій, які виконуються 
через бюджет, до класичного 
для ринкової економіки пере-
ліку. Після цього держава мала б 
зосередитися на тих цілях в еко-
номіці, досягнення яких необ-
хідне з урахуванням особливос-
тей країни, а також етапу, на 
якому перебуває розвиток еконо-
міки. Влада має забезпечувати 
макроекономічну рівновагу, яка 
б відповідала ситуації у світі, та 
встановити максимально лібе-
ральні й рівні правила гри для 
бізнесу. Слід послабити та зро-
бити однорідним фіскальний 
тиск на бізнес (знизити ставки 
податків, обсяги податкових 
авансів, неповернутого ПДВ, 
зменшити тривалість та частоту 
перевірок тощо). Натомість боро-
тися з тіньовим експортом капі-
талу, зокрема за допомогою жор-
сткого податкового контролю за 
трансфертним ціноутворенням 
та іншими офшорними схемами, 

але ці заходи мають бути спря-
мовані насамперед проти олігар-
хічного бізнесу (тоді як зараз від-
повідний законопроект від 
влади пропонує не поширювати 
його дію на підприємства знову 
ж таки ГМК).

Варто також встановити еко-
номічні бар’єри для витратних 
виробництв та стимули для 
створення нових ефективних 
підприємств. Держава могла б 
компенсувати всім, хто підвищує 
ефективність і створює робочі 
місця, частину витрат, але ро-
бити це так, щоб уникнути зло-
вживань. Вона повинна займа-
тися стратегічним плануван-
ням, формувати розуміння того, 
які галузі слід розвивати з ура-
хуванням їх потенціалу. Однак 
державні інвестиції мають бути 
мінімальними, адже тривала іс-
торія розвитку капіталізму свід-
чить, що немає більш ефектив-
ного інвестора, як приватний.

Найважче буде розщепити 
олігархічну модель, адже олі-
гархи мають вагомі важелі 
впливу на економіку, державу, 
суспільство. Якщо механічно їх 
усунути, то це місце згодом пося-

дуть нові. Тож українським олі-
гархам треба створити достойну 
противагу. Найшвидше це можна 
зробити через залучення захід-
них інвесторів, продаючи їм за-
лишки державного майна, спри-
яючи у відкритті нових підпри-
ємств, зокрема у вотчинах олігар-
хів, тим самим ринковим шляхом 
руйнуючи їхні монополії. Водно-
час слід без зволікань усунути 
вплив олігархічного бізнесу на 
малий, середній, а також інозем-
ний. Олігархи повинні бути по-
збавлені можливості використо-
вувати власні та державні моно-
полії, а також органи державної 
влади для того, щоб утискати й 
робити нерентабельним бізнес 
конкурентів. Великий капітал 
має існувати, але його власники 
мусять займатися лише розви-
тком свого бізнесу та підвищен-
ням його ефективності.  

НеоБХіДНиМ  
Є ГАРАНТУВАННЯ СВоБоДи 
ПіДПРиЄМНиЦТВА, 
ПРоВеДеННЯ ефеКТиВНої 
АНТиМоНоПоЛЬНої 
ПоЛіТиКи
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Якщо закінчуються нафтодолари...
Сповільнене зростання російської економіки відображає структурні 
проблеми, вирішенням яких Кремль не займається

К
олись Владімір Путін дуже 
хвалився стійкістю росій-
ської економіки. Коли пе-
реважну частину Європи 

поглинула рецесія, багато хто за-
здрив розвитку РФ. Можливо, 
зараз їй далеко до 7% зростання 
за рік, як це було в середині 
2000-х, але за 2012-й ВВП 
збільшився-таки на 3,6%. Проте 
за I квартал 2013-го приріст еко-
номіки становив лише 1,6% по-
рівняно з аналогічним показни-
ком за минулий рік – найповіль-
ніші темпи з 2009-го. Еконо-
місти вже давно попереджають 
про подешевшання енергоносіїв 
та рецесію в Європі. Схоже, що 
ціни на нафту і газ радше знижу-
ватимуться, ніж зростатимуть; 
проблеми єврозони залишають-
 ся невирішеними. Та навіть у та-
кому разі, на відміну від 2009-го, 
коли спад економіки спричи-
нила фінансова криза, нове спо-
вільнення в Росії зумовили вну-
трішні фактори.

Кремль не може просто че-
кати на підйом економіки в гло-
бальному масштабі й не має го-
тових рецептів покращення для 
країни. У 2000 роках відлуння 
девальвації 1998-го зробило ро-
сійські товари привабливими на 
внутрішньому ринку, а невико-
ристані потужності ще з радян-
ських часів давали підприєм-

ствам змогу виробляти більше за 
незначних нових інвестицій. 
Наф тодолари перерозподіля-
лися через споживання. Це пра-
цювало, як розповідає Наталья 
Орлова, провідний економіст 
Альфа-Банку, лише поки Росія 
мала вільні потужності: «Ніхто з 
влади не готувався заздалегідь 
до кінця цієї моделі». 

Інвестиції залишаються на 
низькому рівні, тому що висока 
інфляція збільшує витрати, а 
сильний рубль знищує конку-
ренцію. Це змушує російські 
компанії прилаштовувати свої 
заощадження деінде. Разом зі 
страхом перед політичною не-
стабільністю або втратою прав 
на майно це пояснює різке зрос-
тання відпливу капіталів ($9 млрд 
лише за травень). Не спри яє еко-
номіці й низький рівень розви-
тку банків. Як пояснив старший 
партнер інвестиційного фонду 
Verno Capital Роланд Неш, неза-
довільна фінансова інфраструк-
тура означає, що немає нормаль-
ного зв’язку між тими, у кого є 
вільні кошти (як-от виробники 
вуглеводнів), і тими, кому по-
трібний капітал (як-от домогос-
подарства й дрібний бізнес).

Ще одна проблема – дер-
жава. З 2008 по 2012 рік приват-
ний сектор втратив 300 тис. ро-
бочих місць, але держава додала 
1,1 млн і довела кількість зайня-
тих у держсекторі до 18 млн 
(приблизно 25% усієї робочої 
сили, що навіть більше, ніж у 
Франції). Це дивно для країни з 
рівнем безробіття лише 5%. Дер-
жава не лише витісняє приват-
ний бізнес. Останньому дово-
диться конкурувати з держав-
ними за трудові ресурси, офісні 
площі й транспорт, що ще збіль-
шує витрати.

Схоже, Кремль хоче посла-
бити рубль, щоб стимулювати 

зростання. Але без структурних 
реформ для диверсифікації еко-
номіки й поліпшення бізнес-
клімату це не допоможе за-
класти довготривалу основу. 
Якщо економіка працюватиме 
на повну потужність, дешевший 
рубль може також пришвид-
шити й інфляцію, яка нині пере-
буває на рівні 7,4%. Навіть у та-
кому разі на нову голову Цен-
трального банку Ельвіру Набіул-
ліну тиснутимуть із вимогою 
знизити відсоткові ставки. Набі-
улліна – авторитетний еконо-
міст, але вона прийшла на цю 
посаду з Кремля і буде не такою 
незалежною, як її попередник.

Путін має звичку регулярно 
влаштовувати міністрам «роз-
бори польотів» за погане вирі-
шення економічних проблем. 
Позиції прем’єр-міністра Дмі-
трія Мєдвєдєва, що й без того 
вельми хиткі, і далі слабшають. 
Він не був присутнім на остан-
ньому розносі, влаштованому 
Путіним міністрам. Не вихо-
дить на сцену й Алєксєй Ку-
дрін, колишній міністр фінан-
сів і можливий майбутній 
прем’єр, який виступає неофі-
ційним омбудсменом протест-
ного руху. Він написав статтю в 
газету «Коммерсантъ» про «по-
ловинчасті реформи і половин-
часті заходи» в економічній по-
літиці.

Рішення провести дострокові 
вибори мера Москви у вересні, а 
не чекати до 2015 року означає, 
що Кремль не сподівається на 
швидкий економічний підйом. 
Але Владіслав Іноземцев, заснов -
ник і керівник некомерційної ор-
ганізації «Центр досліджень по-
стіндустріального суспільства», 
зазначає, що загалом для прав-
ління Путіна «зростання доходу 
важливіше, ніж розвиток самої 
економіки». Низький рівень 
боргу і великі резерви означа-
ють, що Кремль легко може про-
фінансувати підвищення заро-
бітної плати. Це, ймовірно, запо-
біжить політичним проблемам, 
але не дуже допоможе еконо-
міці. 
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Вівьорка, 
франція 6 

червня Едвард Сноуден повідомив про іс-
нування програми PRISM, яку Агенство з 
національної безпеки (АНБ) США вико-
ристовує для стеження за комп’ютерами і 

телекомунікаційними мережами в світовому 
масштабі. Президент Обама почав виправдову-
ватися, кажучи про «необхідність балансу між 
гарантуванням безпеки американців і турбо-
тою про захист особистого життя […] Необхідні 
компроміси».
30 червня стало відомо, що шпигунські дії розпо-
всюджуються на Європейський Союз, зокрема 
американські спецслуж  би прослуховували офіси 
ЄС і отримали доступ до 
внутрішніх комп’ютерних 
мереж співробітників різ-
них його відомств. Відтоді 
лінія захисту Обами, й без 
того вразлива, остаточно 
перестала витримувати 
критику, тепер розмови 
про «рівновагу» між бо-
ротьбою з тероризмом і 
повагою до особистого 
життя звучать несерйозно. 
Держав-союзників згань-
били, до їхніх громадян продемонстрували 
зневагу – вочевидь, не це «приватне життя» мав 
на увазі Барак Обама. Скандальні практики «бо-
ротьби з тероризмом» виникли ще за Адміністра-
ції Буша. Обама не поклав край брехні та амораль-
ності, а тур до Південної Африки навряд чи покра-
щить його репутацію.

Але йдемо далі. 
Справа Сноудена, як і 
до того справа 
WikiLeaks, демон-
струє також нездат-
ність американської 
держави дбати про 
свої таємниці (навіть 
якщо вони мають ро-
сійський слід, як ба-
гато хто вважає). Ед-
вард Сноуден не пере-
бував у центрі сис-
теми, його ліберальні 
погляди мали бути ві-
домі його роботодав-
цям. Ці викриття свід-
чать про вразливість 
методів електронної 
безпеки АНБ: Сполу-

чені Штати стежать за всім світом, але те сте-
ження не витримує викликів щодо втручання й 
розголошення.
Ця справа показує також нав’язливі стани аме-
риканської влади. Вона, на відміну від тоталі-
тарних режимів, не має на меті контролювати 
індивідуальну свідомість, натомість претендує 
відстежувати, копирсаючись у Google та Face-
book, як формуються ідеї, в тому числі на інди-
відуальному рівні, аналізуючи електронні лис-
 ти та sms на предмет їхньої можливої еволюції. 
Окрім гіпотетичних знань стосовно підготовки 
терактів, влада хоче бачити в реальному часі, як 

думають окремі люди.
Справа Сноудена підказує 
також, як до класичного 
військово-промислового 
комплексу додається й, 
можливо, частково прихо-
дить йому на зміну сис-
тема американської адмі-
ністрації, коли підприєм-
ства оборонної галузі 
об’єдну ю ться з операто-
рами Google, Facebook, 
Microsoft, Yahoo тощо. 

Підключена до безмежного всесвіту цифро-
вих технологій, інтернету, безлічі соціальних ме-
реж, держава займається класичним шпигун-
ством, але також монтується у ресурси, які вини-
кли як функція між  народного громадянсь кого 
суспільства, адже ці ресурси діють у глобальному 
масштабі, їхній про  стір не знає кордонів.
Повернімося нарешті до «приватного життя». 
Гро  мадян відстежують за допомогою мобільних 
телефонів, платіжних карт, біометричних техно-
логій та інших методів визначення місцерозта-
шування, і це відкриває нові можливості для 
контролю. Оскільки «приватне життя» зміню-
ється, ці зміни самі по собі сприяють тотальному 
шпигунству. Наше життя нині більш публічне, 
ніж будь-коли, воно постійно висвітлюється в со-
ціальних мережах, доступ до яких досить про-
стий. Воно вгадується в науковому прогресі, зо-
крема, в галузі генетики, де є змога встановити 
родинний зв’язок, але за допомогою баз даних 
врешті-решт з’являється можливість не лише ви-
рахувати ймовірні сть передачі генетичної хво-
роби, а й прогнозувати, що та чи інша людина за 
півроку вирішить купи  ти собі нову автівку.
Безперечно, окрім скан  далу, справа Сноудена 
змушує нас замислитися, в якому світі ми жи-
вемо. 

Уроки скандалу 
навколу Сноудена

СПРАВА СНоУДеНА,  
ЯК і До ТоГо СПРАВА 

WikileakS, ДеМоНСТРУЄ  
НеЗДАТНіСТЬ 

АМеРиКАНСЬКої 
ДеРжАВи ДБАТи ПРо СВої 

ТАЄМНиЦі У ПОШУКАХ 
ПРИХИСТКУ.  
Едвард Сноуден 
попросив при-
тулку в 21 кра-
їни, більшість  
із яких (пере-
важно члени 
ЄС) уже відмо-
вили йому в 
цьому



Довга дорога  
до Європи 
Попри певні труднощі на шляху євроінтеграції, 
з 1 липня Хорватія стала 28-м повноправним 
членом ЄС 

З 
прийняттям Хорватії до Єв-
росоюзу 1 липня закінчи-
лася одна з найпроблемні-
ших в історії євроінтеграції 

справа. Мета приєднання до єв-
роспільноти була задекларована 
ще 20 років тому після проголо-
шення незалежності, однак війна 
в країні, яка офіційно назива-
ється Визвольною, надовго за-
гальмувала цей процес. 

СУМЛіННі ВиКоНАВЦі 
Республіка Хорватія подала за-
явку на членство в ЄС 21 липня 
2003-го, статус кандидата здо-
була в червні 2004-го. Почалися 
довгі переговори, які тривали 10 
років. Однак усі тамтешні уряди 
незалежно від партійної належ-
ності прагнули виконати умови, 
які висував Брюссель (хто краще, 
хто гірше). Одна з головних – суд 
над злочинцями у згаданій війні, 
щоб у ЄС не увійшла країна з не-
вирішеним питанням минулого. 

Хорватських генералів було пере-
дано до міжнародного суду в Га-
азі. Наступна – боротьба з коруп-
цією, що супроводжувалася аре-
штами звинувачених – від висо-
ких урядових осіб до керівництва 
фірм, університетських виклада-
чів тощо, кульмінацією чого став 
суд над колишнім прем’єром Іво 
Санадером (засуджений у листо-
паді 2012-го до 10 років за хабар-
ництво. – Ред.). 

Вимоги щодо дотримання 
прав національних меншин – по-
вернення сербських біженців на 
батьківщину як умова для при-
мирення, оскільки ЄС не бажав 
вносити у свій дім балканські 
чвари. Уряд пішов на запрова-
дження двомовних, точніше ки-
риличних, назв у місті Вуковар, 
який є символом інтервенції 
югославської армії на хорват-
ський простір і страждань мир-
ного населення. Попри протести 
громадян, уряд змушений демон-

струвати готовність до співпраці 
із Сербією, звідки також не без 
європейського тиску на офіцій-
ному рівні вже вимовлено слова 
покаяння за злочини в Боснії.

Перепоною переговірного 
процесу були відносини зі Слове-
нією, де після розпаду СФРЮ Лю-
блянський банк не хотів повер-
тати заощадження хорватських 
громадян. Вона загрожувала бути 
єдиною або ж останньою в ЄС, 
хто не дав би Хорватії зелене 
світло. Щоб запобігти скандалу, 
словенський уряд після візиту 
американського держсекретаря 
Гілларі Клінтон ратифікував 
угоду (Сполучені Штати з по-
гляду геополітики зацікавлені в 
розширенні ЄС на Балканах), а 
останньою це мала зробити ФРН 
як головний критик стану справ у 
Хорватії. Німецькі парламентарії 
висловлювали скептицизм щодо 
прийняття ще одного економічно 
нерозвиненого члена з огляду на 
проблематичність балканських 
країн. Румунія вимагала запрова-
дити, як і колись щодо неї, моні-
торинг ситуації в Хорватії й після 
її вступу до ЄС. Зреш тою Європа 
зняла всі бар’єри, і не в останню 
чергу тому, що хорватська еконо-
міка нe така обтяжлива проблема 
для ЄС (порівняно з тією самою 
Грецією чи Іспанією), а потенціал 
країни великий. 

ВіДПоВіДАЛЬНіСТЬ  
чи МиЛоСеРДЯ?
Для економіки Хорватії зараз не 
найкращі часи. З 2009-го вона 
перебуває в стагнації. 2013-го очі-
кується зниження ВВП на 0,3%, а 
безробіття перевищить 20% (у 
2008-му становило 13,4%). При-
ріст прямих іноземних інвестицій 
зменшився з €4,2 млрд у 2008-му 
до торішніх €624 млн.

Німецькі аналітики вказують, 
що туризм як головне джерело 
валютного прибутку недостатній 
для розвитку хорватської еконо-
міки, тим більше що вступ до ЄС 
означає необхідність придбання 
віз громадянами держав постра-
дянського терену й Туреччини, а 
це може негативно позначитися 
на потоці гостей із-за кордону. 
Подальше зростання економіки 
все ще гальмують бюрократія, ко-
рупція та закони, які не сприяють 
іноземним інвестиціям. Нова лі-
воцентристська коаліція, що при-
йшла до влади після поразки 
ХДС на парламентських виборах 
у 2011-му, недостатньо активна в 

Автор: 
Євген 

Пащенко, 
Загреб  

Близько 

€11 млрд
 протягом 

наступного 
десятиріччя 

виділить ЄС зі своїх 
структурних 
фондів для 

Хорватії 

ЗМІНА ВИВІСОК. 
Міністр фінансів Хорватії 
Славко Лініч (по центру) разом 
зі своїми європейськими 
колегами на митному кордоні  
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УСі ХоРВАТСЬКі УРЯДи 
НеЗАЛежНо ВіД ПАРТіЙНої 
НАЛежНоСТі ПРАГНУЛи 
ВиКоНАТи УМоВи, ЯКі 
ВиСУВАВ БРЮССеЛЬ

проведенні реформ, не вдоскона-
лює законодавчий процес, що 
відш то вхує іноземних інвесторів. 

У суспільстві є побоювання, 
що приєднання до ЄС не врятує і 
навіть погіршить стан економіки. 
Підтримка в розмірі €700 млн, 
що очікує Хорватію після вступу 
до Євросоюзу, а в наступні три-
чотири роки ще близько €3 млрд 
неспроможна витягнути країну із 
зовнішнього боргу, який сягнув 
рекордних €50 млрд. 

Приєднання до ЄС потребує 
ініціативності в пропозиції ефек-
тивних програм, які б зацікавили 
Європу і без яких гроші отримати 
неможливо. Декларуючи вступ 
до Євросоюзу, хорватська бюро-
кратія не спромоглася захистити 
деякі національні вироби, право 
на які перехопили сусіди, що за-
свідчує кволість чиновництва, 
його недостатню компетенцію. У 
суспільстві зростає побоювання, 
що Брюссель обмежуватиме хор-
ватське виробництво. 

У країні досить впливове лобі 
імпорту, через яке традиційне 
аграрне господарство занедбане, а 
харчові продукти ввозяться з усьо-
 го світу, зокрема аж із Нової Зе-
ландії та Африки. Хорватія – 
єдина країна в Європі, яка імпор-
тує молоко. Суттєво зменшиться 
ринок збуту на території колиш-
ньої Югославії: країна вже не ма-
тиме там торговельних привілеїв, 
бо автоматично виходить із зони 
вільної торгівлі центральноєвро-
пейських держав поза межами ЄС 
(ЦЕФТА), тож її продукція, яка 
туди постачалася, автоматично 
подорожчає через підвищення 
митних зборів на експорт. Деякі 
великі хорватські підприємства 
вже планують перевести виробни-
цтво до інших країн регіону – не 
членів ЄС, зокрема Боснії, щоб не 
втратити цей ринок, але такий 
крок посилить безробіття.  

Водночас однією із серйозних 
лишається проблема свідомості: 
ще живі соціалістична менталь-
ність, сподівання на державне пі-
клування (патерналізм), на кре-
дити без повернення, як за часів 
Тіто. Також не викорінилися пе-
реконання, які панували за доби 
соціалізму, що Хорватія краща за 
інших, але її обкрадають. Член-
ство в ЄС багато хто сприймає не 
як відповідальність, а як очіку-
ване милосердя доб рого захис-
ника. Пересічний гро  мадянин 
сподівається на милість, розу-
міння й підтримку саме Європи, 

вказуючи на труднощі після п’яти 
років війни із сербами, на погра-
бування економіки під час прива-
тизації, проте Євросоюз ставить 
вимоги й суворо штрафує за їх 
невиконання. 

Небезпідставні й побоюван  ня 
щодо виїзду молоді до інших 
країн, а суспільство в демографіч-
ному плані старіє, його чисель-
ність зменшується, і якщо так 
триватиме надалі, через 20 років 
Хорватія стане країною, де буде 
більше пенсіонерів, аніж тих, хто 
працює. За великої кількості без-
робітних не вистачає лікарів, тех-
нічного персоналу, який може 
податися на заробітки до ЄС. 

ЯКНАЙДАЛі ВіД 
БАЛКАНСЬКоГо КоТЛА 
Однак із політичного боку відчу-
вається задоволення, оскільки 
Хорватія таки стала частиною Єв-
ропи з її безпекою, політикою, 
культурою, суспільством. Очіку-
ється багатомільярдна допомога 
ЄС (близько €11 млрд протягом 
наступного десятиріччя). Оскіль -

 ки всі реформи здійснювалися 
під тиском Брюсселя, живі споді-
вання, що Євросоюз змусить 
будь-який хорватський уряд бути 
ефективнішим у змінах (країна 
все ж була краще підготовлена до 
членства, ніж у 2007 році Румунія 
та Болгарія). Однак прогрес усе ж 
залежатиме від оздоровлення 
економіки в сусідніх державах, 
передусім Італії. Інакше кажучи, 

Хорватія, яка стала п’ятою серед 
найбідніших країн – членів ЄС, 
пов’язує надії на покращення з 
євро спільно тою. Хорвати ділити-
муть усі проблеми останньої, але 
втішаються, що тепер вони все ж 
далекі від проблем балканського 
котла. 

Індекс 
легкості 
ведення 
бізнесу, 

за даними 
Світового банку 

(2012–2013)

Індекс 
економічної 

свободи, 
за даними 
Heritage 

Foundation 
(2012–2013)

Індекс 
верховенства 

права, 
за даними 

World 
Ju�ice Proje� 

(2012)

Рейтинг свободи 
слова, 

за даними 
міжнародної 

організац�
«Репортери 

без кордонів» (2013)

Індекс 
сприйняття 

корупц�, 
за даними 

Transparency 
International 

(2012)

64

126

36

87

62

144

78

161

84

137

ХорватіяУкраїна

Чому Хорват� вдалося
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П
омиляються ті критики, 
які кажуть, що Європей-
ський Союз загруз у 
кризі євро. Попри кри-

зові явища, ведеться робота в 
таких напрямах, як конкурен-
ція, енергетика, єдиний ринок і 
телекомунікації. А з 1 липня до 
клубу приєднався 28-й член – 
Хорватія.

Для багатьох це означає по-
чаток кінця певного процесу. 
Більшість погоджується, що за-
хідні Балкани мають рано чи 
пізно вступити до ЄС, тож три-
вають перемовини про членство 
з Чорногорією, а наступного 
року розпочнуться із Сербією. 
Але подальші переговори з Ту-
реччиною, і без того вже майже 
заморожені, за наполяганням 
Німеччини відкладено до жов-
тня через жорстоке приду-
шення протестів турецькою 
владою. А про можливість долу-
чення до євроспільноти Мол-
дови, України або колишніх 
кавказьких республік ніхто на-
віть і мови не веде.

Це неправильно. Розши-
рен  ня досі було найуспішні-
шою політикою ЄС. Без винят-
ків. Сподівання на членство – 
основний чинник у підтримці 
й згладжуванні переходу до 
демократії: спочатку в Греції, 
Іспанії та Португалії, пізніше в 
багатьох регіонах Східної Єв-
ропи. Спокуса приєднатися до 
клубу багатих демократій зму-
шувала інші країни починати 
соціальні та інституційні ре-
форми й відмовлятися від ета-
тизму в економіці. Результати 
були на користь не лише но-
вачкам, а й давнім членам ЄС.

Опоненти розширення ма-
ють кілька аргументів. Клуб ЄС 
уже занадто великий, щоб ефек-
тивно працювати, кажуть вони. 
До того ж він так загруз у про-
блемах, що не може відволіка-
тися на щось інше. Деяким краї-
нам дозволили вступити до Єв-
росоюзу ще до того, як їхні інсти-
туції досягли необхідної стадії 
розвитку (Румунія і Болгарія 
2007 року). Або ж приймали кра-
їни з невирішеними територі-

альними проблемами (Кіпр у 
2004-му). В Угорщині, прийня-
тій теж 2004-го, демократія здає 
позиції. Інші, як-от Туреччина,  
як вважають деякі, взагалі на-
віть не європейські. Громадська 

думка проти подальшого розши-
рення почасти через зростання 
несприйняття масштабної іммі-
грації. Потенційні кандидати зі 
Сходу надто великі (Україна), 
надто бідні (Молдова), надто му-
сульманські (та ж таки Туреч-
чина), надто автократичні (Азер-
байджан), а деякі поєднують усе 
це разом. 

Проте на кожен із цих пунк-
тів є відповідь. Процес ухва-
лення рішень від розширення 

не постраждав: дійти згоди не 
можуть здебільшого найдав-
ніші члени ЄС, між старими й 
новими учасниками суперечок 
немає. Можливо, Румунію та 
Болгарію і справді прийняли 
надто рано, але відтоді критерії 
вступу стали суворішими. 
Країнам-кандида там із заморо-
женими конфліктами слід вирі-
шувати їх до вступу, а не після. 
Угорщину докорами і доганами 
повертають на шлях істинний, 
нехай і з труднощами.  

Вочевидь, людей у ЄС непо-
коїть імміграція. Але минуть 
ще десятки років, перш ніж ці 
країни зможуть вступити до 
нього. І навіть у такому разі в 
них буде ще довгий (можливо, 
необмежений) перехідний пе-
ріод до здобуття права на 
вільне переміщення робочої 
сили. Розміри, бідність і релігія 
ніколи не стояли на шляху 
членства, тож не повинні рап-
том перетворюватися на пере-
шкоди тепер. Демократія та 
верховенство права лишаються 
засадничими вимогами для ЄС. 
І справді, саме це дає йому по-
тужні важелі впливу на потен-
ційних членів. 

ЯК Не ПоТРАПиТи  
У ВеДМежі оБіЙМи
Є й стратегічні аргументи на ко-
ристь того, щоб і далі використо-
вувати членство в Євросоюзі як 
приманку, хоч би якою віддале-
ною була б його перспектива. Ро-
сія просуває власний євразій-
ський Митний союз. Там немає 
нічого цікавого, крім валюти й 
дешевої енергії. Але якщо, на-
приклад, Україна зробить висно-
вок, що питання членства в ЄС 
назавжди знято з порядку ден-
ного, вона може розвернутися на 
Схід. Відданість Туреччини за-
хідним союзникам так само ви-
пливає з її європейських амбіцій. 
Якщо їх буде розбито, країна 
теж, імовірно, почне шукати со-
юзників деінде. Європі було б 
краще мати під боком сусідів, 
сповнених надії стати під її пра-
пор, аніж розчарованих та озло-
блених відмовою. 

ДеМоКРАТіЯ і ВеРХоВеНСТВо 
ПРАВА ЛишАЮТЬСЯ 
ЗАСАДНичиМи ВиМоГАМи 
ДЛЯ ЄС. і САМе Це ДАЄ ЙоМУ 
ПоТУжНі ВАжеЛі ВПЛиВУ  
НА ПоТеНЦіЙНиХ чЛеНіВ

ВВП на особу за ПКС, 
за даними Світового 

банку (2011)

Рівень безробіття 
(2012–2013), % 

Рівень інфляц� 
(2012), %

$17 810

$32 690

21,6

11,1

ЄС Хорватія

Новий бідний родич ЄС

Якщо, наприклад, 
Україна зробить 

висновок, що 
питання членства  

в ЄС назавжди 
знято з порядку 
денного, вона 

може розвернутися  
на Схід
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Не відставати
Після вступу Хорватії ЄС слід готуватися до прийому нових членів



24-а ПеРСЬКА 
САТРАПіЯ В іСТоРії 

УКРАїНи

СПЕціАлЬНА ТЕмА



ч
и може мати матеріальні продовження в 
Україні перський клинопис V століття до 
н.е.? І при чому тут села Білобожниця і 
Bělbožice? Стан вивченості проблеми ви-

дно з головних арґументів: на рельєфах фасадів 
поховань своїх царів-Ахаменідів перси вперто 
вказують "нашу" Скіфію як свою 24-у сатрапію 
(Saka paradriya 'Саки заморяни'). В Україні ж ви-
явлено формально схожі прізвища і географічні 
назви у доказових топонімічних оточеннях. 
Якщо ця відповідність справді історично зумов-
лена, тоді стає ясно, чому в Керчі знайдено 
стільки перських циліндричних печаток: у скіф-
ській Пантикапі справді жили скіфи і могла 
бути канцелярія сатрапа. З обставин пізніших 
скіфсько-македонських стосунків видно фінал 
політичного впливу Персії на Скіфію. А духо-
вний вплив її у Білобожницях, Білих Церквах і 
Зарваницях тривав до середньовіччя. Тепер по-
дробиці.

ТРи ГоЛКи У СКиРТі СіНА
Перший доленосний "топонімічний контекст" 
помічено на Сумщині 1 біля с. ШАТРАВине 
(См Липова Долина). Там в одному районі (~) іс-
нують села КОЦУПіївка, КОЦУПіїв Степ, ЯСНо-
пільщина, ВОРОПАЇ, АРШУКи, КАШПУРи, СА-
ХАНське [АТП, 398-399]. Завдяки кількарічним 
фронтальним дослідженням топонімії України 
за методом топонімічних контекстів накопичено 
робочі припущення про іранське минуле цієї 
групи назв. Їхні основи за своїм звучанням про-
довжують такі історичні реалії, як мідійс. *xšaθrap- 
'сатрап' > дгрец. ξαθράπης 'сатрап' [Chantraine, 
989], дперс. xšaçap- 'сатрап' (тут ç < θr [Skjærvø, 
18]), Ясна 'частина Авести', Arabaya '18-а сатрапія 
Аравія', грец. Arsakês 'Аршак' (бл. -250 р.), Aspar 
(алан, воєначальник у Римі, 424–471 рр.), saka 
'скіф'. Отже, тут є три різночасові пласти топоні-
мів від іранських основ [Тищенко 2010; 2013; 
Tyshchenko 2012b]).

Схожий топонімічний контекст знайшовся у 
степовій Україні 2: яр ШАТРАВина (до 1980-х 
рр. с. ШАТРАВина Кг Компаніївка) ~ КОЧУБеївка, 
ДАР'Ївка, р. АДЖАМка, ЯСИНуватка, САСівка, 
став КОВТУНівський у с. Водяне [СГУ, 241]. Зна-
чення основ: мідійс. *xšaθrap-, дперс. *xšaçap- 'са-
трап', дгрец. Dareios 'Дарій', араб. ajam 'чужи-
нець, перс', Ясна, перс. sas- 'сак', Σκόλοτ-οι 'само-
назва скіфів' [Геродот, 4. 6] + перс. -un 'морфема 
множини'. 

Формально близьку основу теми (цього разу 
парфянської) з відповідним контекстом вияв-
лено і під Києвом 3: р. САХРАВщина у при-
сілку ШАХРАВ-щина с. Крюківщина [СГУ, 112] 

Експеримент виявився вдалим. Публікація в попу-
лярному виданні ніяк не адаптованих до журналь-
ної версії наукових праць із прадавньої історії Укра-
їни та української мови відомого лінгвіста, нашого 
сучасника, професора Костянтина Тищенка (див. 
Тиждень, 
№ 16/2012 та № 39/2012) мала неабиякий розго-
лос серед думаючої частини суспільства. Виявля-
ється, йдучи «від зворотного», можна влаштувати 
медіа-подію. Безумовно, запоруку успіху слід шу-
кати як в особі автора, його харизмі та здатності по-
давати надскладний матеріал у доступній формі, 
так і в самій темі його багаторічних досліджень: де 
шукати джерела сучасної української мови, з яких 
струмочків та річок складається її море? І – ширше – 
звідки походять українці, які народи долучилися до 
формування сьогоднішньої нації?
Тема, як кажуть журналісти, «замінована». З од-
ного боку, наскрізь ідеологізований міф про «ко-
лиску трьох братніх народів» із негайним політич-
ним висновком про центр спільної історії, культури, 
а відтак і економічного простору разом із держав-
ним об’єднанням під зорями Кремля. З іншого – 
казки про особливу українську духовну первинність, 
яка пов’язується чи то з трипільцями, чи то відразу з 
аріями… У міфі самому по собі немає нічого страш-
ного, це тільки одна зі зручних форм опанування 
складної дійсності. Бажано лише, щоби сучасний 
міф (легенда, переказ, комікс) спирався на точне 
знання, на складну й копітку роботу науковців, які 
за визначенням сахаються спекуляцій, підтасовок і 
спокус приймати бажане за дійсне.
Нинішній випуск у чомусь менш ефектний, бо 
йдеться лише про один із компонентів, одну сто-
рінку прадавньої історії. Але яку! Про скіфів як скла-
дову предків сучасних українців відомо (від описів 
Геродота й до знаменитих археологічних артефак-
тів, які зберігаються здебільшого поза межами на-
шої країни) стільки, що, здавалося б, жодної білої 
плями в цій темі не лишилося. Водночас яка саме 
роль іраномовного племені кочовиків у формуванні 
нашого народу, що з того спадку збереглося в ла-
тентному вигляді – у мові, побуті, культурі – тут 
якраз неоране поле для пошуку. Виявляється, вдум-
ливий і уважний, так би мовити, «лінгвоархеолог» 
здатен заповнити прогалини й дати феноменальні 
інтерпретації потужного, але досі непомітного куль-
турного шару – від назв річок і населених пунктів до 
поширених прізвищ сучасних українців.
Прадавня Україна, виявляється, була частиною по-
тужної імперії, яка разом із її адміністративним 
устроєм, законодавством, релігією та етичними по-
шуками вважається родоначальницею цивілізації в 
сучасній західній (!) ойкумені.

Автор: 
Костянтин Тищенко

У Персії вперше заблищало світло, 
що сяє само і освітлює довкола... 
Принцип розвитку розпочинається
з історії Персії; це і є початок історії

Ґ. В. Ф. Геґель

СКіфСЬКА УКРАїНА –  
ПРоПУЩеНА ГЛАВА

Тиждень, як і 
раніше, зали-
шає недоторка-
ною авторську 
систему навіга-
ції Костянтина 
Тищенка:  
скорочення  
(наприклад,  
См – Сумська 
область,  
Кг – Кіровоград-
ська область), 
посилання на 
використану  
літературу  
[АТП, 398-399]; 
іконки:  
 мапа, 
 ілюстрація
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~ ЯСНогородка, КОЦЮБин-
ське, БАГРИНова гора у Києві, 
БАГРИН, БОБРИЦя ( 48 км) 
ВОРОПАЇв. Робочі значення 
основ: Ясна, парф. *xšaxrap- 
'сатрап' (парф. -xr- = дперс. 
-θr- [Гафуров, 92]), дперс. 
*xšaçap- 'сатрап', сперс. Bahram 
'Баграм' (ім'я сасанідських ца-
рів, 273-591 рр.), алан. Babai-rix 
'король Бабай' (471 р.) < 
Παπαίος, Arabaya 'Аравія'.

Так серед 50 тис. географіч-
них назв України (30 тис. назв 
міст і сіл плюс 20 тис. назв во-
дойм) випадково знайшлися 
зразу "три голки у скирті сіна" – 
адже лише у трьох місцях в Укра-
їні зберігся топонімічний слід 
давньої реалії "сатрап" (букв. 'за-
хисник країни') у її трьох мовних 
формах – мідійській (дав-

ньоіранській), давньоперській і 
парфянській. Ця гіпотеза спо-
чатку виглядала слабкою, але за 
кожною голкою потяглася нитка 
– сусідні топоніми виявили 
пов'язаність з голкою: зокрема, 
топоніми від основи Коцуп-/ Ко-
чуб-/ Коцюб- опинилися по-
близу назв тієї самої реалії у мі-
дійській (Шатрав-) і парфян-
ській формах (Шахрав-/ Сах-
рав-); у їхньому районному сусід-
стві є і основи, зміст яких вказує 
на той самий хронологічний 
пласт – ВОРОПАЙ-, ЯСН-а, 
САК-; двічі названі яси.

В українській антропонімії 
(тобто серед власних імен укра-
їнців) цим топонімічним фак-
там відповідають прізвища Ко-
цупій, Коцупатрий, Коцупир 
4, Кацапура, Коцебура; Шкро-

бот, Шкарапута, Скоропадський, 
Шкурупій, Шкарівський, Ско-
рупка; Столепко, Штолопа, Ша-
лапута, Шалавута (імовірний 
слід "ламбдацизму", переходу р 
> л у мові сарматів) [Тищенко 
2012а, 56].

СКіфи Й САКи
Відмінність цих назв пояснює 
Геродот: "Бактрійці, що були в 
поході (на греків. – К.Т.)... мали 
також короткі списи. Саки, 
тобто скіфи, мали на голові ви-
сокі гостроверхі капелюхи і 
були одягнені в штани, мали 
луки, ...кинджали і ще сокири, 
що називаються сагари. Вони 
були аміргійськими скіфами 
(дперс. sakā haumavarga. – К.Т.), 
їх називали саками, бо перси 
всіх скіфів називають саками" 
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[Геродот, 7. 64]. Осетинською 
sag – 'олень' [Абаев, ІІІ, 15]: це 
племінна назва іраномовних 
степовиків, а сам олень – їхнє 
улюблене зображення 5. Гре-
 ки називали скіфами власне 
західних, чорноморських саків. 
Самі себе ті звали Σκóλοτοι "ско-
лоти" [Геродот, 4. 6]. Реальність 
етноніма підтверджують топо-
німи Skłody Nowe Pl; Скалат Лв, 
рр. Сколота, Сколодинка [Стри-
жак 1988, 50–53, 187], Nysa 
Kłodzka Pl та ін.

ПеРСЬКі ПРиНЦи У СКіфії
Дарій створив, як на свій час, 
ефективну політичну систему. 
На чолі кожної сатрапії він по-
ставив сатрапа (губернатора) з 
чис  ла персів царського похо-
дження, надавши йому май  же 
необмежену владу над місце-
вим населенням. Водночас 
цар підпорядкував вій-
ськові залоги міст окре-
мим, незалежним від са-
трапа воєначальникам, 
чим забезпечив "баланс 
влади". По сатрапії по-
стійно їздив інформатор 
("очі й вуха царя"), який 
розповідав цареві про все, 
почуте у країні [Shahbazi; 
ВИ, ІІ, 30; Robert, 1397]. 
Важливим атрибутом осіб 
при владі були кам'яні ци-
ліндричні печатки для за-
свідчення глиняних доку-
ментів.

У жовтні 2011 р. на Міжна-
родній конференції з єгиптоло-
гії в Києві автор повідомив у 
дискусії про виявлений у топо-
німії України слід назв з Єгипту, 

коли він був 19-ю сатрапією 
Персії Мудрайя (Омбиш, Ра-
кути, Мосир, Мудриголови, Не-
мудруї). У відповідь історик 
С.Берзіна з Музею східного мис-
тецтва у Москві згадала про ка-
талог виставки ахаменідських 
циліндричних печаток з Ермі-
тажу, де вміщені фото і описи 15 
(!) таких печаток з Керчі, Севас-
тополя й Тамані [Неверов, 14, 
30-35]. Всупереч традиційному 
трактуванню їх як "імпорту" з 
Персії, ці печатки на очах ста-
ють доказом юридичної присут-
ності Ахаменідів у 24-й сатрапії 
6. Справді, Керч і звалася тоді 
по-скіфськи *Panti-kapa 'путь 
риби' [Абаев, ІІ, 575], і жили там 
скіфи. Уже потім місто було сто-
лицею Боспорського царства, і 
скіфську назву засвоїли греки: 
Παντικάπης, Παντικάπαιον. 

Показово, що у загалом 
добре написаному параграфі 
ІІ. 5 "Скіфо-перська війна" 
навчального посібника з 
давньої історії України вико-
ристано ілюстрацію цилін-
дричної печатки не з Ермі-
тажу, а з Британського Му-
зею (!) [ДІУ, І, 111], поза фак-
тами зв'язку цих речей з пів-
днем Скіфії. Про жодну з 
кільканадцяти печаток з 
України в колекціях Ермі-
тажу не згадано, хоча архео-
логи мали б їх знати й без 
каталогу. Ясно, що "неафі-

шовані" 15 печаток належали 
кільком поколінням ахаменід-
ських сановників: ті справді мо-
гли керувати підопічною тери-
торією з міста на березі моря з 
перським ім'ям Ахшайна (дперс. 

Axšaena "Темне море", звідки 
пізніші пристосування греків 
Понт Аксинський > Евксин-
ський). Не кажучи про Севасто-
поль – можна уявити собі захват 
керчан від оприлюдненої но-
вини про їхні печатки і білборд 
при в'їзді до міста на зразок: 
"Вас вітає Пантікапа – резиден-
ція сатрапа". 

ЗАКАМ'ЯНіЛі СЛоВА  
ПРо СКіфіЮ
Топонімічний слід поняття са-
трапії в Україні, як і юридичні 
ознаки її присутності на півдні 
Скіфії підсилили інтерес до пер-
ських документів про сатрапії. З 
усіх Ахаменідів лише Дарій І по-
дбав про напис на своєму похо-
ванні (486 р. до н.е.): це заповіти 
царя – політичний і духовний. У 
першому названо частини імпе-
рії Ахаменідів, у тому числі 24-у 
сатрапію Сакā тйяій парадрая 
"Сак, який за морем" [DNa, 28-
29]. "За морем" від Персії була 
Скіфія, хоч це досі і ставлять під 
сумнів. За О.Стрижаком, на ко-
ристь того, що це таки Скіфія, 
свідчить розміщення її назви у 
списку сатрапій між Yauna 'Йо-
нією' i Skudra 'Фракією' [Стри-
жак, 186]. 

За іншими двома морями 
були теж два плем'я саків, і тут 
суперечок немає. Перси вва-
жали саків єдиним народом, 
але Ariyanem vaedjo "Арійський 
простір", де ті кочували, був 
більший за саму імперію, і це 
потребувало уточнень. У написі 
з Екбатан (Хамадану) DH "в зе-
ніті своєї могутності Дарій міг 
сказати, що його володіння ся-
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гають чотирьох сторін світу: від 
найпівнічніших саків до най-
південніших ефіопів і від най-
східнішої Індії до найзахідні-
шої Лідії" [Skjærvø, 75]. Най-
далі виглядали саки за Соґдом, 
то ж він і каже: hacā Sakaibiš 
tayaiy para Sugdam 'від саків, 
які за Соґдом' [DH 5-6 = DPh 
6-8].

Перевірку прочитання напи-
сів уможливили знімки з до-
брою роздільністю, які для цієї 
статті зробили С.Марченко і 
А.Марченко у грудні 2012 р. 7. 
На фасаді поховання Дарія І 
уперше запроваджено ще й ка-
нонічний рельєф "носіїв трону", 
відтворений без змін в усіх піз-
ніших похованнях царів динас-
тії Ахаменідів (пор. 9). Це два 
ряди носіїв по 14 фігур і двоє 
"охоронців" – перед троном і 
після нього. У верхньому ряду 
носіїв (1-14) зображені: перс, мі-
дієць, еламець, парфянин, арі-
єць, бактрієць, соґдієць; хорез-
мієць, дранґіанець, арахозієць, 
саґартієць, ґандарієць, індієць, 
сак хомороб. У нижньому ряду 
носіїв (15-28): сак гострошапка, 
вавилонець, ассирієць, араб, 
єгиптянин, вірмен, кападокієць; 
лідієць, йонієць (грек), "сак, 
який за морем", фракієць, "йо-
нієць капелюшний", лівієць, 
ефіоп. Фігури позаду і попереду 
трону (29, 30): макієць, карієць. 
По 2500 роках історії лише п'ять 
виділених курсивом назв наро-
дів ще вживані. Решта стали іс-
торизмами.

Текст Дарія узгоджений з 
символічними фігурами 30 са-
трапій супровідного рельєфу: 
"Якщо ти замислишся тепер: 
«Скількома країнами володів 
цар Дарій?», подивися на фі-
гури носіїв трону, тоді дізна-
єшся, і стане відомим тобі: спис 
перса сягав далеко" [DNa, 30-
47]. Біля 8 крайніх лівих фігур 
обох рядів навіть збереглися 
підписи: (1-4) "Це перс. Це міді-
єць. Це еламець. Це парфянин". 
Під ними: (15-17, 29) "Це сак го-
строшапка. Це вавилонянин. Це 
ассирієць. Це макієць" [DB, I-IV, 
XV-XVII, XXIX].

КожеН СКіф  
НА СВоЄМУ МіСЦі 
Зіставлення рельєфів шістьох 
царських поховань Ахаменідів 
підтвердило, що кожна з фігур 
носіїв трону має щоразу те саме 
місце. Кожній властиві узагаль-

нені портретні риси, типовий 
для певного народу одяг та 
зброя. Зокрема, для всіх трьох 
фігур саків властиві короткі 
мечі-акинаки, гостроверхі баш-
лики й однотипні довгополі 
куртки для їзди верхи (з зао-
кругленими полами): очевидно, 
це і є згаданий у Гесихія сакин-
дак (скіф. σακυνδάκη) 'скіфсь-
кий одяг' (sak 'олень' + γun 
'шерсть' + tak 'тканина' [Абаев, 
ІІІ, 221]). Такі сак хомороб (№ 
14), сак гострошапка (№ 15) і 
скіф ("сак, який за морем", № 24). 
Схожа форма башликів, одягу і 
зброї на фігурах соґдійця, хо-
резмійця та фракійця NB. Одяг 
вершників відрізняє ці 6 наро-
дів і на рельєфах біля сходів 
Ападани (царської тераси) у 
Персеполісі.

Таким чином, сам цей кано-
нічний порядок дає підставу 
вважати документально дока-
зовою саму наявність відповід-
ної фігури "на своєму місці" на 
рельєфах носіїв трону з фасадів 
поховань інших царів династії 
Ахаменідів, незважаючи на брак 
там супровідного тексту. Справ-
 ді, оскільки, як сказано, жоден 
цар, крім Дарія І, не подбав про 
напис на власному похованні, 
то тепер можна лише припус-
кати, хто з них був похований 
ліворуч від Дарія І, а хто – пра-
воруч.  

Отже, документ – це не 
лише напис. Це, зокрема, і ре-
льєф, а поготів рельєф кано-
нічний, з фіксованими тради-
цією місцями фігур. Фігура 
скіфа ("сака, який за морем"), 
крім згаданого поховання Да-
рія І (-486), незмінно зобра-
жена на своєму 24-му місці у 
рельєфах Ксеркса І (-465), Ар-
таксеркса І (-424), Дарія ІІ 
(-404), Артаксеркса ІІ  (-358) 
10, Артаксеркса ІІІ (-338) 
9. Ці фігури справді доку-
ментують безперервне перебу-
вання скіфів у складі Персії у 
486–338 рр. до н.е., і на це 
ради нема. Але історія явно 
складніша, ніж урочистий па-
рад носіїв трону, і до цього 
буде нагода повернутися. 

САКА ПАРАДРіЙ
Перегляд усього досяжного з 
Інтернету корпусу ахаменід-
ських письмових пам'яток вивів 
на ще одну згадку ім'я 24-ї са-
трапії скіфів серед написів 
при фігурах носіїв трону на фа-

саді поховання Артаксеркса ІІ 
[A2Pa] 10-11. Обставини по-
яви цих малих написів незвич-
 ні, і їх варто розглянути бли -
жче.

За півтораста років вирубу-
вання у скелях однотипних 
царських могил змінилося не 
одне покоління каменярів. З 
іншого боку, якщо перші чо-
тири з збережених царських 
поховань зроблені усі одне по-
руч з одним у прямовисній 
скельній стіні Накш-е Рустам, 
то дві останні могили вирубані 

біля столичного Персеполісу 
8 за 7 км від Накш-е Рустам у 
похилих скелях неподалік від 
царських палаців. Зрозуміло, 
що при перенесенні ескізів ре-
льєфів на таку відстань можна 
було переплутати деталі ху-
дожнього трактування 30 фі-
гур. Це й могло зумовити по-
требу точно ідентифікувати 
носіїв трону на новому місці: 
адже у кращих традиціях імпе-

Ці фіГУРи ДоКУМеНТУЮТЬ 
БеЗПеРеРВНе ПеРеБУВАННЯ 
СКіфіВ У СКЛАДі ПеРСії,  
і НА Це РАДи НеМА
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рій на всіх майбутніх царських 
рельєфах кожна з цих фігур 
мала й далі бути "національ-
ною за формою і ахаменід-
ською за змістом".   

Розшукати й розпізнати етно-
німи стало можливим за фото 
К.Криконюк, зробленими у трав-
 ні 2012 р. Один зі знімків вико-
ристано і в оформленні титулу 
спеціальної теми цього номеру 
журналу. Лише завдяки високій 
роздільності знімка над головами 
носіїв трону Артаксеркса ІІ 
можна помітити нашвидкуруч 
(без міжрядкових ліній) зроблені 
робочі написи трьома мовами: 
"Це перс. Це еламець. Це вірмен." 
(Щось схоже вже згадано вище 
[DB, I... XXIX], але там справу не 
доведено до кінця.) 

Серед цих 30 малопомітних, 
але безцінних для науки етно-
німів трислівних уже немає. 
Двослівних залишилося чотири 
– Яуна такабарā "йонієць капе-
люшний" і три етноніми саків. 
"Написи Артаксеркса ІІ і його 
нащадків містять багато форм, 
неправильних з погляду мовної 
норми написів Дарія І і Ксеркса 
І". Вони "укладені виразно піз-

ньодавньоперським варіантом 
(stage 'етап') мови" [Skjærvø, 
139]. У написі 358 р. до н.е. за-
знав еволюції і етнонім скіфа 
(№ 24) 11, який за 130 років 
вжитку відчутно спростився.

По-перше, синтаксис етно-
німа став менш громіздким, 
ніж у написі 486 р. до н.е.: як 
сказано, зник займенник тйаій 
"які", і в етнонімі "сака заморя-
нина" залишилося два слова – 
як у Сакā хаумаварґā "сак хомо-
роб" ('виробник п'янкого на-
пою', № 14) і Сакā тіґрахаудā 
"сак гострошапка" (№ 15). 

По-друге, в закінченні ос-
тан  нього слова з'явився голо-
сний "і" <pa-ra-da-ra-i-ya>, що 
формально наблизило його  
до імен таких сатрапій, як 
Armīniya, Āθuriya, Baxtriya (Ві-
рменія, Ассирія, Бактрія) [Ти-
щенко 2012а, 96]. Як зазначає 
П.Шярвьо, "фак  тично кінцеві 
звукові відрізки /-i/, /-ī/, 
/-iya/... всі пишуться <-i-ya>!" 
[Skjærvø, 49]. Значить з новим 
закінченням <-i-ya> наш скіф 
звався /Paradri/, /Paradrī/, /
Paradriya/, – тільки не /
Paradraya/. 

"Не виключено, продовжує 
П.Шярвьо, що кінцеве коротке 
-а стало редукованим або й
зникло, тобто <Ca> звучало /
Cə/ або /C/" [Skjærvø, 49]. Це 
уточнює читання етноніма 
скіфа як Paradriyə або й 
Paradriy! Через кілька рядків 
стане ясно, чому ця жива ви-
мова етноніма скіфів стає 
принципово важливою для 

дальшого викладу теми. Отже, 
у написі Дарія DNa етнонім 
скіфа мав читатися SAKĀ, 
TYAIY PARADRAYA 'сак, який 
за морем'. У написі Артак-
серкса ІІ A2Pa він набув зву-
чання SAKĀ PARADRIY 'сак за-
морянин'. 

У КРАЩиХ ТРАДиЦіЯХ 
іМПеРіЙ КожНА  
З фіГУР МАЛА БУТи 
«НАЦіоНАЛЬНоЮ  
ЗА фоРМоЮ  
і АХАМеНіДСЬКоЮ  
ЗА ЗМіСТоМ»
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УЛАМКи  
іМПеРСЬКої ВиВіСКи 
Завершивши мовний аналіз 
перських свідчень про скіфів 
(саків парадрій), слід було по-
вернутися до топонімії. У ній 
знайшлися докази доброї обі-
знаності предків українців з 
цим офіційним перським тер-
міном V–IV ст. до н.е.! Ідеться 
про такі назви на сучасній 
карті України, як балка ПЕРЕ-
ДЕРІЄва ^Коростієва б. [СГУ, 
273; 121, ліва кол., рядок 25] у 
с. ^ПЕРЕДЕРІЄве Дц (знак ^ 
позначає пряме сусідство); с. 
ПЕРЕДЕРІЇвка Пл, колодязь 
ПЕРЕДРІЇв у с. Івангород Кг 
Олександрівка [СМГУ, 354], 
оз. ПЕРЕДЕРуха у с. Білий Бе-
рег Кв Іванків [СМГУ, 278], с. 
ПЕРЕДРИмихи Лв. І тут 
з'ясувалося, що географічні 
об'єкти з цими назвами опи-
няються в обласному ( 30/70 
км) сусідстві з уже відомими 
топоосновами, які продовжу-
ють поняття 'сатрап' (!): с. 
ПЕРЕДЕРІЇвка ^Замо-ріївка 
(калька?) Пл ( 36 км) ША-
ТРАВине, КОЦУПіївка См 
12; колодязь ПЕРЕДРІЇв ( 

76 км) б. ШАТРАВина, ДАР'Ївка 
Кг 2; оз. ПЕРЕДЕРуха ^ВО-
РОПАЇвка ( 70 км) р. САХ-
РАВщина у с. ШАХРАВщина 
Кв 3; пор. також "балка ПЕ-
РЕДЕРієва п. Міусу у с. ^ПЕ-
РЕДЕРієве ( 33 км) Ново-
ДАР'ЇВка, ДАР'Ївка Лг (+ с. 
ДАРИЕвка РФ у пониззі Міусу, 
там же р. САРМАТська і с. Мо-
кроСАРМАТка)". 

ЯКБи Не ВишНЯ  
З ЙоГо  
ПеРеДеРіЄМ 
Українським топонімам від 
основи ПЕРЕДРІЙ-/ ПЕРЕДЕ-
РІЙ- послідовно відповідають 
прізвища українців Передрій, 
Передрієнко, Передерій, Пере-
дерієнко. Загадкове прізвіще 
Передерій рано запало автору 
в пам'ять з гуморески Остапа 
Вишні "Сусіди лихії – вороги 
тяжкії". Згодом серед десятків 

У ТоПоНіМії ЗНАЙшЛиСЯ 
ДоКАЗи ДоБРої 
оБіЗНАНоСТі ПРеДКіВ 
УКРАїНЦіВ З офіЦіЙНиМ 
ПеРСЬКиМ ТеРМіНоМ
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тисяч студентів воно чомусь ні 
разу не трапилося, і якби не 
О.Вишня, ми з вами так би й 
проминули Перський історич-
ний проспект 13.

Інтернет свідчить про 
схожі прізвища в Росії (Пере-
дерий) і Хорватії (Pre-drijevac): 
там хоч і слабший, але є і слід 
такої топооснови. У Хорватії 
це взаємно близькі села Gornje 
i Donje Predrijevo/ Predrijevci? 
[Hrvat ska, 15, 70] (поруч Tura-
novac, Peršaves, Kasapnica) 

біля м. Слатіна і р. Драва. В 
Росії – відвершок Передерев-
ской (неподалік яр Азаров, 
Осин, с. Б. Дараево) і проток 
Продарихинской (поруч с. 
Озарники, яр Столпов) у гід-
рографічній системі р. Оки 
[Смолицкая, 61, 158]. Пор. 
авест. tūra 'скіфи' [Абаев 1990, 
30, 40], дперс. *xšaçap-, *stlp- 
< *strp- 'сатрап', перс. azar 'ри-
туальний вогонь', azeri 'вогня-
нин; азербайджанець', ос- 
'осетин', draya- 'море' 13.

СУПеРечЛиВиЙ  
ГеРоДоТ
Геродот є і залишиться першим 
світочем нашого минулого. Він 
гідний Цицеронової оцінки 
"батько історії". Його заслугою 
є широчінь і різноманітність 
досліджень, як і увага до гео-
графічної сторони подій. Твори 
Геродота – найдавніші сюжет-
 но пов'язані прозові твори, 
які до нас дійшли, його проза 
гарна, людяна й доброзичлива. 
Наскрізна тема його "Історій" – 
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мідійські (тобто перські) війни, 
частиною яких і є похід Дарія 
на Скіфію. 

Завдяки Геродоту ми зна-
ємо, що Дарій не аґресор: було 
скіфам не виганяти кіммерійців 
за Ахшайну, було не воювати 
там з мідянами [Геродот, 4. 1]. 
За це Дарій і мститься через 70 
років. Але, описуючи похід, Ге-
родот висвітлив його переважно 
з погляду скіфів, а не персів. Він 
не був сучасником подій, бо на-
родився через 2 роки по смерті 
Дарія. Оповіді про персів у 
нього часто безіменні ("перси", 
"скіфи"), часом фольклорні 
(жаби, миші; заєць під час бою) 
і нерідко логічно суперечливі. 
Перси у Скіфії в зображенні Ге-
родота – нерішучі й безпорадні. 
Це контрастує з іншим "почер-
ком" їхніх вчинків і живими де-
талями очевидців у викладі Кте-
сія Кнідського з його «Ассирій-
ської та перської історії»: "Дарій 
наказав кападокійському сатра-

пові Аріарамну перейти до Єв-
ропи проти скіфів і взяти в по-
лон чоловіків і жінок. Аріарамн, 
переправившись на 30 п'ятде-
сятивесельних судах, узяв скіфів 
у полон, причому захопив і 
брата скіфського царя Марса-
гета, знайшовши його закутого 
в кайдани за наказом брата за 
якусь провину. Розгніваний 
скіфський цар Скіфарб наді-

слав Дарію зухвалий лист, йому 
було дано таку ж відповідь" 
(Ктесій, XIII, 20) [Латы шев, І 
(2), 354]. Погодьмося: тут уже 
не треба ні жаб, ні стріл. Ктесій 
мав свої відомості з перших 

рук – як лікар царів Куроша 
Молодшого (-404/-401), а по  -
тім Артаксеркса ІІ (-404/-358) 
[Robert, II, 475; 481; 109]. Втім, 
Плутарх закидає і йому ви-
падки відходу від істини [Плу-
тарх, ІІІ, 332].

Справді цінним, хоч і єди-
ним орієнтиром за двомісячний 
похід є стисло описане Геродо-
том "дерев'яне місто Гелон", яке 
перси спалили [Геродот, 4. 108, 
123]. Харківський археолог 
Б.Шрамко ототожнив Гелон з 
Більським городищем і вивчає 
його багато років. Це одне з 
найбільших у Європі городищ 
ранньої залізної доби поблизу 
с. Більськ на Полтавщині над 
Ворсклою. Загальна довжина 
його валів перевищує 30 км, 
площа сягає 44 кв. км [ДІУ, І, 
117] і на чверть заходить до Сум-
ської області. Нижче буде на-
года пояснити, чому на користь 
гіпотези Б.Шрамка несподівано 
"висловилася" назва Більськ. 

ХАРКіВСЬКиЙ АРХеоЛоГ  
шРАМКо оТоТожНиВ 
"ДеРеВ'ЯНе МіСТо ГеЛоН"  
З ГоРоДиЩеМ ПоБЛиЗУ  
С. БіЛЬСЬК НА ПоЛТАВЩиНі
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Вникаючи у текст Геродота, 
критичний читач не може по-
збутися враження, що інформа-
тор історика намагався його 
ошукати. "Розповідь Геродота 
про похід Дарія проти скіфів 
містить у собі багато невідповід-
ностей, зазначає А.Білецький. 
Хоча більшість дослідників не 
мають сумнівів щодо історич-
ності експедиції Дарія проти 
скіфів, відповідність його [Геро-
дота] оповідання до історичної 
дійсності при логічному аналізі 
здається дуже сумнівною. У сво-
єму поході крім Дунаю Дарієві 
довелося б побудувати ще 
кілька мостів на річках Скіфії, 
про що немає жодної згадки. 

(...) Природно було б, якби Да-
рій на своєму шляху відвідав (чи 
здобув?) грецькі міста Ольвію, 
Каркінітіду, Кремни, але про 
них нема згадки в оповіданні 
про похід. Не зупиняємося на 
тому, що в знаменитих бехістун-
ських написах ідеться про «під-
корених скіфів» і серед підкоре-
них володарів є і цар скіфів" [Ге-
родот, 478: 4.85.2]. 

Українську науку тради-
ційно влаштовує версія Геро-
дота. І масова свідомість за неї 
– горою (перлини в Інтернеті: 
"Провальна кампанія", "По-
разка в Скіфії", "Похід перс. 
царя Дарія, його поразка і 
втеча"). ..."Поразка" – чи не в 

бою, де скіфи замість битися 
ловлять зайця? [Геродот, 4. 
134]. І яка ж "поразка і втеча", 
коли по Скіфії Дарій підкорив 
Фракію, ще й "Греків капе-
люшних", а Македонія підда-
лася без бою? І тепер ми зна-
ємо про вагомі аргументи з 
перських написів, давніших від 
праці Геродота. На яких під-
ставах Геродоту віримо, а Да-
рію ні? Виходить, від Єгипту й 
Ефіопії до Індії і Саків хоморо-
бів перси панували, а Саків за 
морем ставили у переліки са-
трапій для годиться? Західні 
вчені за сумою даних визнають 
завоювання Скіфії Дарієм, хоч 
і вагаються у визначенні сту-
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пеня її залежності. Стаття 
французького енциклопедич-
ного словника інформує, що 
мідійські війни описані Геро-
дотом від появи перської дер-
жави та зростання могутності 
персів "до перемог над Єгип-
том, Скіфією, Йонією і грець-
кими містами" [Robert 1988, 
834]. За сучасною оцінкою  
М.Дандамаєва, "європейський 
похід Дарія був важливою по-
дією його царювання. По-
чавши від скіфів, Дарій заво-
ював Скіфію, Фракію і багато 
північноегейських міст, а Ма-
кедонія підкорилася добро-
вільно. Азійські й острівні 
греки перейшли під перського 
царя до 510 р. до н.е. У них во-
лодарювали тирани, підзвітні 
Дарію" [Dandamaev, Darius]. 

ЗВУКоВі ДоКУМеНТи  
ПРо САТРАПіЮ 
Завеликим для журнальної 
статті завданням було б підва-
жувати традицію. Натомість 
реальна задача – розглянути 
факти, які свідчать не на її ко-
ристь, поставити проблему на-
ново і привернути до неї увагу 
істориків. Читач уже усвідо-
мив, що топоніми від основи 
Передрій-/ Передерій- є уні-
кальними реліктами – жи
вимзвучаннямуХХІсто
літті ім’я 24ї сатрапії 
Ахаменідів «Сака Парадрія», 
давно забутого деінде у світі. 
Ця назва знову відкрита на За-
ході лише у ХІХ ст. з перського 
клинопису і стосується наддні-
прянців. Ми ж її без перерви в 
часі досі вживаємо, цю чужин-
ську назву наших предків в ім-
перії!

Скельні написи Ахаменідів 
автентичні: це ключове епігра-
фічне джерело з давньої історії 
Близького й Середнього Сходу, 
без них не були б дешифровані 
аккадська й еламська мови. З 
тих написів багато відомо і про 
сатрапії. В обласному ж сусідстві 
з топоосновами Передрій- в 
Україні збережені об'єкти з на-
звами від основ Шатрав-/ Шах-
рав-/ Коцуп-: це власна істо-
рична традиція, усно продо-
вжені назви сатрапа – мідійська, 
парфянська й давньоперська. 
Отже, принаймні у трьох райо-
нах України і без перських клин-
ців колись добре знали цей адмі-
ністративний термін – «Хша-
трапа Сака парадрій»...

ТиСЯчі ТоПоНіМіВ 
УПРоДоВж ТиСЯчі РоКіВ
Явище тяглого утримання пра-
давніх назв в усному вжитку 
місцевих груп населення Укра-
їни показав ще 1963 р. на при-
кладі двомовних топонімів  
О.Стрижак (р. Артополот = р. 
Богівка [Стрижак 1963, 84]) і з 
посиланням на його праці під-
твердив 1968 р. О.Трубачов 
[Трубачев 1968, 220, 274] (Дор-
тоба = Гончариха, Пансова = 
Піскувата). Але цим фактично 
визнано спадкоємність не 
тільки топонімів, а й самих їх-
ніх носіїв – поколінь місцевих 
груп українців – як реальний 
механізм етногенезу і етнічної 
пам'яті. І вкотре знецінено "іс-
торичну колиску на трьох" у 
Києві. От і ще одна виявлена 
двомовна пара: ПереДЕРІЇвка 
^(8 км) ЗаМОРІЇвка (дперс. 
para 'за' + draya, перс. darya 
'море'). Топонімічні контексти 
свідчать про причетність до 
24-ї перської сатрапії (Сака) Па-
радрія предків населення Ли-
поводолинського р-ну См з су-
сіднім Миргородським Пл, 
Компаніївського і Олександрів-
ського р-нів Кг, Києво-Свято-
шинського й Вишгородського 

р-нів Кв. Довго зналися з Пер-
сією Ахаменідів предки драбів-
чан, закарпатців, кримчан, а 
мої земляки у Наддесенні збе-
регли навіть назву лівої про-
токи р. Івоту під Шосткою – р. 
Білогощ/ Білогорщ [СГУ, 56] 
'Парфянські (перські) гості'.

Ще Ізм. І. Срезневський по-
яснював причину масового збе-
реження місцевих літописних 
назв: "вони могли утриматися 
лише постійним знанням по-
значених ними місцевостей, ві-
домих постійно близьким до 
них мешканцям". П. Клепатсь-
кий довів це у книзі 1912 р. про 
литовську історію Київщини. 
Репресований за це згодом істо-
рик додає: "У середній Наддні-
прянщині збереглося чимало 
міст зі старими літописними на-
звами, отже, СПАДКОВО ЗБЕ-
РЕГЛОСЯ і ЇХНЄ НАСЕЛЕННЯ" 

[Клепатский, 449]. Це поготів 
слушно для прадавніх назв, так і 
не згаданих у літописі. Причину 
відсутності таких назв у хроні-
ках розкрив Б. Бахрах: у поалан-
ський час, пише він, "численні 
поселення з назвами, ...поясню-
ваними аланською присутністю 
чи впливом, не відігравали жод-
ної ролі і тому не згадані у дже-
релах середньовіччя" [Бахрах, 
155]. Тим не менше, ці назви до 
нас дійшли. Виходить, для збе-
реження традиції досить, щоб 
вона "не відігравала помітної 
ролі" – і нишком тривала собі 
далі. Продовження традиції пе-
редбачає дещо більше: її треба 
за щось цінувати, а тому осмис-
лено і свідомо культивувати як 
свою спортивну форму. 

ЗоПіРіоН і СоБі ТУДи ж
На схилку династії Ахаменідів 
симптоматичним стає збіг ро-
ків смерті Артаксеркса ІІ і ІІІ 
(358 і 338 р. до н.е.) з активіза-
цією політики й військових дій 
Пилипа ІІ щодо Скіфії (угода 
358 р., переможний похід 339 р. 
до н.е.). Це ознаки наближення 
кінця однієї залежності і небез-
пека початку іншої. Аби дати 
уявлення про давність контак-
тів з Македонією, вистачить од-
ного прикладу. В основі назви 
с. КРЕНИДівка (16, угорі) 
збережено ім'я античного міста 
Κρηνίδες біля копалень золота 
під сучасним м. Кавала у Гре-
ції. По завоюванню Пилипом ІІ 
у 355 р. до н.е. місто переймену-
вали на Φίλιπποι – отже, його 
репліка КРЕНИДівка могла 
утворитися лише раніше від 
цієї дати. Серед тіней Стахра, 
Ракотіса і амадків у цьому "то-
понімічному заповіднику анти-
чності" село з давньогрецькою 
основою назви уже й не дивує. 

Ще у поході Ксеркса на 
греків 480 р. до н.е. скіфи 
були разом з бактрійцями під 
орудою Гістаспа, сина Дарія ІІ 
[Геродот, 7. 64]. Тісні стосунки 
з Бактрією східних саків до-
слідив П. Бріан (Briant 1982, 
206–218), так і не визначивши 
тип залежності саків від пер-
сів. Сатрап Бактрії Масиста 
включав саків до своїх планів 
заколоту (Геродот, 9.107-13). 
Перед битвою проти Олексан-
дра під Ґавґамелами сатрап 
Бактрії Бесс розраховував на 
участь таких племен: хораз-
міїв, саків, дахів, індійців і скі-

РеАЛЬНА ЗАДАчА – 
РоЗГЛЯНУТи фАКТи,  
ЯКі СВіДчАТЬ Не НА КоРиСТЬ 
ТРАДиЦії, ПРиВеРНУТи 
До Неї УВАГУ іСТоРиКіВ
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фів (Курцій, 7.4.6). При цьому 
саків і хоразміїв вважали со-
юзниками персів, а не їхніми 
підданцями (Арр., ІІІ, 8, 3; ІV, 
15, 4) [Гафуров, Цибукидис, 
239]. І хоча скіфи згадані у 
Курція окремо від саків, пер-
ське поняття "сак" охоплює всі 
три племені іранських степо-
виків. За статтею в італійській 
Вікіпедії, саки мали статус ав-
тономії і лише надавали вій-

сько для потреб імперії (DH 
4-6; DPh 5-8; Страбон 11.11, 4 і 
11.8.8). Зв'язок скіфів з Бак-
трією (тепер Балх в Афганіс-
тані) видно й у топонімії Укра-
їни: пор. СКИБівщина (*скіф-) 
Пл Вел. Багачка ~ БАХТЕР-
щина.

Промовистий факт: похід
на скіфів Зопіріона, Олек-
сандрового намісника Понту 
(331 р. до н.е.) відбувся в один 

рік з битвою під Ґавґамелами, 
де Олександр переміг остан-
нього з Ахаменідів Дарія ІІІ. 
Це додаткові ознаки перебу-
вання Скіфії в політичному 
просторі Персії Ахаменідів. 
Плани загарбання 24-ї сатра-
пії Персії логічно б випливали 
з військової кампанії Олексан-
дра проти персів. Що більше, 
похід Зопіріона інакше й непо-
яснимий: він не міг бути сва-

48|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 27 (295) 5–11.07.2013

СПЕціАлЬНА ТЕмА|



вільним вчинком, не погодже-
ним з Олександром, адже – 
проведений під час великої 
перської війни – він відвертав 
збіднілі людські й військові 
ресурси Македонії від вико-
нання основної стратегічної 

задачі. Навпаки, він поясни-
мий як спроба відкрити "дру-
гий фронт". Поразка Зопіріона 
від скіфів і загибель його 
30-тисячного війська розпочи-
нають новий період суверен-
ності Скіфії.

ПоВНо ПеРСіВ НА КАРТі
Для зміцнення основної тези 
про історичний зв'язок топоос-
нов укр. Передрій-/ Передерій- 
з ім'ям 24-ї сатрапії Ахаменідів 
було уважно вивчено їхні око-
лиці. У них виявлено краще чи 
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гірше вцілілі за 2500 років, але 
з очевидністю перські зате
матикоютопонімічні кон
тексти з елементами Дарій-/ 
Дараб-/ Дарвай-, Шерш-, Ар-
шук-/ Арсич-, Шопур-/ Шу-
пар-, Орат-, Узруй-, Стахор-/ 
Стефор-, Ашан-, Гельмяз-, 
Щурі-, Воропай-/ Бребой-, Му-
друй-, Урман-, Копитк-, Спар-
 та-, Юна-, Кудр-, Харк-, Лук'ян- 
тощо [Тищенко 2012а, 98]. З 
прототипами цих основ іден-
тифіковано імена перських ца-
рів Дарія (парс. Дараб, дперс. 
Дар'явауш), Ксеркса (дперс. 
Хшаярша), Аршака, Шахпура 
(у пізній вимові Шапур), 
Орода, Хосрова (літоп. Хоз-
дрой), колиски перської дер-
жавності міста Стахр у Фарсі 
(по-еламськи Аншан!), назви 
священної р. Гільманд (тепер у 
Афганістані), імен усіх захід-
них сатрапій Персії (!): 17-ї 
Aθura 'Асирія', 18-ї Arabaya 
'Аравія', 19-ї Mudraya 'Єгипет', 
20-ї Armina 'Вірменія', 21-ї 
Katpa tuka 'Кападокія', 22-ї 
Sparda 'Лідія', 23-ї Yauna 'Йонія 
(Греція)', 25-ї Skudra 'Фракія', 
30-ї Karka 'Карія', сусідньої Лі-
кії – Lykia та ін. 15-17. Вияв-
лені мовні й культурні факти, 
крім усього, співвіднесені з да-
ними генетики, за якими 30-
50% чоловіків в Україні нале-
жать до нововідкритих гене-
тичних маркерів Yгапло
групиR1aскіфськогопохо
дження, а ще 7% до месопо
тамської групи J, що далі 
підсилює перську складову 
теми [Тищенко 2012, 6].

Далі з топонімами від основ 
Передрій-/ Передерій- були зі-
ставлені прізвища українців, 
росіян і хорватів Передрій, Пе-
редрієнко, Передерій, Переде-
рієнко, Передерий, Predrijevac 
18. Цим самим виявлено іс
нуваннявсучасномусвіті
родових імен (прізвищ) з
мовною традицією в ти
сячі років – на тлі втрати за 
цей час етнічної пам'яті цілими 
народами. Далі з'ясувалося, що 
ці прізвища від основи Пере-
дрій- входять до ширшого кола 
прадавніх прізвищ знову від 
перських, у тому числі авестій-
ських, реалій: Шкурупії, Шка-
рапути, Коцупії, Дроні, Дриги… 
19. Вони говорять про те саме 
мовне середовище і про поши-
рення у Наддніпрянщині зоро
астризму.

УКРАїНСЬКА МоВНА 
АТЛАНТиДА
Немає мов, крім української, де 
збереглося б відоме виключно з 
Авести друге значення слова 
хата 'тимчасове місце збері-
гання тіл померлих' [Трубачев 
2003, 42] – на Поділлі почуєте: 
"Сусіди на хатках", тобто на кла-
довищі [див. Тищенко 2008,71-
72]. Наскільки це уявлення не-
віддільне від ментальності укра-
їнців, видно з того, що й слово 
домовина споріднене з домом і 
домівкою. От тепер, по розгляді 
всіх скарбів археології, палео-
графії, антропоніміки й топоні-
міки, час надати гідне місце і 
для групи сепаратних україн-
ських словникових запозичень 
самезмовиАвести – дбати, 
тривати, бачити, патрити, раріг, 
ошатний, кат тощо [Трубачев 
1967, 3–81]. Цю дивовижну 
іранську спадщину український 

словник ділить лише з білорусь-
ким і польським. Позанаукові 
пристрасті підігріто тим, що цієї 
групи авестизмів в інших сло-
в'ян немає. Звідси спроба поста-
вити їх під сумнів, пояснивши 
як "західний (!) імпорт", напри-
клад, ...від поляків. І навіть зви-
нуватити ці слова, наче людей, 
у "обманливій самобутності". А вся 
біда – у "неправильних пред  ках" 
українців, яких, за панівним 
царсько-радянським уявлен-
ням, в добу Авести просто не мо-
гло існувати окремо від інших 
слов'ян. Сумніву у "правиль-
ності" окремих предків поляків 
при цьому не виникає.

У відповідь на це знайдено 
вагомі контрарґументи. Систем-
ний підхід у зіставних студіях 
лексики передбачає розгляд не 
лише десятка базових лексем, а 
всіх похідних слів. Після аналізу 
масиву українських похідних 
виявилося, що за складом вони 
істотно відмінні як від польсь-
ких, так і від білоруських: при-
дбати, занедбати, занедбаний, 
дбайливий, недбайло; проба чи-
 ти, вибачити, недобачати; трив-

кий, тривалий, витривалість, 
катувати, катівня, катюга та ін. 
Але найголовніше, що кількість 
українських похідних (202) зна-
чно перевищує кількість поль-
ських (140) і білоруських похід-
них слів (127) [Тищенко 2006, 
121-124; 2008, 65-69; 2012б, 54]. 
А це, всупереч О.Трубачову, вка-
зує 1) на запозичення без посе-
редників з давньоперської до 
словника предків українців, і 2) 
на довший час контактів з зоро-
астризмом наших предків по-
рівняно з предками поляків і бі-
лорусів. Не міг же, справді, 
український словник позичити 
з польського за два століття 
"прицільно" всі авестизми та ще 
й терміново розбудувати з них 
більше похідних, ніж поляки за 
25 століть! Далі обстоювати таке 
чудо може політтехнолог, але не 
географ, мовознавець чи істо-
рик. Генетика (щоправда, для 
переконаних читачів теж "псев-
донаука") виявила й окремих 
предків українців: вони таки іс-
нували, – детальний огляд див. 
[Тищенко 2012б].  

Так за кожну приватизовану 
сусідами (або просто відібрану) 
ділянку мови й української істо-
рії доводиться боротися. Пере-
фразуючи кельтського історика, 
українську історичну Атлантиду 
мусимо не піднімати з мор-
ського дна, а по крихтах добу-
вати з фундаментів сусідніх по-
тужних культур, з якими ці 
крихти за віки спресувалися в 
конґломерат [пор. Мабиногион, 
265].

АКТ еКУМеНіЗМУ  
В ЗАРВАНи' Ці 
Хибні гіпотези не витримують 
поглиблення студій. Наша, 
Богу дякувати, поки що ви-
тримує: вивчення від 2004 р. 
ознак зороастризму над Дні-
пром вивело спочатку на слід 
утікачів-ґабрів, а торік на то-
понімічний слід зарванітів. 
Це новий переконливий часо-
вий маркер – секта пізнього 
зороастризму (IV–VII ст.), 
присутність якої видно з топо-
німів: с. Зарвани' ця Лв, Тр, За-
рванці Вн, Зарванка Вн, пот. 
Зарванець Зк, пот. Зарваний 
Чв, бол. Зарванина Кв, с. За-
ривинці Тр, Заровенка Жт, оз. 
Зариванки Кв, з аферезою  
_Орв'яни' ця Рв. В ареалі назв 
від основи Зарван- зауважено 
прізвища Дронь і Дрига (пор. 

ЗА КожНУ ПРиВАТиЗоВАНУ
СУСіДАМи (АБо ПРоСТо 
ВіДіБРАНУ) ДіЛЯНКУ 
МоВи Й УКРАїНСЬКої  
іСТоРії ДоВоДиТЬСЯ 
БоРоТиСЯ
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авест. draon 'ритуальний хліб' і 
drigu 'побожний зороастрієць' 
– при тому, що ятвязька назва 
київських слов'ян була саме 
"дриги" [Гаучас 1988, леґенда 
карти 1]). Виходить, збентежене 
слово пророка почули і в туран-

ському скіфському середовищі, 
за визначенням ворожому 
ідеям добра й порядку. Безна-
дійно було б обстоювати цю 
тезу для слов'ян, але цілком ре-
ально – для іранського гене-
тичного складника слов'ян, 

яким і були туранці-скіфи 
[Абаев 1990, 30, 40].

По ґабрах і зарванітах час 
розповісти про "баглаїв". У кон-
текстах аланських епізодів 
римсь кої історії нещодавно бу-
ла зауважена низка топонімів 
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Баглаї', Буглаї', Булаї', Білаї'-вка, 
Бі ля ї-в ка, для частини яких вже 
діяла робоча етимологія з перс. 
pahlawi 'парфянський' (пер-
ський). Новим було те, що до 
тем "аланів у Римі (Саул, Ґоар, 
Бабай-рикс, Кандак, Аспар)" ці 
назви зібралися всі разом – що 
підкреслило раніше не помі-
чену схожість з основою Білаї'-. 
Перевірка всіх аланських кон-
текстів додала пропущені 
члени цієї групи: оз. Боклаї 
(Баклажки) Зп, Белеї-в ІФ, Пи-
ляї'  ^Біло-піль! Хм, пот. Білíв 
(1972: Bil'úw), р. Біліївка (Бѣле-
юв ка, Бѣлеговка) Хс. Струк  турна 
схожість основ "*b/p•(h)layí" і 
наголос більшості моделей 
пов'язують їх з pahlawí, – і роз-
кривають можливу історію то-
поморфеми Біл-/ Běl-/ Biał- з 
*bѣl- як народного пристосу-
вання від pahl-, bahl-. Це без-
цінний ключ до розуміння назв 
з елементом Біл-: Білотин, 
Bělotín, Białocin, Beletinec 'бій з 
парфянами (персами)', Білого-
родка 'Перське село', БілоКО-
ПИТове См 'Перська Кападокія' 
(поруч р. Обеста 'Авеста'!), р. Бі-
логощ См Шостка 'Перські 
гості' (поруч Дробишів, Узруй і 
Стахорщина!). Сюди ж і 
Більськ: виходить, люди знали 
про його перське минуле. 

Міцніє і вкрай важлива гіпо-
теза духовного осередку зарва-
нітів у Зарвани' ці Тр 20. Торік 
додалося знання про прізвище 
Дронь у м. Монастириська (18 
км від Зарваниці). Тепер, після 
залучення сенсу топоморфеми 
Біл- ('парфянський'), можна 
впевнено вказати на топоніміч-
ний слід храму вогнян усього за 
28 км від Зарваниці – у с. Біло-
божниця 'парфянська (перська) 
божниця'! Так спадає завіса з 
такого уперше документова-

ного в історії України явища, як 
спадкоємність сакральних
функцій певної місцевості
–вданомуразізороастрій
ськохристиянська [Тищен-
 ко 2012а, 101–102]. Унікальним 
аналогом нашої Білобожниці Тр 
є Bělbožice Cz в Чехії (пор. і г. 
Bieleboh в Лужичині). Є вісім 
похідних назви Біла Церква в 
Україні, Bela Cerkev Sln, Бела 

Црква у Сербії, Македонії, Чор-
ногорії. Це все 'перські храми 
вогнян' [Тищенко 2013]. Почата 
стежка неминуче наближає 
день, коли достойники зороа-
стрійської церкви – з перського 
Язду і з індійського Момбею – 
по півтора-тисячо літній перерві 
будуть-таки запрошені на Вели-
кодню відправу до Зарваниці. 
Це має стати відновленням істо-
ричної справедливості і актом 
екуменізму.

Так ранньосередньовічне 
життя у Наддніпрянщині 
чимраз переконливіше постає 
у співіснуванні етнічних час-
тин того дивовижного "кон-
ґломерату сте  пових племен за 
участю слов'ян", вивченню 
якого присвятив жит  тя О.Прі-
цак і якому важко знайти ана-
логи у світовій історії. Цей 
конґломерат опинився у полі 
тяжіння між двох велетнів – 
Риму й Сасанідської Персії – і 
після 376 р. складався з гунів, 
ґотів, ґепідів, сарматів, ала-
нів, греків, романізованих да-
ків, аварів і ранніх слов'ян. 
Виглядає природним, що там 
знайшли свою нішу й секти 
пізніх зороастрійців, які ще не 
були ґабрами, утікачами з 
втраченої батьківщини. А зна-
чить, з кінцем сатрапії не 

ПеРеД НАМи жиВиЙ 
ПРоРиВ іСТоРії До МоВНої 
СУчАСНоСТі, ПРиСУТНіСТЬ 
ДАВНЬоПеРСЬКиХ СЛіВ  
і ПоНЯТЬ У жиВоМУ 
МоВЛеННі УКРАїНЦіВ
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згасли духовні впливи персів і 
світло вогнів Авести. Паралелі 
Авести зі Святим письмом 
християн – окрема тема для 
вивчення, як і непояснимі зі 
Святого письма пережитки 
вогнянських традицій (свічки, 
митра, фарбовані яйця на Ве-
ликдень та ін.). 

«МіЙ ЗАКоН  
їХ МіЦНо ТРиМАВ»
Як розуміти цей помічений і 
розглянутий разом з терпля-
чим читачем слід на карті? Він 
є, – об'єктивний, безперечний, 
безсумнівний. Але що він 
означає? Хто ці назви дав? За 
якою ознакою, на якій під-
ставі чи з якого приводу вони 
дані? Це можна лише припус-
кати. Для нашої мети вистачає 
того, що вони Є. Очевидно, до-
сить було скіфу повернутися 
живим з походу за Ксеркса чи 
проти Куроша – от і підстави 
назвати його хутір, а тоді й на-
щадків Шершнями чи Куро-
шанами.

Не раз сака парадрій зни-
кав з монарших списків, опи-
нявся в кінці переліків, був 
замінений на "йонійців, які до 
моря й за морем" і просто на 
"тих, хто перед морем і за мо-
рем". Але знову і знову повер-
тався до списків. Скоріше, 
його знову повертали. Це тема 
для окремого викладу.

В чому основний зміст від-
найденого тепер періоду істо-
рії України? Речові, мовні й ге-
нетичні свідчення про персів 
у Наддніпрянщині системні й 
багатовекторні. З наведених 
вище численних фактів кілька 
перших груп – основні, а ре-
шта – додаткові ознаки 
перебуванняСкіфіїуПер
сіїАхаменідів у 486/ 331 рр. 
до н.е. За перськими джере-
лами, Скіфія становила 24-у 
сатрапію Сáка пара- 
д  рíя. Українські факти відпо-
відають перським. 

Скептики стриманіші, але 
виявлених ознак і їм досить 
для висновку про тривалі сус-
пільні й культурні контакти 
Скіфії з Персією. Хоч так, хоч 
інак, зав-дяки збереженим в 
Україні продовженням ім'я са-
трапії та інших перських реа-
лій перед нами живий про
рив історії до мовної су
часності, звукова присут-
ність давньоперських слів і 

понять у живому мовленні 
українців.

Прикметною є стабільність 
геоісторичного простору 
України – спадкоємиці Скіфії: 
як і за часів Геродота, пере-
тнувши всю Європу, Істр (Ду-
най) дотепер вливається в 
море "на краю Скіфії", а "якщо 
перейти річку Танаїд (тепе-
рішній Сіверський Донець), 
там уже не Скіфія" [Геродот, 4. 
49, 21]. Розглянуті однотипні 
топонімічні ландшафти іран-
ської тематики у різних кінцях 
сучасної України вказують на 
історичну єдність  прадав-
нього населення від скіф-
ського часу, а згадки на цьому 
ж просторі реалій доби трьох 
перських династій – на тя-
глість і духовну спадкоємність 
суспільного життя.

"Ну от, скаже читач, нас 
зно  ву ощасливили новиною 
про входження предків до 
чергової імперії". Гаразд, за-
лишаймося на позиціях істо-
ризму: хто увійшов до імперії? 
Скіфи, які виймали очі своїм 
рабам, пили кров ворогів, зди-
рали з них шкіру (з нігтями) 
для сагайдаків, а з черепів ро-
били чаші, по їдали (як то-
дішні індійці та ісседони) зва-
реними стареньких батьків 
(оскільки вони старі), вбивали 
на царських похованнях юна-
ків і дівчат (оскільки вони мо-
лоді), вбивали одноплемінни-
ків – просто за переодягання у 
грецьке вбрання (ос кільки 
вони не такі), по 40 днів во-
зили трупи кожного свого ро-
дича по гостях до поховання 
[Геродот, 4. 2, 26, 64–66, 71–
73, 76, 80]. Такими ж варва-
рами були й сусіди скіфів фра-
кійці, гелони («гелон, відки-
нувши (зняту людську) шкіру, 
служить у війську» (Клавдіан, 
398 р.) [Алемань, 84]), і крим-
ські таври, які приносили в 
жертву і тих, хто не потонув і 
врятувався з аварій кораблів, і 
всіх полонених греків [Геро-
дот, 4. 94, 106, 103]. Для тепе-
рішніх міфолюбів, які приду-
мують для себе закоханість у 
минуле без його пекельних 
сторін, наш сучасник сказав: 
"Оглядаючись назад, ми ба-
чимо, загалом, тим більше не-
ґативного, чим віддаленіша 
перспектива", а тому "нам не-
має чим милуватися в первіс-
ності" [Поршнев, 50].



І до якої ж імперії увійшли 
ці наші історично пояснимі у 
своєму варварстві предки? Вся 
історія – мука людей заради 
прогресу людства. Не стано-
вить винятку й історія Персії, 
поготів що перси створили 
найбільшу з античних імперій 
(більшу від Риму). Але порів-
няно зі своїми родичами скі-
фами – перси рідше бували 
варварами [Абаев 1990, 9-51]. 
Крім того, їхня імперія відріз-
нялася від інших пошуком мо-
ральної опори державотво-
рення й суспільного життя в 
офіційній гуманній релігії, 
реформованій з традиційних 
вірувань іранців пророком За-
ратустрою (бл. 660–583 до 
н.е.) [Брос, 91].

Зороастризм скасував кри-
ваві жертви і проголосив сві-
домий вибір між добром і 
злом, чим спонукав кожну лю-
дину активно формувати 
власну долю. Ці його ідеї з 
очевидністю і сьогодні акту-
альні, не кажучи про давні 
часи. Зороастризму повною 
мірою стосується відоме ви-
значення релігії: "Релігія ста-
родавнього світу є загальна 
теорія цього світу, його енци-
клопедичний компендіум, 
його логіка в популярній 
формі, його духовний прин-
цип честі (point d’hon  neur), 
його ентузіазм, його моральна 
санкція, його урочисте випо-
внення, його всезагальна під-
става для розради й виправ-
дання. Релігія – то зітхання 
істоти, пригнобленої нещас-
тям, вона є серцем безсердеч-
ного світу, душею бездушної 
епохи. Це опіум народу" 
[Marx, 378]. З цих рядків учня 
Геґеля, молодого К.Маркса, 
радянські ідеологи тиражу-
вали лише ос тан  нє речення, 
спочатку безсоромно скалі-
чивши його прийменником 
"для" аби виправдати репре-
сії... Коли республіканська за 
устроєм Україна з виборним 
гетьманом увійшла до само-
державної Московії, це, за ге-
ґелівськими мірками світової 
історії, було соціальним ре-
ґресом. Увійшовши до рабов-
ласницької, але зороастрій-
ської Пер  сії, дика Скіфія отри-
мала шанс стати менш дикою.

Неспростовним фактом є 
те, що людяні заповіді істо-
рично найранішої з "релігій 

пророків" – про добрі думки, 
добре слово, добрі вчинки – 
знайшли розуміння в Ахаме-
нідів і були свідомо проголо-
шені ними як програма сус-
пільного життя (чого і близько 
не було в Римі). У своєму духо-
вному заповіті 486 р. до н.е. 
"каже Дарій цар: «З ласки 
Ахурамазди (Світлого Бога) я 
за вдачею друг праву, я не друг 
неправедного. Не бажаю я, 
щоб слабкому чинив зло силь-
ний. Не бажаю, щоб і силь-
ному чинив зло слабкий. Те, 
що праведне – ось моє ба-
жання. Я не друг прихиль-
нику неправди. Я не запаль-
ний. Те, що роблю я у гніві, 
тримаю я міцно під контролем 
силою свого мислення. Я на-
дійно контролюю свої пори-
вання. Того, хто співпрацює, 
того я поціновую відповідно 
до його співпраці. Того, хто 
робить зло, того я караю від-

повідно до вчиненого зла. Я не 
бажаю, щоб людина чинила 
зло. Але я не бажаю, щоб, вчи-
нивши зло, вона уникла кари. 
Те, що людина каже проти лю-
дини, мене не переконує, якщо 
не відповідає настановам до-
бра»" [DNb, 8a, 8b, 8c, 8d (5-
24)]. У тій імперії предкам 
таки було чого повчитися. 
Хоча б того, що, взявши їх у 
полон, перси не повиймали їм 
очей і не поздирали шкіру. На 
відміну від лулубеїв чи вави-
лонян, переможці йшли на 
прийом до царя разом з поло-
неними, залишивши при них 
зброю (адже родичі) і ведучи 
їх не за вухо чи ніздрю, а за 
руку: так дотепер на рельє-
фах. Ну й оцінка Персії, дана 
Геґелем, скептиків до чогось 
зобов'язує.

По зведенні в систему на-
копиченого матеріалу про 
скіф сь ко-перські стосунки V–
IV ст. до н.е. не годиться у 
підручнику далі покликатися 
на авторитет історика-
іноземця, який не був ні су-

часником, ані експертом з пи-
тання. Слід хоча б надати 
слово цареві-призвідці по-
ходу на Дніпро. Те слово, що 
навічно закарбоване на скелі 
ще до народження Геродота. 
От воно:

"Каже Дарій цар: «З ласки 
Ахурамазди країнами оцими 
заволодів я поза Персією; яу
нихцарював;меніданину
вони платили; що було
сказано їм мною, робили
вони те; мій закон їх
міцнотримав: Мідія, Елам, 
Парфія, Арія, Бактрія, Согді-
ана, Хорезм, Дранґіана, Ара-
хозія, Сатаґидія, Ґандара, Ін-
дія, Саки хаумаварґа, Саки ти-
ґрахауда, Вавилон, Асирія, 
Аравія, Єгипет, Вірменія, Ка-
падокія, Лідія, Йонія, Саки
парадрая, Скудра, Йонійці 
такабара, Лівія, Ефіопія, Ма-
кія, Карія»" [DNa, 2, 15-30]. 
"Каже Дарій цар: «З ласки 
Ахурамазди за один рік я все 
це зробив. Ти, хто колись чи-
татимеш цей напис, повір 
йому, не вважай його вигад-
кою»" [DNa, 4, 42-43].

Масштаб діянь тут самоо-
чевидний і приписок не по-
требує. Про того, хто  все це 
подужав здійснити, італій-
ський дослідник Дж.Базелло 
сказав так: "Гадаю, він добре 
усвідомлював велич і свіжість 
своєї політичної побудови і 
знав, що пам'ять про неї її пе-
реживе" [Basello 2004, 1].

Навіть на основі теперіш-
нього стану знань про імперію 
Ахаменідів наведені слова 
царя Дарія вже можна розгор-
нути у цілий параграф, як не 
розділ підручника історії 
України (крім сюжету полі-
тичної історії, тут і духовна 
спадкоємність, і тяг  лість насе-
лення, яке по сьогодні збере-
гло у мові й топонімії України 
ознаки контактів з "тими" 
персами, і обставини співісну-
вання мозаїки етнічних і кон-
фесійних груп, і досягнення 
сучасної генетики Y-гапло-
типів, і, звичайно ж, критика 
й синтез джерел). Очевидно, 
що поставлена тут у новому 
світлі проблема входження 
Скіфії до Персії Ахаменідів – 
міждисциплінарна і варта 
дальших студій. Але безпере-
чно й те, що відтепер усе ви-
кладене – повернута з забуття 
частина історії України. 

іМПеРіЯ ПеРСіВ ВіДРіЗНЯЛАСЯ  
ВіД іНшиХ ПошУКоМ 
МоРАЛЬНої оПоРи 
ДеРжАВоТВоРеННЯ  
Й СУСПіЛЬНоГо жиТТЯ В 
офіЦіЙНіЙ ГУМАННіЙ РеЛіГії
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ПОЦІНОВУВАЧ 
КЛАСИКИ. 
«Думи мої…» 
у виконанні 
конголезця 
Блеза Малаби 
вразили 
багатьох 
українців

Прийняти мову та культуру
Іноземці успішно вивчають українську, незважаючи на складнощі  
з фонетикою і граматикою та відсутність державної допомоги

«Т
и не чекай, моя Ок-
сана, додому з лісу 
партізана, бо завтра 
снова будєт бій и нє 

вєрньотся сотник твiй…» – про-
никливо співає Іван. Трішечки 
«акає». «Не вернеться? Ться?» – 
схвильовано перепитує після 
останнього акорду. Дієслова йому, 
росіянинові, який намагається 
вивчити українську, даються най -
складніше.  

Сам він із Санкт-Петербурга, 
але працює в Києві. Знання 
української від росіянина на ро-
боті не вимагають, та він усе 
одно хоче її вивчити. Спочатку 
натрапив в інтернеті на оголо-
шення про курси неподалік 
офісу, на Лук’янівці, але згодом 
з’ясувалося, що там немає викла-
дача. Нині хлопець шукає інші, 
зі зручним розміщенням. Хоч як 
дивно, знайти можливість ви-
вчати українську в столиці Укра-
їни не так вже й легко. Звернув-
шись до п’яти київських мовних 
шкіл, що пропонували в мережі 
уроки української як іноземної, 
Тиждень дізнався, що зараз 
курси працюють лише у двох із 
них. Ще в одній запропонували 
послуги приватного педагога. 

«Вчу сам», – розводить ру-
ками Іван. Спілкується з носіями 
мови, намагається звикати до неї 
на побутовому рівні – у налашту-
ваннях на його телефоні та ноут-
буці за умовчанням стоїть укра-
їнська. Росіянин пояснює, що в 
нашій країні йому подобається. 
Хотів би й далі тут жити. «Мож-
 но обходиться знанием русского, 
но я считаю, что нужно знать 
язык страны, в которой жи-
вешь», – каже хлопець. За його 
словами, передусім у вивченні 
мови допомогає читання. Однак 
через те, що українською читає 
більше, ніж спілкується, виника-
ють проблеми з наголосами. 
Але він усе одно задоволений: 
«Практически не приходится 
уже пользоваться словарем в 

процессе чтения. Дуже пишаюся 
собою через це!».

ДеМоТиВАЦіЯ В РеГіоНАХ 
До категорії іноземців, які опа-
новують українську, належать не 
тільки ентузіасти, а й студенти з 
інших країн. Навчаються нею 
вони вкрай рідко навіть на за-
ході нашої держави. Приміром, у 
Львівському національному ме-
дичному університеті імені Да-
нила Галицького, найпопулярні-
шому поміж приїжджих виші 
міста, близько 70% іноземних 
студентів обирає англійську мо-
ву навчання. Однак незалежно 
від останньої вивчення україн-
ської впродовж перших двох-
трьох років тут є обов’язковим. 

На жаль, у багатьох вишах 
України така практика є лише на 
папері. Чуань Гун із китайського 
міста Наньчан – студент Він-
ницького національного медич-

ного університету ім. М. І. Пиро-
гова. Тут майбутні іноземні лі-
карі навчаються лише росій-
ською чи англійською. Україн-
ської немає навіть поміж окре-
мих дисциплін. На запитання, 
чи викладають державну мову 
хоч комусь із його друзів у виші, 
хлопець зізнається, що не має 
таких знайомих. Більше пощас-
тило студентам Вінницького на-
ціонального технічного універ-
ситету. «Я почав опановувати 
українську ще на підготовчому 
відділенні ВНТУ, – каже македо-
нець Мартін Донска. – Складно 
запам’ятати технічні терміни. 
Навчання полегшує те, що я по-
стійно спілкуюся з тутешніми 
друзями. Загалом мені дуже по-
добається розмовляти українсь-
кою мовою!»

На чужоземців, які все ж та-
ки мають змогу вивчати україн-
ську, нерідко впливають вну-
трішні проблеми держави. У пів-
денних та східних регіонах, 
за уважують викладачі, під час її 
викладання іноземцям (іноді це 
стосується й громадян України) 
виникають доволі специфічні 
труднощі. Вони пов’язані насам-
перед із мотивацією вивчення 
обов’язкової дисципліни – її сут-
тєво знижує майже цілковита 
відсутність державної мови в міс-
цевих ЗМІ та неформальному 
спілкуванні у стінах самого уні-
верситету. Педагоги намагають-
 ся стимулювати студентів, орієн-
тують їх на конкретні життєві 
випадки, коли володіння україн-
ською стане в пригоді, примі-
ром, під час відвідання інших 
куточків країни. Навіть намага-
ються «наочно продемонстру-
вати функціонування української 
мови» за допомогою худож  ніх 
фільмів, відео записів комуніка-
тивних ситуацій із повсякденного 
життя. Це, зауважують викла-
дачі, також о зна йо  м  лює інозем-
ців із особливостями менталі-
тету укра  їн  ців, що полегшує со-
ціальну адаптацію студентів. Ра-
ніше їх мотивували тим, що 
українська – державна мова, 

Автор: 
Валерія Бурлакова 
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МОВНИЙ 
ПЕРФЕКЦІО-
НІЗМ. 
Японець Хіросі 
Катаока вільно 
розмовляє 
українською, 
але прагне її 
вдоскона лю-
вати

іНоЗеМЦі, ЯКі ПРАГНУТЬ 
ВиВчАТи УКРАїНСЬКУ МоВУ, –  
Це Не ТіЛЬКи СТУДеНТи, 
НАУКоВЦі, МАЙБУТНі її 
ВиКЛАДАчі ЗА КоРДоНоМ,  
А Й БіЗНеСМеНи, ПРАЦіВНиКи 
КоНСУЛЬСТВ, БіжеНЦі

якою їм доведеться заповнювати 
бланки документів тощо. Але 
сьогодні це вже неактуально в 
регіонах, де панує регіональний 
«язик».

В Одеському національному 
медичному університеті, розпо-
відає Тижню викладач кафедри 
суспільних наук Таїса Оладько, 
навчаються іноземці двох кате-
горій: умовно російськомовні та 
умовно англомовні. Для біль-
шості з них і російська, і англій-
ська не є рідними. «Тому ви-
вчення української – це опану-
вання іноземної мови за допомо-
гою іноземної. Російська тепер 
регіональна, потреба викорис-
тання української на рівні доку-
ментації відпала, тому зацікав-
лених небагато», – каже пані Та-
їса. Заняття з української у май-
бутніх лікарів в ОНМУ раз на 
тиждень або на два. Водночас із 
російської – втричі більше. «Але 
в нас є люди, які дуже охоче ви-
вчають українську, – розповідає 
викладачка. – Це, зокрема, сту-
денти з Придністров’я. Дехто з 
них має родичів в Україні, мова 
знайома їм із дитинства, тож 
вони залюбки опановують її. Та-
кож із задоволенням вчать її ді-
вчата з арабських країн». 

ВЛАСНе оБЛиччЯ
Японець Хіросі Катаока, викла-
дач кафедри китайської, корей-
ської та японської філології в 
КНУ імені Тараса Шевченка, ще 
близько 10 років тому як студент 
вивчав у РФ російську мову та 
культуру, утім, згодом захопився 
Україною: «У 2001-му я поїхав 
до Росії збирати фольклорні ма-
теріали. Спочатку до Москви, по-
тім до Санкт-Петербурга. В од-
ному з музеїв знайшов відділ 
українського фольклору. Тоді ду-
мав, що слов’янська культура – 
це російська культура. Але поба-
чив, що українська має власне 
неповторне обличчя». Україн-
ська народна творчість так вра-
зила студента, що він вирішив 
податися до України досліджу-
вати її звичаї. «Я планував про-
бути тут два роки, але зустрівся з 
Лідією Дунаєвською, тодішньою 
завідувачкою кафедри фолькло-
ристики. Вона запропонувала 
мені написати дисертацію», – 
розповідає викладач. Сьогодні 
дослідження української куль-
тури, яка дуже нагадує йому 
японську, Хіросі Катаока вважає 
справою свого життя. 

У Києві фольклорист почав 
опановувати українську мову. Зі-
знається, що спочатку це було 
надзвичайно важко. «Багато ро-
ків я займався російською, – за-
уважує він. – Звісно, структура 
української схожа на неї. Але за-
галом це зовсім інша мова. І її 
фонетика дуже складна – так 
м’яко я не можу говорити!»

Вивчити мову Хіросі допо-
мог ли насамперед її носії: «Я 
орендував кімнату в Києві, жив з 
українцями. З’явилося багато 
україномовних друзів». Він має 
відчутний акцент, але розмовляє 
абсолютно вільно – краще, ніж 
деякі українські політики. На 
думку японця, вивчити мову на 
такому рівні іноземець може 
приблизно за рік. «Але я роблю 
дуже багато помилок, – не заспо-
коюється науковець. – Хочу ще 
піти на курси». 

ТРУДНоЩі АРТиКУЛЯЦії 
Пісню на слова Тараса Шев-
ченка «Думи мої…» у виконанні 
хлопця з Демократичної Респу-
бліки Конго українці почули на 
шоу «Голос країни». Його ви-
ступ вразив багатьох. Блез Ма-
лаба, студент факультету міжна-
родних відносин Львівського на-
ціонального університету імені 
Івана Франка, любить класич-
них українських композиторів. 
Особливо Миколу Лисенка. «Я 
академічний співак», – каже він, 
зауважуючи, що з творчістю 
Святослава Вакарчука, свого тре-
нера на шоу, ознайомився лише 
нещодавно. А з українською до-
волі давно, адже вивчив її за 
шість місяців на підготовчих 
курсах перед вступом до ЛНУ. 
Тоді його до глибини душі вра-
зили відмінки: «Це найсклад-
ніше, особливо родовий!». Своє 

знання мови хлопець із Конго не 
вважає досконалим, але смію-
чись додає, що попереду ще 
п’ять років навчання у Львові, 
тож ще матиме час, щоб її поліп-
шити. 

Джиммі Харфорд із Замбії 
навчався в столиці на юридич-
ному факультеті КНУ імені 
Шевченка. Нині живе в Лондоні. 
«Я приїхав до України тому, що 
там навчання набагато дешевше 
та якісніше, ніж у Замбії, та має 
базис і певні перспективи в май-
бутньому. А українську почав 
опановувати, тому що мова – са-
моідентифікатор людини. Якщо 
живеш у якійсь країні, то пови-
нен прийняти її мову та куль-
туру. Інакше ти банально пара-
зитуєш на місцевому населен-
 ні», – каже хлопець.

До вивчення української він 
поставився надзвичайно відпо-
відально не тільки на словах: 
«Найскладнішими були заняття 
з лікарем-логопедом, який ви-
рівнював мій акцент. Після кіль-
кох місяців виникли серйозні 
проблеми з голосовими зв’язка-
 ми, але я вилікувався і продо-
вжив навчання. До того часу, 
доки моя українська розмовна 
стала вільною, минуло майже 
три роки». 

Категорії іноземців, які ви-
вчають українську мову в Укра-
їні, дуже різні. Це не тільки май-
бутні та сьогоднішні студенти 
вишів, науковці, майбутні вчи-
телі української мови за кордо-

ном, а й бізнесмени, працівники 
консу льств, біженці. Географія 
дуже широка. Але, за словами 
викладачів, швидкість опану-
вання української залежить на-
самперед не від того, наскільки 
далекою від неї є рідна мова 
учня. Головне – його бажання 
вчити українську. Тож поки що 
все здебільшого тримається на 
ентузіазмі окремих людей, адже 
нині на державному рівні ніхто 
не опікується мовною адапта-
цією іноземців. 
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БіоГРАфічНА 
НоТА:
Мілета Продано-
вич (1959) – серб-
ський письмен-
ник, художник і 
мистецтво- 
знавець. 1985 
року здобув ма-
гістерський сту-
пінь у белград-
ській Академії 
мистецтв, із 1990-
го викладає там.  
З 1980-го бере 
участь у вистав-
ках. У своїх ху-
дожніх циклах 
звертається до 
проблеми взає-
модії мови/зо-
браження і дії.  
Автор романів 
«Вечеря у святої 
Аполонії» (1983), 
«Нові Клини» 
(1989), «Собака з 
перебитим хреб-
том» (1993), «Тан-
цюй, чудовисько, 
під мою ніжну му-
зику» (1996), 
«Червона шаль із 
чистого шовку» 
(1999), «Це міг би 
бути ваш щасли-
вий день» (2000), 
«Сад у Венеції» 
(2002), «Еліс у 
країні святих ко-
ропів» (2003), 
«Колекція» 
(2006); збірок но-
вел «Дорожні на-
риси за карти-
нами і етикет-
ками» (1993). 
«Небесна опера» 
(1995); поетичної 
збірки «Міазми» 
(1994); нарисів 
«Око в дорозі» 
(2000), «Старі-
ший і гарніший 
Белград» (2001). 

Плавання в морі мистецтв 
Мілета Проданович про символіку кольорів, тенденції сербської 
літератури та пост-постмодернізм 

Т
ой, хто змалечку виростає в 
мистецькому середовищі, 
відрізняється від інших 
тільки одним – філігран-

ним смаком. Якщо до цього до-
дається талант, то людина абсо-
лютно вільно плаває в морі мис-
тецтв. Таким, поза сумнівом, є 
Мілета Проданович – сербський 
художник, письменник і мисте-
цтвознавець. Тиждень поспіл-
кувався з ним під час промо-туру 
українського перекладу його но-
вої книжки «Ультрамарин».

У. Т.: Для початку скажіть, будь 
ласка, кілька слів про «Ультра-
марин».

– Це книжка про смерть мого 
батька, який був, як і я, художни-
ком. Сюжет будується навколо 
потреби звільнити його творчу 
майстерню, напхану речами, які 
він назбирав за своє довге життя. 
Тато орендував її понад 40 років. 
Мені дали на це три місяці. Коли 
перебирав речі, знайшов пош-
тівку з кораблем «Лібурнія», і в 
моїй голові зринула ціла низка 
спогадів.  

«Ультрамарин» – це рекон-
струкція сімейної подорожі Іта-
лією. У Європі XVIII–XIX століть 
освічені люди практикували так 
званий Великий тур, тобто ман-
дрівку найвизначнішими куль-
турними місцями Італії. Мені 
було 13, коли батьки взяли мене 
в таку поїздку. 

Книжка не оминає також по-
дії кінця ХХ століття – війни і 
розпад Югославії. Період про-
щання з комунізмом був дуже 
складним для Європи, але в де-
яких країнах він ще важчий і пе-
реріс у громадянські війни. 

У часи мого дитинства юго-
славська версія комунізму була, 
як сказали б актори «Монті Пай-
тона», «чимось зовсім іншим». 
Те, про що мешканці решти ко-
муністичних країн не могли на-
віть мріяти, для нас було можли-
вим. Наприклад, вільно подоро-
жувати Європою. Але за цю сво-
боду ми розплатилися в 1990-ті. 
На Балканах є повір’я, що не бу-
ває такого покоління, яке не за-

знало б війни. Спочатку я думав, 
що моя генерація буде першою, 
але помилявся.    

Отже, попри весь той пере-
житий жах, намагався написати 
книжку, яка не була б сповнена 
лементів і страхіть. У всіх попе-
редніх творах я описував травма-
тичний досвід. «Ультрамарин» 
планував як книжку про смерть, 
цілком позбавлену жаху. Зви-
чайно, батько – найближча мені 
людина. І ця втрата – трагедія, 
але, коли його не стало, зрозу-
мів, що він досягнув усього, 
чого хотів, за свої 83 роки.  

Наративна структура кни ж-
 ки дуже проста – це зібрання ко-
ротких спогадів, тут немає тра-
диційного сюжету. 

У. Т.: Яке символічне наванта-
ження ви вкладаєте в назву 
«Ультрамарин»?

– Назва має кілька символіч-
них шарів. По-перше, ультрама-
рин – це відтінок синього кольо-
 ру, найближчого до фіолетового, 
тобто, мабуть, найбільш метафі-
зичний його відтінок. Пігмент 

ультрамарину завезли в Європу 
в середні віки з Центральної Азії 
через Шовковий шлях. Це улю-
блений колір батька, що був тра-
диційним художником-пейза-
жис  том. По-друге, у книж  ці йдеть  -
 ся про подорож морем, а цей піг-
мент також доставляли саме тим 
шляхом, і сама його назва озна-
чає буквально «через море». По-
третє, вона про смерть, яка в на-
шій культурі завжди асоціюється 
з подорожжю через воду (річку). 

У. Т.: Зробімо невеличкий тест 
на асоціацію з іншими кольо-
рами, наприклад, тими, які ви-
ділив у своїй класифікації Нью-
тон… отже, з чим у вас асоцію-
ється червоний?

– Це важливий колір. Черво-
ний і білий – найдавніша доісто-
рична опозиція кольорів. Черво-
ний – завжди вогонь та енергія. 
Особисто я дуже люблю й часто 
використовую його. Оранжевий – 
літо. Жовтий – багатство. Голу-
бий – політ. Синій – складна фі-
лософія. Фіолетовий – невизна-
ченість. 

Спілкувався 
Лесь Белей
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У. Т.: А тепер ахроматичні ко-
льори: що скажете про чорний і 
білий?

– Білий – щось дуже широке, 
відкрите й чисте. Чорний – 
вельми серйозне і просте. Коли 
я був студентом, носив лише 
чорний одяг. Тоді якось прочи-
тав інтер в’ю Лу Ріда (американ-
ський рок-музикант, поет, один 
із засновників гурту The Velvet 
Underg  round. – Ред.), у якому 
він сказав, що коли чоловік хо-
дить тільки в чорному, то стає 
значно простішим. І в мене було 
просте життя, доки не познайо-
мився з майбутньою дружиною, 
яка змусила мене звернути увагу 
й на інші кольори. 

У. Т.: чим зараз живе сучасне 
сербське візуальне мистецтво?

– Я, так би мовити, певної 
мірою інсайдер, тому можу від-
стежувати тенденції. Усе поча-
лося відразу після Другої світо-
вої. У 1948-му Тіто посварився зі 
Сталіним. Уряд Югославії почав 
піклуватися про мистецтво. Кра-
їна прагнула показати Заходу, 
що в нас є свій авангард і ми 
йдемо в ногу зі світом. У 1970-х 
від цієї моделі поступово віді-
йшли, але на той час уже були 
сильні молодіжні мистецькі рухи 
та андеграунд. Центр студент-
ської культури все одно підтри-
мувала держава. Ми мали мож-
ливість, наприклад, побачити 
перформанси Йозефа Бойса. 
Сформувалася ціла плеяда пер-
формансистів, найвизначнішою 
представницею якої є всесвітньо 
відома Марина Абрамович. Ок-
рім неї були й інші сильні осо-
бистості, як-от Раша Тодосієвич. 
Зараз ця генерація вже немо-
лода, але все ще активна. Потім 
у нас було покоління постмо-
дерністів. Після жахливих війн 
стало популярним критичне 
мистецтво. Багато моїх колег, як 
і я, видали чимало критичних 
робіт. 

Нині мистецтво перебуває в 
досить дивному стані, що нага-
дує український, – розчару-
вання та втрачені надії. Є тен-
денція до іронічних робіт. Вони 
не критичні, а радше цинічні. 
Музей сучасного мистецтва за-
крили 2000 року для перебу-
дови. Спочатку його зруйну-
вали, а грошей на завершення 
проекту немає. Тож головна ін-
ституція сучасного мистецтва 
фактично не працює вже 10 ро-

ків. Кошти на нього майже не 
виділяють.  

У. Т.: Наскільки я зрозумів, 
у Югославії майже не було со-
цреалізму?

– Був, але панував дуже ко-
роткий період – у 1945–1949 ро-
ках. Приміром, мій тато завжди 
з нього жартував. Коли він закін-
чував навчання, мав створити 
величезне батальне полотно, але 
потім порізав його на шматки, 
на яких намалював інші кар-
тини. Ми маємо кілька прикла-
дів цього напряму, але вони мар-
гінальні. Так, у жанрі пам’я-
тни ків державною лінією була 
абстрактна скульптура. Тобто па    -
м’я  т  ники 1950–1960-х спору-
джені суто в абстрактному ключі. 

  
У. Т.: А як ви оцінюєте сучасну 
сербську літературу?   

– Ситуація вельми подібна 
до візуальних мистецтв. Немає 
жодної домінантної схеми. Я 
належу до покоління, що допо-
внило набір традиційних тем. 
Попередня генерація відда-
вала перевагу натуралістич-
ним сюжетам із суспільних 
маргінесів, а ми ввели інші. 

Проблема в тому, що люди 
бідні, й книжки ніхто не купує. 
Зараз у нас багато перекладів, 
легкого чтива. З нових феноме-
нів можу виокремити такий, що 
телеведучі новин і прогнозів по-
годи стали зірками літератури. 
Вони страшенно популярні й ро-
блять із літератури реаліті-шоу. 
Але знову ж таки різні літера-
турні напрями спокійно собі роз-
виваються. Є добрі книжки і не 
дуже. Адже так не буває, щоб пи-
салися тільки шедеври. 

У. Т.: Критики називають вас 
пост-постмодерністом. чи 
погоджуєтеся ви з цим 
визначенням?

– Щось у тому 
є. Я виріс і почав 
працювати в час, 
коли робився 
акцент на жит-
тєвому досві-
 ді, космопо-
літизмі, ко ли 
на зміну ве-
ликим епо-
сам прихо-
дила мала 
форма. Час-
 то викорис-
товую кола-

 жі і в художніх, і в літературних 
проектах. Ніколи не маю абсо-
лютно чіткого й заздалегідь ви-
значеного уявлення, що і як 
мені писати чи який вигляд по-
винна мати моя виставка. Ме-
тод уже приходить як конста-
тація апостеріорі. Я вважаю себе 
абсолютно вільним – можу зро-
бити щось традиційне або яки-
йсь колаж. Книжка «Ультрама-
рин» – гарний приклад, бо тут 
абсолютно різні підходи поєд-
нані під одними палітурками. 
Тому з визначенням пост-пост 
погоджуюся. Хоча це не ідеаль-
ний термін. 

К.: «Темпора», 
2013
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У 
Києві завершився фестиваль візуаль-
ної культури VIZII, який тривав понад 
місяць. І хоча мультимедійному мис-
тецтву дають проявитися не вперше 

(були і KIMAF, і відеоартовий VAU-Fest, і не-
щодавній фестиваль прогресивної музики 
та цифрового мистецтва NextSound), уні-
кальність цього проекту – в інтеграції двох 
самостійних форм: фотографії та медіа-
арту. 

У межах заходу по всій столиці виста-
вили більше ніж 20 фотодобірок митців із 
Європи та США, що охопили жанровий 
спектр від документалістики до концепту-
альної інсталяції. Наскрізною темою цієї 

складової фесту стало наголошення не так 
естетичної, як архівної функції фотографій. 
Приміром, німецький автор Бургард фон 
Гардер представив відбитки з пошкоджених 
негативів, знайдених у колишньому примі-
щенні видавництва комуністичної газети у 
Вінниці, за допомогою яких представив 
епоху холодної війни. Пйотр Збієрський – 
подорож за чорно-білими спалахами емо-
цій, Шимон Кліман – документальні пор-
трети сучасних словацьких циган. Олек-
сандр Кадніков у дещо моторошній інсталя-
ції «Призма спокою» за допомогою світлин 
показав, як минуле розчиняється, немов у 
воді. 

Кульмінацією фотографічної складової 
VIZII став конкурс «Місто майбутнього» – в 
його основу лягла така модна сьогодні ме-
дитація над метаморфозами міського про-
стору. У цій точці, як у суглобі, до світлин 
доточилася медіа-частина фестивалю. 
Дивно це чи ні, у тому самому просторі міс-
тився кураторський проект російської ху-
дожниці Маріни Фомєнко (відеоінсталяції 
«Депо»), яка теж розробляє урбаністичну 
тему. «Ми розуміли, що VIZII спрямовані на 
дві різні аудиторії: поціновувачів фотогра-
фії та людей, які цікавляться мультимедій-
ним мистецтвом, зокрема й перформан-
сами. Ці групи не дуже перетинаються, і 
нам було цікаво створити середовище, де 
вони зможуть відчути спільні точки», – роз-

З
а два роки до того, як Микола Куліш 
створив свою «Маклену Ґрасу», 
Джеймсу Джойсу запропонували за-
ново написати для оперного лібрето 

текст однієї Байронової поеми. Той відпо-
вів: «Мої манери ніколи не були такі погані, 
щоб переписувати великого англійського 
поета». Та Джойс кокетував: без поганих 
манер, а надто без уміння завжди казати 
правду жодне мистецтво неможливе.

Українського драматурга Наталію Во-
рожбит дотепер більше ставили в Росії та 
Великій Британії. І ось 29 червня на сцені 
Національного академічного драматич-
ного театру ім. Івана Франка відбувся 
допрем’єрний показ її п’єси «Квітка Будяк», 
написаної за мотивами саме «Маклени 
Ґраси». Перетворювати текст під нову поста-
новку – норма сучасного театру. Тут маємо 
радше новий твір, хоч і написаний із глибо-
ким знанням уртексту, – на порівнянні двох 
п’єс можна захищати дисертації. Тематично-
мелодичному матеріалу Куліша Ворожбит 

дала свою фактуру і гармонізацію, кажучи 
мовою музики.

Юрій Шевельов вважав, що «Маклена 
Ґраса» була найкращою п’єсою автора, бо, 
написана не про Україну, не затуляла побу-
том концептуальної проблематики само-
тності закиненої у світ людини. Наталія Во-
рожбит пішла водночас уперед і назад: у 
«Квітці Будяк» до останку вилущено архаїку 
побуту умовної Польщі 1930-х і на кістяк епі-
зодів нарощено сире м’ясо сучасної україн-
ської дійсності. Вистава починається зі слай-
дів і цитат у стилі німого кіно з Курбасової по-
становки 1928 року іншої п'єси Куліша «На-
родний Малахій». Вони ніби натякають: ось і 
результат «реформи людини» – уся так 
звана наша сучасність з аутизмом замкненої 
на собі політичної демагогії, засудженими 
політиками, невиплаченими кредитами, 
краденими смартфонами, проституцією, 
ґвалтом, сваволею колекторів і кишеньковим 
Богом, від якого українець вимагає вирішити 
найдріб’язковіші проблеми.

Власне, все те, чого український театр 
досі сахається та що глядач у глибині душі 
жадає бачити: себе, виписаного з любов’ю і 
ненавистю, десь посередині між гоголів-
ськими плачем та сльозами. Україна цього 
глядача виникає між текстами Куліша і Во-
рожбит як нескінченність між паралельними 
дзеркалами. Першорядний акторський 
склад переконливо робить її реальною.

Рівно 80 років тому Курбасова «Маклена 
Ґраса» була мінімалістичним експеримен-
том, побудованим на інверсіях акторських 
амплуа й підкресленні загальнолюдської си-
туації. Постановка Станіслава Мойсеєва – це, 
навпаки, «багатий театр», у якому, що-
правда, і Єжи Ґротовський знайшов би для 
себе точку опори: до брутальності 
близький контакт із глядачем та невід-
порний катарсис. Зовсім різні прийоми 

Квітка зла
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Подвійна 
жертва
18 липня в український прокат виходить французька 

драма Брюно Дюмона «Камілла Клодель. 1915», 
учасниця останнього Берлінського кінофести-

валю. Цифра в кінці назви – це рік, коли до геніального 
скульптора, «музи Оґюста Родена» Камілли Клодель, за-
протореної сім’єю у психіатричну клініку, приїздить її брат. 
Його візит є етапним моментом для мисткині, адже тоді, 
вперше за два роки з моменту примусової госпіталізації, у 
неї з’явилася надія повернутися до життя і свого мистецтва. 
На жаль, вона була тимчасовою, адже останні 30 років 
життя Клодель провела у стінах психлікарні… 

Фільм Брюно Дюмона про біль, страждання і неспра-
ведливість долі художника, що випадає зі сталої форми 
нормальності. Щоб передати ці думки, режисер зробив три 
важливих кроки: вибрав статичність і середній план як го-
ловний формальний підхід, почав зйомки у справжній 
психлікарні з пацієнтами й запросив на головну роль ак-
трису Жюльєтт Бінош. Саме вона й виконує основну ро-
боту – притягує погляди, концентрує їх на собі, а далі, пере-
живаючи в кадрі муки героїні, залазить глядачеві в душу. 
Для чого? Щоб він пережив увесь жах місця та відчуття в 
ньому людини, яка 
колись жила вільною 
творчістю, а тепер за-
крита в цілковитій 
бездіяльності. Бінош 
плаче, сміється, впа-
дає в істерику, мо-
литься, мовчить – її 
розриває на шмаття. 
Та офірна акторська 
робота тут видається 
такими собі тантало-
вими муками, бо 
мета, до якої тяг-
неться акторка, є не-
досяжною. І саме в цьому полягає помилка режисера. Він 
накрутив Бінош, примусив її жити болем на екрані, але за-
був при цьому хоча б якось оточити її формою, сприятли-
вою для такого складного процесу, як споглядання за 
стражданням жертви. Реалізм і навіть натуралізм тут дали 
осічку: курок натискали з усієї сили, до крові в пальцях, та 
пострілу не пролунало. 

Екранізуючи кілька днів із життя Камілли Клодель, Дю-
мон, як і належить режисерові, скористався своєю фанта-
зією, бо, справді, ніхто точно не знає, що було за високими 
нездоланними стінами притулку Мондеверг. Він і брата зо-
бразив католицьким лицеміром, чим проявив свій звичний 
антиклерикалізм, зовсім недоречний у стрічці про мист-
киню, яка єдиним своїм спасінням мала простір церкви. 
Проте Берлінале вітає богоборців, тож показ фільму в го-
ловному конкурсі був цілком зрозумілий. Утім, формальна 
підтримка фестивалю не допомогла Дюмону – глядачі 
йшли з показу не так обурені версією режисера, як збиті з 
пантелику: навіщо було чудову акторку Бінош, здатну дося-
гати найглибших духовних глибин лише мімікою, приму-
шувати відверто перегравати. Та це не її провина. Вона 
трансформувалася в Клодель максимально, більше важко 
собі уявити, але мистецтво акторки режисер не зміг пере-
вести в магію, хоча саме цим характеризується велике кіно.

повідає Катерина Вашталова, кура-
торка програми медіа-арту. 

Медіа-арт-програма макси-
мально використовувала особли-
вості фестивального простору – 
«Київської фортеці». На цегляні 
стіни, валізи та двері проектували 
близько десятка відеоробіт міжна-
родної виставки «Простір спога-
дів» разом із такими екзотичними 
речами, як мікровідеоінсталяція 
та мапінг. Британський перфор-
мер Че Кевлін і білоруські музи-
канти PortMone показали дійство 
«Ностальгія-2012» про речі, які ро-
блять нас самими собою, а мос-
ковський авангардний хореограф 

Валентин Цзин організував май-
стерню, по закінченні якої учас-
ники провели масштабний пер-
форманс на всій території фор-
теці. Там само відбувалися пу-
блічні бесіди з кураторами виста-
вок і майстер-класи митців.

VIZII – зовсім молодий фести-
валь. Попри це, він не пройшов 
тихцем: у ньому побачили пер-
спективи й самі творці, й інститу-
ції, що підтримують розвиток 
культури. Лишилося одне пи-
тання – відкритість публіки. 
Оскільки Київ тільки дегустує ан-
деграундне мультимедійне мис-
тецтво, фест, незважаючи на по-
тужну освітню складову, «поці-
лив» переважно в експертів. 
Приміром, дехто з гостей пер-
формансів Валентина Цзина від-
верто заявляв про нерозуміння 

його пластики. А ось 
актори театру «ДАХ» 
так пройнялися, що 
запропонували Цзину 
спільний проект на 
ГОГОЛЬFEST. Хочеться 
вірити, що майдан-
чики для нового мис-
тецтва розширювати-
муться і, показуючи 
нестандартні візуальні 
рішення, викликати-
муть інтерес дедалі 
більшої аудиторії. 

працюють на остаточний результат: і 
«академічна» основа, і гротескна 
умовність, і, можливо передусім, ро-
ман із брехтівським театром, де при-
панковані «зонґи», звернені до гля-
дача монологи й виразна деталь 
промовляють із чіткої етичної (полі-
тичної?) позиції.

Звичайно, постановка не без 
провисань: після радості упізнання 
тексту в тексті, а в них і живої сучас-
ності, на початку другої дії темп спа-
дає й дещо відпускає глядача перед 
фіналом. Але пронизлива, без сен-
тиментів щирість лишається. Мото-
рошна м’ясорубка, крізь яку творці 
вистави проганяють персонажів, і є 
ми з вами, а «Квітка» насправді ви-
являється медитацією про невла-
штованість та неминучу поразку лю-

дини в будь-якому суспільстві, яке 
автори, утім, не хочуть ані при-
ймати, ані гучно судити. Квітка Бу-
дяк – це справді і квітка, і будяк. І, 
на відміну від Кулішевої Маклени, 
вона вже не обіцяє повернутися. 
То справжнє беззмістовне, непо-

трібне існування, як і активіст-

ескапіст із соцмережі, як і жалюгід-
ний діляга Магар, котрий насправді 
не менше за інших шукає внутріш-
ньої самоонови.

Коли Станіслава Мойсеєва рік 
тому призначили на місце Богдана 
Ступки, однією з найбільших інтриг 
було те, у якому напрямку рухати-
меться театр. Новому керівникові 
потрібен був сильний жест, і 
«Квітка» стала ним – свідомим ес-
тетичним маніфестом: цей театр 
хоче сучасною мовою говорити 
про найважчі для кожного речі в ді-
алозі із забутою, а насправді жи-
вою класикою. Ті бажання, мова і 
діалог не просто цілком європей-
ські – «Квітка Будяк» перевершує 
середній рівень того, що можна по-
бачити, приміром, на сцені «Дой-
чес театр» чи «Фольксбюне». А по-
стріл у лектора, який у «нульовій» 
сцені намагається нудьгарити про 
Куліша і Курбаса, – це постріл в 
український провінціалізм, у заско-
рузлість академізму. Постріл у труп, 
який український театр нарешті 
має скинути зі своїх плечей.
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З
а останні кілька років ко-
мерційні космічні стартапи 
пропонують найширший 
спектр послуг – від роз-

робки надр астероїдів і косміч-
них ліфтів на Місяці до виготов-
лення супутників у домашніх 
умовах та приватних рейсів на 
супутник Землі. Проте сила зем-
ного тяжіння – це не єдине, що 
не дає їм стартувати. Окрім вели-
ких витрат на розробку нових 
космічних апаратів, продуктів та 
послуг не менший тягар – дотри-
мання нормативних вимог, юри-

дичні збори і страхові внески. 
Арт Дюла, керівник британської 
Excalibur Almaz, яка рекламує 
польоти на Місяць на борту ко-
лишнього радянського косміч-
ного корабля, каже, що його 
компанія на юридичну й до-
звільну паперову тяганину вже 
витратила стільки само грошей, 
як і на купівлю та переоблад-
нання радянських космічних 
капсул для польоту на Місяць.

Найперша перешкода на 
шляху будь-якого космопідпри-
ємця (принаймні на Заході) – 

американські правила міжна-
родної торгівлі зброєю, відомі 
під назвою ITAR (International 
Traffic in Arms Regulations). Май-
 же на всі ракетні системи і ком-
поненти космічних літальних 
апаратів потрібна експортна лі-
цензія, як на танки й автомати. 
Вона поширюється на вивезення 
їх за кордон, а також на надання 
для роботи або навіть просто на 
показ громадянам інших країн. 
З 1999 року жорсткий контроль 
ITAR над комерційними супут-
никовими технологіями змен-

Перешкоди  
для космопідприємця
Десятки компаній хочуть так чи інакше долучитися до комерціалізації 
космосу. Їх стримує не лише сила тяжіння, а й бюрократія
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шив частку американських ви-
робників супутників на світо-
вому ринку майже наполовину. 
Можливо, космічним туристич-
ним компаніям доведеться навіть 
брати експортні ліцензії для пе-
ревезення іноземних пасажирів 
на суборбітальних апаратах. 
Virgin Galactic, одна з таких фірм, 
сподівається до кінця цього року 
розпочати роботу в штаті Нью-
Мексико. Вона отримала дозвіл 
ITAR завдяки такій організації 
своєї діяльності, коли пасажири 
не бачать, що відбувається за ла-
штунками. Але остання цілком 
може ускладнити довготермінові 
плани Virgin Galactic запускати 
свої апарати з космодрому в Абу-
Дабі. 

Інша проблема – страху-
вання. Запуск ракети лишається 
ризикованою справою, і страхо-
вики зазвичай беруть плату в 
розмірі близько 10% вартості 
вантажу, який транспортується 
на орбіту. Для сучасних супут-
ників це може перевищувати 
$50 млн. Також є ймовірність 
відхилення ракети від курсу й 
завдання шкоди людям і майну. 
Поки що було лише два значні 
випадки відшкодування збит-
ків третій стороні: приблизно 
$1,2 млн у 2003 році після аварії 
космічного шатла Columbia під 
час повернення з орбіти і $30 млн 
у 1997-му після вибуху в Сполу-
чених Штатах супутникової ра-
кети-носія, коли було знищено 
автостоянку (на щастя, люди не 
постраждали).

Держава вимагає страху-
вання відповідальності на значні 
суми, коли йдеться про приватні 
запуски. Хоча страхові платежі 
відносно невисокі й стартують 
приблизно від $275 тис. на 
$100 млн страхової суми. Утім, 
цього вистачило, щоб відлякати 
деякі дрібні стартапи й науков -
ців-дослідників. Космічні турис-
тичні агенції зазначають, що їхні 
апарати менші, легші й літати-
муть над набагато менше заселе-
ними територіями, ніж комер-
ційні авіакомпанії, які зазвичай 
сплачують страхові внески в роз-
мірі лише кількох тисяч доларів 
за рейс. Запуски великих ракет 
у США можуть претендувати на 
компенсацію з федерального 
бюджету. Це захищає їх у ви-
падку справді масштабної ката-
строфи. Федеральне управління 
цивільної авіації Сполучених 
Штатів (FAA) вимагає достатньої 

страховки для покриття розра-
хованих ним максимально мож-
ливих збитків – у середньому 
близько $100 млн на один за-
пуск. Будь-які збитки понад цю 
суму (приблизно до $2,7 млрд) 
покриватимуться коштом аме-
риканських платників податків. 
Проте ця угода про компенсацію 
має регулярно оновлюватися й 
дійсна до кінця року.

А ще є питання сертифікації 
транспортних засобів. Перші 
приватні астронавти й космічні 
туристи можуть незабаром зле-
тіти в небо на нових пускових 
апаратах, і FAA спочатку пого-
дилося ліцензувати комерційні 
космічні апарати як літаки – без 
підтвердження, що вони без-
печні для перевезення людей. 
Конкретні критерії безпеки ста-
нуть явними лише тоді, коли ра-
кети розпочнуть польоти і (хоча 
в цьому рідко зізнаються) може 
трапитись аварія. Такий про-
бний період зменшить витрати 
виробників нових літальних апа-
ратів, навіть якщо після його за-
кінчення доведеться, ймовірно, 
витрачати великі кошти на від-
повідність нормативним вимо-
гам. Звільнення від цих зборів 
мало бути лише до кінця мину-
лого року, але його продовжили 
до кінця 2015-го. Цілком зрозу-
міло, що комерційні космічні 
компанії прагнуть повторного 
пролонгування. «На зорі авіації 
в літаків було 20–30 років, поки 
почалося масштабне законо-
давче регулювання», – каже 
Джордж Вайтсайдс, президент 
Virgin Galactic.

А поки що космічні туристи 
змушені відмовлятися від будь-
яких претензій як до американ-
ського уряду, так і до оператора. 
Їм також доведеться підписувати 
поінформовану згоду на ризики 
космічної подорожі. Але деякі 
юристи сумніваються, чи брати-
меться така відмова від претен-
зій до уваги в суді. «Якщо паса-
жири – це не ракетні конструк-
тори, чи можуть вони справді 
бути достатньо поінформова-
ними, щоб розуміти, на який ри-
зик погоджуються?» – запитує 
юрист Рольф Олофссон, фахіве-
 ць у галузі космічного права.

Компанії, які розраховують 
і далі перевозити астронавтів 
НАСА на Міжнародну космічну 
станцію (МКС), потраплять у 
поле пильної уваги. SpaceX, яка 
вже здійснила два успішні рейси 

з вантажем для МКС, дооблад-
нує свій космічний літальний 
апарат Dragon місцями для сімох 
астронавтів. Це означає спів пра-
 цю з представниками НАСА і в 
кінцевому підсумку сертифіка-
цію від цієї організації, яка пише 
правила буквально на робочому 
місці. SpaceX сподівається запус-
тити свою першу місію з екіпа-
жем на борту до 2015 року. Якщо 
вона не вийде в космос до запро-
вадження FAA обов’язкової сер-
тифікації чи то в 2015-му, чи піз-
ніше, їй доведеться мати справу 
з двома пакетами правил. «Коли 
FAA нарешті вступить у гру і 
його вимоги до безпеки відріз-
нятимуться від вимог НАСА, в 
нас буде велика проблема», – 
каже колишній астронавт Ґеррет 
Рейсман, який працює у SpaceX.

Проблеми космічних старта-
пів не вичерпуються на межі ат-
мосфери. Амбітні компанії, які 
хочуть розробляти надра Місяця 
та астероїдів, заходять у юри-
дичну «сіру зону». У Договорі 
ООН про принципи діяльності 
держав з дослідження і викорис-

тання космічного простору від 
1967 року зазначено, що країни 
не можуть проголошувати свій 
суверенітет над небесними ті-
лами. Але там не згадуються 
окремі особи або підприємства. 
Стартап Planetary Resources («Пла   -
нетні ресурси»), який сподіва-
ється використовувати роботів 
для розробки надр астероїдів, 
домагається модернізації цього 
документа. «Було б чудово для 
ООН та основних космічних дер-
жав погодитися, що коли якась 
компанія летить на астероїд, то 
їй належить право на мінеральні 
ресурси на 100 років», – каже за-
сновник Planetary Resources Ерік 
Андерсон.

Але це здається не дуже ре-
альним у галузі, що навіть не 
знає, яких їй правил очікувати 
через два роки. Більшість кос-
мічних стартапів стикаються із 
серйозними труднощами: через 
бюрократію їм важко навіть під-
нятися в повітря. 

Запуск ракети 
лишається 

ризикованою 
справою,  

і страховики 
зазвичай беруть 
плату в розмірі 

близько 

10% 
вартості вантажу, 

який 
транспортується  

на орбіту.  
Для сучасних 

супутників це може 
перевищувати 

$50 млн
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Автор: 
Дмитро 

Крапивенко

Сімейний  
авантюрист
Американська за своєю суттю Toyota Venza має 
шанс добре вписатися в українські реалії,  
де завжди був попит на потужні й водночас 
комфортні автомобілі 

Я
кщо уявити модельний 
ряд Toyota як еволюцій-
ний ланцюг, то місце 
Venza в ньому нескладно 

визначити: автомобіль цілком 
логічно опиниться між респек-
табельним седаном Camry й по-
тужним позашляховиком 
Highlander. Це цілком окремий і, 
як засвідчив досвід останніх 
п’яти років, життєздатний вид, 
що вміє виживати в непростому 
конкурентному середовищі.

На американському ринку, 
для якого від початку й призна-
чалася Toyota Venza, цим автомо-
білем нині вже нікого не зди-
вуєш, натомість його офіційний 
продаж в Україні стартував 
лише наприкінці червня ниніш-
нього року. Не помітити Venza 
складно – заокеанську гостю ви-
казують атлетичні габарити, пе-
реконливий кліренс (210 мм) і 
великі колеса (R19).

Ще більше сюрпризів чекає 
на тих, хто зазирне всередину 
автомобіля. Просторий салон 
справить враження навіть на 
найвибагливіших. Половину ре-
чей, які власники авто звикли 
класти в багажник, можна ціл-

ком розмістити у салоні Venza, 
не створюючи при цьому дис-
комфорту: тільки під підлокіт-
ником між кріслом водія і пере-
днього пасажира містяться три 
ніші об’ємом 3,5 л, 4,5 л і 5,7 л. 
Потішив електропривід регулю-
вання передніх сидінь, який не 
лише значно спрощує цю опера-
цію, а й дбає про комфорт водія: 
після повної зупинки автомо-
біля його крісло автоматично 
відсувається назад, забезпечу-
ючи таким чином зручний вихід 
із салону.

Меломани однозначно зали-
шаться задоволені фірмовою 
акустичною системою JBL з 13 
динаміками. Протягом не надто 
тривалого тест-драйву вдалося 
прослухати кілька дисків різної 
музики – навіть концертний за-
пис 1967 року в mp3 звучав ат-
мосферно і соковито. При цьому 
звуки дощу зовні чи бруківки під 
колесами анітрохи не заважали 
насолоджуватися мелодією і на-
віть не потрібно було збільшу-
вати гучність – така якісна шу-
моізоляція. 

Загалом Venza цілком ви-
правдовує статус сімейного ав-

томобіля – у салоні дуже багато 
вільного місця. Її розробники 
подбали про те, щоб пасажири 
на задніх сидіннях (зазвичай це 
місця для наймолодших членів 
родини) не почувалися дискри-
мінованими щодо водія і пере-
днього пасажира, чим часто хи-
бують навіть дорогі моделі (ав-
томобілів Toyota, до речі, це 
стосується меншою мірою). Зо-
крема, на комфорт тих, хто си-
дить позаду, працює індивіду-
альна кліматичну зона. У 
Venza також застосоване так 
зване стадіонне розміщення 
задніх крісел: підвищення на 
12 мм; вони мають свій підло-
кітник. І нарешті, відстань між 
передніми й задніми сидін-
нями становить фантастичні 
1,15 м (для порівняння: у ком-
фортабельній Camry – 98 см). 
Словом, у пасажирів, які сиді-
тимуть позаду, – чи то діти, чи 
підлітки, чи дорослі навіть 
дуже високого зросту – буде 
достатньо простору, щоб почу-
ватися зручно під час тривалої 
подорожі. 

Зона особливої уваги в кож-
ному сімейному автомобілі – ба-
гажник. У Venza його об’єм ста-
новить 975 л, що фактично 
удвічі більше, ніж у Toyоta 
Camry, і лише на чверть менше, 
ніж у Highlander. Окрім того, ба-
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гажник має кілька суто «сімей-
них» переваг, як-от пласка під-
лога, що дає змогу без зайвих 
проблем розміщувати там до-
сить габаритні речі; покриття – 
пластик, який легко відмити. 

Розробники автівки доволі 
чітко визначили її цільову ау-
диторію: чоловіки віком від 30 
років, які полюбляють актив-
ний відпочинок і мають ро-
дину з двома та більше дітьми. 
У назві Venza приховане ан-
глійське слово venture – при-
года. На цьому автомобілі з по-
вним приводом справді можна 
вирушати в авантюрні подо-
рожі. Звісно, не йдеться про 
такі суто чоловічі забави, як 
полювання на болотистій міс-
цевості. Але круті гірські 
спуски і підйоми Toyоta Venza 
долає напрочуд легко. 

Під час тест-драйву в Криму 
авто бадьоро здолало підйом на 
гору Ай-Петрі. Безкінечний, на 
перший погляд, серпантин із 
величезною кількістю поворо-
тів в умовах дуже обмеженої 
видимості машина проїхала на 
одному диханні: двигун працю-
вав рівно, без жодних надривів. 
Попри поважні габарити, вона 
спокійно входила в повороти і 
не потребувала від водія за-
йвих маневрів. Під час спуску 
також обійшлося без ексцесів. 

Автівка доволі слухняна, легко 
відгукується на керування. За-
галом марш через Ай-Петрі 
продемонстрував дві головні 
риси Toyota Venza: на підйомі 

знадобилися якості позашля-
ховика, як-от потужність дви-
гуна (об’єм 2,7 л, 185 к. с.) і висо-
кий кліренс, на спуску – якості 
седана, як-от курсова стійкість 
та легкість у керуванні. Після 
непростого гірського маршруту 
Venza виходить на трасу й знову 
перевтілюється: шестиступене-
вий автомат передбачає перехід 
у спортивний режим, машина 
різко набирає обертів і стрімко 
мчить уперед, зберігаючи кур-
сову стійкість. 

Загалом Venza не є автомо-
білем, який шокуватиме сво-
їми «понтами»: його зовніш-
ність, не надто вигадлива вну-
трішня електроніка, простий, 
аскетичний екран, вочевидь, 
не справлять враження на лю-
дей, що понад усе цінують 
«шик і блиск». Не пасуватиме 
він і молодикам, що прагнуть 
втиснути газ до підлоги й вста-
новлювати власні швидкісні ре-
корди. Натомість авто, безпере-
чно, сподобається сімейним лю-
дям, які полюбляють далекі по-
дорожі, цінують комфорт і без-
пеку для себе та своєї родини, 
вміють рахувати гроші: витрати 
пального, як для цього автомо-
більного класу, приємно вража-
ють: при повному приводі 8 л на 
100 км на трасі, 13,3 л у місті й 10 
л у змішаному циклі. 

Технічні характеристики Toyota Venza
Двигун    

Максимальна потужність, кВт (к. с.) при об./хв 136 (185)/5800

Максимальний крутний момент, Н•м при об./хв 247/4200

Робочий об'єм, см³ 2672

Трансмісія

Тип привода Повний

Тип КПП Автоматична

Кількість передач 6

Динамічні показники

Максимальна швидкість, км/год 180

Прискорення 0–100 км/год, с 10,6

Витрата пального 

Місто, л/100 км 13,3

Траса, л/100 км 8,0

Змішаний цикл, л/100 км 10

Місткість паливного бака , л 67

Кліренс, мм 210*

Внутрішні розміри

Довжина, мм 4835

Ширина, мм 1905

Висота, мм 1606**

Об’єм багажного відділення

при нескладених спинках задніх сидінь, л 975

Ціна в базовій комплектації 387 093 грн***

     *(208 у комплектації Prestige Premium) 
  **(1604 у комплектації Prestige Premium)
***Ціна вказана станом на 1.07.2013 р. та може відрізнятися на дату
купівлі автомобіля в салоні офіційного дилера.
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Відгуки на статтю «Хто такі укрАінци 
і чого вони хочуть» у № 24/2013, 
в якій олексій Сокирко аналізує 
псевдоідентичність, яку партія влади 
намагається нав’язати країні
Влад: Що ж, це дуже правдиво і логічно. 
Тільки додам, що 99,9% цих укрАинцев не 
є слов’янського походження, так само як 
і Росія на 6/7 не є слов’янською, на відмі-
ну від Польщі, Словенії, Чехії, Сербії, біль-
шою мірою Болгарії, де 5/6 громадян, так 
само як в Україні, є слов’янами. І діють вони 
за принципом розділяй і володарюй. Поки 
нація поділена, можна спокійно набива-
ти кишені.

Невідомий: Очень понравилось. Вот толь-
ко осознаю, что преодолевать это укрАін-
ство будет непросто. На жаль, считаю, что 
сосуществовать две совершенно разные 
Украины в одном государстве не смогут.  
Я хоть и по происхождению русский, но ру-
ками и ногами за українську Україну! Сла-
ва Україні!

Світлана К.: Цікаве й важливе досліджен-
ня. І здається, вчасне. Коли говорю росій-
ською, завжди голосом підкреслюю: «укра-
Инский». І думаєте це помагає?! Маю по-
другу, з якою жили в Кривому Розі по сусід-

ству, – їй мої наголоси до одного місця. Вже 
навіть якось на пальцях їй усе це поясню-
вала, вона ж одну чи дві розмови витрима-
ла в запропонованому мною режимі, а по-
тім щоразу зривалася на «укрАинский», і 
хоч ти стріляй. До речі, назву нашої вули-
ці – Української – інакше, як УкрАинская, 
навіть я зі своїми принципами не можу ви-
мовляти. Деколи здається, якщо скажеш 
«улица УкраИнская», то тебе не зрозумі-
ють – настільки це все глибоко засіло... У 
світлі цього всього хоч-не-хоч, а вертаєш-
ся до думки: хай Фаріон і суперрадикальна 
особа, але без таких, як вона, Україну вбе-
регти не вдасться. Бо середньостатистичний 
українець занадто вже делікатний: усе стер-
пить, нікому зауваження не зробить, про-
ковтне будь-яку образу і незчується, як вже 
називатиметься «русским». Отож робімо 
висновки. Ким хочемо бути? Якщо украЇнця-
ми – будьмо ними.
  
ігор: Чи сподобається любому господарю, 
щоб його оселя називалася підворотнею 
(саме так сприймається у-края)? Навіщо з 
блиском в очах звинувачувати когось у тім, 
про що самі мають дуже сумнівне уявлення 
та інформованість? Зазвичай тут жили й жи-
вуть люди, народжували дітей і продовжу-
вали життя. Вони є такими, якими є. Як пе-

редали їм пращури вміння та пристосуван-
ня до життя, так і живуть. Прислухайтеся до 
життя, до людей, подивіться їм у вічі, поди-
віться, чим вони «дихають». Там немає ні-
чого спільного з самонадутою гордістю істо-
ричних персонажів. 

Vold: Актуальна стаття. Але «де той день, де 
той час», коли ми сповзли на дорогу «укрА-
інства».

Невідомий: Совкові урки нецікаві ні захід-
ним слов’янам, ні східним. Єдиний сенс 
цих балачок – утриматися при владі й далі 
красти.

Наталія Петринська Богдан Буткевич 

НАш ТИЖДЕНЬ| 
ЗАБУТА 

жеРТВА
ЗоЛоТі  

ЛеВи
КЛЯТВА  

ГіППоКРАТА

олена чекан 

Якщо відкинути глобаль  ні 
прогнози стосовно наслідків 
вродіївських подій, що по-
встання мешканців селища на 
Миколаївщині стане початком 
революції або тотальної війни 
з безкарними правоохорон-
цями тощо, і звернутися до ін-
дивідуального, людського ви-
міру ситуації, то вимальову-
ється показова річ. Як влучно 
зауважив мій товариш, усі 
кричать про покарання зло-
чинців, але при цьому забува-
ють про зґвалтовану дівчину, 
котрій, як нікому іншому, за-
раз потрібна допомога. Їй якось 
треба жити далі, певно, змі-
нити місце проживання, не ка-
жучи про подолання фізичних 
і психологічних наслідків. І ця, 
на перший погляд, особиста 
проблема викриває ще одну 
суспільну: таке понят  тя, як 
соціальна реабілітація жертв в 
Україні, відсутнє.  

Тяжіння до прекрасного в 
українців просто незнищен-
 не, й іноді набуває дивних 
форм. Уявіть собі невеличке 
село за 100 км від Києва. Зу-
божілі хатки, поміж яких де-
не-де миготять «розкішні» 
мармурові палаццо, що нале-
жать, зрозуміло, голові сіль-
ради та його родичам. І от за-
їжджаєш у дальній бік посе-
лення – вздовж вулиці тяг-
нуться побиті часом будинки, 
у яких живуть такі самі старі 
люди. Та раптом – диво. Зви-
чайний дешевий паркан, ти-
пова дерев’яна одноповер-
хова будівля. Але над воро-
тами – два золотих леви, такі 
великі, що аж дошки про-
гинаються під ними. Вони 
яскраво блищать на сонці, 
гордовито сповіщаю  чи, що 
тут живе людина, яка тяжіє 
до захмарних висот статків і 
статусу. 

Досконалості досягнути 
важ  ко. Особливо у галузі меди-
цини. Наразі в лікарнях, полі-
клінічних відділеннях, амбула-
торіях, на швидкій немає до-
статнього фінансування для лі-
кування пацієнтів. У багатьох 
закладах так-сяк функціонує 
застаріле обладнання, перео-
снащення новітнім відбувається 
повільними темпами. Зарплата 
медпрацівників дуже ни зька. 
Що реально є? Подекуди ли-
шився ентузіазм, із яким вони 
долають ці перешкоди і, па м’я-
таючи клятву Гіппократа, ро-
блять усе можливе й немож-
ливе для допомоги людям. І 
хоча зараз усім непросто: і хво-
рим, і лікарям, усе ж вірю, що в 
Україні будуть медичні заклади 
світового рівня. Зрештою, за ко-
шти, які вносимо до бюджету 
країни як платники податків, 
ми маємо право на нормальну 
медицину. 

ЗВоРоТНиЙ ЗВ’ЯЗоК 

:)
 
Звичай-
ний деше-
вий пар-
кан, типова 
дерев’яна од-
ноповерхова 
будівля. Але 
над ворота-
ми – два зо-
лотих леви

Ст
ил

іс
ти

ку
 д

оп
ис

ув
ач

ів
 з

бе
ре

ж
ен

о.
Св

ої
 з

ау
ва

ж
ен

ня
 т

а 
ко

м
ен

та
рі

 д
о 

ст
ат

ей
 в

и 
м

ож
ет

е 
на

дс
ил

ат
и 

на
м

  
за

 д
оп

ом
ог

ою
 с

ис
те

м
и 

зв
ор

от
но

го
 з

в’
яз

ку
 н

а 
са

йт
і Т

иж
де

нь
.u

a 

Опитування на сайті Тиждень.ua
Як ви готові підтримати незалежні ЗМІ?
Стати їхнім 
передплатником –
44,72%

Жертвувати гроші 
на громадські медіа-

проекти – 6,78%

Жертвувати 
гроші на окремі 

статті та розслі-
дування – 1,08%

Брати участь 
в акціях на під-

тримку незалеж-
них ЗМІ – 9,21%

Бойкотувати провладні 
ЗМІ – 26,56%

Незалежні 
ЗМІ повинні 
бути само-
окупними – 
8,4%

Створити власний 
блог для поширення 
інформац� – 3,25%
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за індексом 99319
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▪ за 1 міс. – 45 грн
▪ за 2 міс. – 90 грн
▪ за 3 міс. – 135 грн
▪ за 4 міс. – 180 грн
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Телефон редакц�: (044) 351-13-00
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