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День народження  Будди День народження Будди є офі-
ційним святом у В’єтнамі, Таї-
ланді, Макао, Сінгапурі та 
Південній Кореї. Його дата 

щороку змінюється і встановлюється в 
кожній буддійський традиції окремо, 
але завжди припадає на весняний пе-
ріод. У кожній з країн є свої традиції 
вшанування цього дня: у Південній Ко-
реї, зокрема, відбувається Фестиваль 
лотосових ліхтарів, у Тайвані – масові 
молитви.

Фото: АР
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Тиждень 
в історії

Створено Троїстий 
союз – коаліцію 
Німеччини, Австро-
Угорщини та Італії 
проти Франції та Росії

Народився Бертран 
Рассел, британський 
філософ, математик, 
громадський діяч

Всеросійська конфе -
ренція комсомолу 
ухвалила рішення 
про формування 
піонерських загонів

18 травня 1872 19 травня 1922 20 травня 1882

15 травня 2012 року має всі підстави увійти 
в історію як символ банкрутства зов 
нішньої політики нинішньої україн
ської влади. Цього дня прем’єр-міністр і 

президент одночасно перебували на засіданні 
Ради з питань співробітництва Україна – ЄС у 
Брюсселі та неформальному саміті глав CНД у Мо
скві. Обидва візити підтвердили: вітчизняна 
влада загнала себе в глухий кут. 
Візиту Азарова передувала серія дипломатичних 
демаршів з боку європейських лідерів, які не лише 
перейшли до більш відвертої критики внутрішньої 
політики Віктора Януковича, а й відмовилися від 
участі в Ялтинському саміті глав держав Централь
ної Європи та попередили про можливість бойкоту 
чемпіонату Євро-2012 в Україні. З’явилася була на
віть інформація про можливе скасування заплано
ваного на 15 травня засідання Ради Україна – ЄС, у 
якому мав взяти участь український прем’єр. І хоч 
його поїздка таки відбулася, проте від зустрічі з 
Миколою Яновичем відмовилося керівництво ЄС: 
Герман ван Ромпей та Жозе Мануел Баррозу. В день 
його візиту до Брюсселя Єврокомісія оприлюднила 
звіт щодо реалізації Україною європейської полі
тики сусідства в 2011 році. Цілком очікувано голов
 ну увагу в ньому звернено на стрімке погіршення 
ситуації з демократією та правами людини в дер
жаві, насамперед у розрізі вибіркового правосуддя 
та політичних переслідувань.
Напередодні ж у Брюсселі відбулася Рада міністрів 
закордонних справ ЄС, на якій обговорювалася 
оптимальна лінія поведінки щодо України, зокрема 
можливого бойкоту Євро-2012. Від прямого бойкоту 
вирішили відмовитися. Натомість Віллі Сьовндал, 
міністр закордонних справ Данії, що саме головує в 
ЄС, назвав три кроки, які є обов’язковою умовою від
новлення повноцінних відносин між Україною та 
Євросоюзом: вирішення проблеми вибіркового пра
восуддя (тобто звільнення політв’язнів – представ
ників колишньої опозиції), проведення вільних і 
справедливих парламентських виборів та реаліза
ція необхідних країні реформ. 
Найімовірнішою причиною відтермінування часу 
«Х» для українського керівництва стало все ж 

таки сподівання зберегти хоч якісь можливості 
впливу до парламентських виборів. Так чи інакше 
після засідання Ради міністрів закордонних справ 
це дали зрозуміти більшість європейських спіке
рів, тож, швидше за все, згаданий чинник і став 
визначальним у переконуванні прихильників 
жорсткої позиції щодо нашої держави дещо заче
кати. Схоже, в ЄС досі сподіваються на можливість 
еволюційного сценарію переформатування влади 
в Україні, підтвердженням або спростуванням 
якого й мають стати жовтневі вибори. 
За інформацією європейських ЗМІ, які посила
ються на власні дипломатичні джерела, ще однією 
причиною відмови від бойкоту Євро-2012 та мож

У Києві відбувся Форум 
об’єднаної опозиції – 
зі старими гаслами й 
обличчями

Теракт у Дамаску. 
55 загиблих, 372 поранені. 
Опозиція звинуватила в 
організації терактів владу 
Сирії 

Президент Литви Даля 
Грібаускайте пріоритетом 
свого офіційного візиту 
до України визначила 
відвідини Юлії Тимошенко

10 травня 11 травня 12 травня

Від «багатовекторності» до самотності

НА чАСі|тЕнДЕнЦіЇ тижня
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У Литві 
розпочалася 
операція з депор   -
тації 37 тис. цивіль -
ного населення 

Народився Кирило 
Стеценко, український 
композитор, хоровий 
диригент, громадський 
діяч

У Парижі 
заснована ФІФА – 
Міжнародна 
федерація 
футболу

21 травня 1904 22 травня 1948 23 травня 1949 24 травня 1882

Створена Федеративна 
Республіка Німеччина зі 
столицею в Бонні

ливих персональних санкцій нібито є побоювання, 
що занадто жорстка лінія може штовхнути україн
ське керівництво в обійми Кремля. Якщо це справді 
так, то така позиція засвідчить, що європейці досі 
не зрозуміли особливостей психології нашого пре
зидента і, піддавшись на шантаж з боку Києва 
(мовляв, ми розвертаємося на Схід), заохотили ре
жим Януковича до подальшого ігнорування вимог 
щодо припинення політичних репресій та забезпе
чення демократичних свобод. Адже візит на не
формальний саміт глав держав СНД підтвердив, 
що насправді до «переорієнтування на Москву» на 
продиктованих Путіним умовах наш гарант не го
товий. У відповідь на нагадування нового-старого 
російського президента про затягування з ратифі
кацією Угоди про зону вільної торгівлі в межах 
СНД, що мала відбутися синхронно з РФ, він об
межився загальною обіцянкою про «намір, безу
мовно, розглядати це питання», а на тему євразій
ської інтеграції відреагував пропозицією «взаємо
дії на секторальному рівні». 
Фактично візит до Росії завершився безрезуль
татно. Насправді немає точок дотику: як для ти
пового російського сателіта, Віктор Федорович 
виявився занадто непоступливим, а на статус 
рівноправного партнера, тим більше в нинішній 
ситуації, погіршеній дедалі більшою ізоляцією з 
боку ЄС та непевними результатами осінніх ви
борів, в очах Путіна претендувати не може. 
Та й для самого Януковича і КО ідеалом насправді є 
потворний мікс, який включає, з одного боку, праг
нення поверхової «європеїзації», можливості корис
татися перевагами європейського способу життя, 
мати доступ до тамтешніх ринків збуту, а з іншого – 
захоплення путінсько-лукашенківським авторита
ризмом, бажання збудувати власний варіант «суве
ренної демократії», але без інтеграції до реставра
ційного проекту Путіна на пострадянських теренах. 
Щоб влада Сім’ї в перспективі не була обмежена ані 
всілякими «зайвими умовностями» на кшталт 
реального політичного плюралізму, прав людини, 
свободи слова тощо, ані волею Кремля.

Олександр Крамар

Наша відповідь Газпрому?
10 травня Кабмін затвердив переможців конкурсу на розробку родо
вищ сланцевого газу, якими стали британсько-нідерландський кон
церн Shell (на Юзівській площі Донецької та Харківської областей – 
4,05 трлн м3 газу) та американська компанія Chevron (Олеська 
площа на Львівщині – 3 трлн м3 газу). Того самого дня на базу Чор
номорнафтогазу в Криму прибула плавуча бурова установка «Петро 
Годованець», друга має надійти до кінця року (попереднє журна
лістське розслідування встановило, що вони були придбані держав
ним коштом за завищеною – на $150 млн – ціною). У НАК «Нафто
газ України» стверджують, що ця плат
форма є найбільш високотехнологічною 
і глибоководною установкою на Чорному 
морі й за їхньою допомогою до 2015 року 
вдасться збільшити внутрішній видобу
ток блакитного палива мінімум на 
3 млрд м3, а відтак ще на 10% зменшити 
його імпорт з РФ. Газпром, який до 
останнього намагався завадити доставці 
бурової установки до українського узбе
режжя (РФ не видала дозволу на її тран
спортування своїми територіальними 
водами), тепер нав’язливо пропонує 
Наф  тогазу повернутися до створення СП 
для розробки Чорноморського шельфу з 
використанням новопридбаних Украї
ною платформ. 

Суд відправив справу 
про загибель у 
райвідділку міліції 
студента Ігоря Індила 
на дорозслідування

У Москві на ак-
цію протесту 
вийшли 15 тис. 
громадян

Вищий спеціалізований 
суд переніс розгляд 
касації на вирок 
екс-прем’єрці Юлії 
Тимошенко

13 травня 14 травня 15 травня
Апеляційний суд 
залишив у силі вирок 
Юрієві Луценку

16 травня
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Від «багатовекторності» до самотності

Переписати вибори
Центральна виборча комісія запропонувала внести зміни до Зако
ну «Про вибори народних депутатів України». Розмови про те, що 
Банкова може в останній момент переглянути ухвалений спільно 
з опозицією документ, розпочалися відразу після «компромісного 
голосування» восени минулого року. Ініціатором нібито мала ста
ти група депутатів-«тушок» «Реформи заради майбутнього». Од
нак після оприлюднення плівок Забзалюка, які фактично викри
ли цей сценарій, від нього, схоже, відмовилися. Тепер скидається 
на те, що знайдено новий механізм. Ініціатори змін наполягають 
на відсутності політичного підтексту – законопроект, розроб  лений 
ЦВК, справді містить низку позитивних моментів. Проте основна 
загроза не в його змісті, а в самому факті ревізії виборчого закону. 
За інформацією Тижня, в процесі розгляду пропонованого Цен
трвиборчкомом документа провладна більшість має намір «до
повнити» перелік змін, принципово переписавши сам закон під 
власні потреби.
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Всесвітній фонд дикої природи презентував 
щорічний «Звіт живої планети», де обрахова-
но так званий екологічний слід (площу, потрібну 
людині, аби забезпечити себе ресурсами й позбу-
тися відходів). В ідеалі на кожного жителя Землі 
має припадати близько 2,7 га, реально середній 
показник не перевищує 1,8 га, а в густонаселених дер-
жавах третього світу одна людина не може розраховувати 
навіть на гектар. Найбільший екологічний слід мають багаті 
ресурсами країни з невеликою кількістю населення. Україна 
поміж 149 фігурантів рейтингу посіла 51-ше місце; екологічний 
слід нашого співвітчизника є навіть дещо більшим за задекла-
ровану фондом норму.

Не обділені ресурсами
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БАНГЛАДЕШ

4,1 млрд грн збитків Понад 20 млн грн$2 млрд
витратять на виборчу рекламу україн-
ські політики. Прогноз Асоціації зовніш-
ньої реклами 

таким є показник НАК «Нафтогаз Укра-
їни» за січень – березень 2012-го, що 
майже втричі більший від аналогічних за 
I квартал минулого року

протягом тижня виграли на 
тендерах МОЗ бізнес-структури Ігоря 
Богатирьова, сина очільника відомства

ЯН ТОМБІНСьКий
їде до нас
Послом ЄС в Україні при-
значено польського ди-
пломата, який остан-
ні п’ять років пред-
ставляв свою держа-
ву в Євросоюзі. Каден-
ція в Україні Жозе 
Мануе ла Тейшейри 
закінчується влітку.

5 ОБЛиЧ МАйже СеРйОЗНО

Перший партійний канал

ДОСЛІДжеННЯ

НІНА КАРПАЧОВА
залишила Україну
Як повідомили пред-
ставники БЮТ-Б, екс-
омбудсмен виїха-
ла з України «через 
тиск з боку проку-
ратури».

РІНАТ АХМеТОВ  
деполітизується
Топ-менеджери компаній олігарха 
категорично заборони-
ли будь-яку політич-
ну діяльність на під-
приємствах. Сам він 
раніше оголосив, що 
не балотуватиметься 
до Верховної Ради.

ЛУТЦ ГАРМС
засумнівався
Німецький лікар заявив, що піс-
ля оприлюднення у ЗМІ 
переліку процедур 
для Юлії Тимошен-
ко «лікування стало 
проблематичним», 
і він «утратив довірчі 
стосунки з пацієнт-
кою».

ШТеФАН ФЮЛе
попередив Київ 
«Ми віримо, що відвернення від 
процесу асоціації буде зра-
дою українського наро-
ду та… Але це не озна-
чає, ніби ми підемо 
на компроміс стосов-
но таких цінностей, 
як демократія», – зая-
вив комісар ЄС із пи-
тань розширення.
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Всесвітній фонд дикої природи презентував 
щорічний «Звіт живої планети», де обрахова-
но так званий екологічний слід (площу, потрібну 
людині, аби забезпечити себе ресурсами й позбу-
тися відходів). В ідеалі на кожного жителя Землі 
має припадати близько 2,7 га, реально середній 
показник не перевищує 1,8 га, а в густонаселених дер-
жавах третього світу одна людина не може розраховувати 
навіть на гектар. Найбільший екологічний слід мають багаті 
ресурсами країни з невеликою кількістю населення. Україна 
поміж 149 фігурантів рейтингу посіла 51-ше місце; екологічний 
слід нашого співвітчизника є навіть дещо більшим за задекла-
ровану фондом норму.
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БАНГЛАДЕШ

€130 млн$660 тис.
хоче стягнути мерія Москви 
з опозиції за «пошкодження 
зелених насаджень» під час 
проведення протестних акцій

додатково виділить ЄС на 
реформи в державах-сусідах, 
зокрема в Україні, у межах 
ініціативи «Східне партнерство»

«У Європах» громадські ЗМІ, котрі оплачує глядач, 
називають «ланцюговими псами демократії». Чи 
ж те в нас! І Національна телекомпанія, і місце
ві державні ТРК фінансуються за податки простих 

українців, але з волі чиновників. Тож і показують те, що остан
ні вимагають. Відтак місцевий ефір демонструє один за одним 
«викривальні» фільми про Юлію Тимошенко, агітпропівські 
сюжети в радянському стилі про владу, яка не покладаючи рук 
дбає про свій народ, транслюють мало не всі заходи Партії регі
онів. Натомість коли організатори Форуму об’єднаної опозиції 
попросили Перший національний канал про репортаж із їхньо
го заходу, отримали гарбуза. Хоча раніше «перша кнопка» із за
доволенням транслювала, наприклад, з’їзд Компартії (тема для 
сучасної України не менш «актуальна», ніж проблема розведен
ня пінгвінів на фермерських господарствах Херсонщини). Втім, 
а до чого тут актуальність? Адже, за словами керівника НТКУ 
Єгора Бенкендорфа, трансляцію робили за гроші. Як за гроші 
від «комерційних замовників» показують і фільми про Тимо
шенко. Але чому тоді таке телебачення, очолюване такими гені
ями комерції, ще й фінансує держава? Цього не збагнути євро
пейським медіа-аналітикам. А ми ж бо знаємо: насправді наші 
«ланцюгові пси» не уявляють бізнесу без «освоєння» держбю
джету. Як і личить домашнім улюбленцям, у цьому вони наслі
дують власних господарів...

Перший партійний канал
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ЗАЯВА 
«УКРАїНСьКОГО ТижНЯ» 

Журнал Український тиждень повідомляє 
про припинення співпраці з «TNS Україна» 
щодо участі в проведенні маркетингових до-
сліджень «ММІ Україна» та РМІ Regions.

Порівняння власного аналізу, здійснено-
го Українським тижнем, з даними звіту TNS 
MMI2011/4 вказує на невідповідність реальної 
присутності видання в тих чи інших регіонах 
та оцінок «TNS Україна».

Для прикладу: дослідження TNS MMI2011/4 
у 3,5 раза занижують вагу реальної аудиторії 
Українського тижня в м. Києві, одному з базо-
вих регіонів для нашого журналу.

Такі факти вважаємо виявом некоректної 
роботи компанії – дослідника ринку.

Проте навіть у разі підвищення професій-
них стандартів сама система вимірювань не 
дасть змоги рекламодавцям оптимально ви-
трачати рекламні кошти. З огляду на специ-
фіку сформульованих запитань в анкеті до-
слідження «TNS Україна» фактично визнача-
ють не аудиторію видання, а кількість людей, 
ознайомлених із брендом. Таким чином, ви-
дання, що мають украй невеликі наклади 
(особливо продавані), але вкладають гроші в 
зовнішню рекламу, потрапляють на верхні по-
зиції рейтингу TNS, а ті, в яких реально затре-
буваний контент і відповідно значний реалізо-
ваний наклад, – у його хвіст.

Світова практика ґрунтується на тому, що 
рекламодавець отримує прозору інформацію, 
з одного боку, щодо кількості продаваного на-
кладу кожного видання, а з іншого – щодо якос-
ті його аудиторії. Перше питання вирішується 
шляхом сертифікації накладів, друге – шляхом 
конкуренції компаній-дослідників.

В українських реаліях «TNS Україна» є мо-
нополістом у проведенні досліджень. Оскіль-
ки сертифікації накладів у нашій країні немає, 
ця компанія також монопольно визначає й ау-
диторію видань.

Отже, рекламодавці, що відштовхуються 
лише від рейтингу TNS, ризикують розмістити 
рекламу у виданні, про яке чули, але не чита-
ють, переплачуючи значні кошти за неісную-
чу аудиторію. А прикрі помилки в процесі ви-
мірювань узагалі можуть перекреслити логіку 
ухвалення ними рішень.

На нашу думку, формування прозорих 
ринкових правил на ринку друкованих ЗМІ 
відповідає інтересам як рекламодавців, так 
і видавців. Усвідомлюючи цю необхідність, 
Український тиждень вирішив відмовитися 
від вимірювань «TNS Україна».

Керівництво 
ТОВ «Український тиждень»
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12 
травня в Києві від
бувся Форум об’єдна-
ної опозиції, офіцій
ною метою якого було 

підтвердити єдність останньої 
та оприлюднити її програму. 
Однак насправді виявилося, що 
організатори, крім символіч
ного старту власної передвибор
чої кампанії, намагалися утвер
дити в суспільній свідомості 
власне монопольне право ви
ступати альтернативою ниніш
ній владі та поставити інших по
літиків перед вибором «з опози
цією він чи ні?». 

Основною інтригою заходу 
була відсутність лідера другої за 
рівнем суспільної підтримки 
опозиційної політичної сили – 
Віталія Кличка. Тим більше що, 
за інформацією Тижня, зай-
шли в глухий кут переговори 
об’єднаних з партією «УДАР» 
про формування спільного ма
жоритарного списку. Причиною 
нібито стала безкомпромісна по
зиція Яценюка, при тому що 
представники БЮТ висловлю
вали готовність шукати точки 
дотику, зокрема в ключовому 
для політичної сили Кличка пи
танні про визначення спільних 
кандидатів не на основі квот, а 
на основі рівня підтримки пред
ставника тієї чи іншої партії в 
кожному окремому окрузі. 

Тож, найімовірніше, спіль
ний мажоритарний список об’єд -
наної опозиції буде сформова
ний з представників «Батьків
щини», «Фронту змін» та ВО 
«Свобода» із залученням окре
мих кандидатів від дрібніших 
політсил.

Причиною досягнення до
мовленостей із Тягнибоком та їх 
відсутності з Кличком можуть 
бути політичні амбіції Арсенія 
Яценюка на прем’єрське, а в пер
спективі й президентське крісло. 
Вочевидь, Олег Тягнибок, рівень 
підтримки якого традиційно 
нижчий навіть порівняно з влас

Провідними опозиційними 
політиками і далі керують 
особисті амбіції, які можуть 
покласти край досягнутим  
у січні домовленостям  
про ненапад та спільний 
мажоритарний список

Автор: 
Олександр 

Крамар

Я 
і вони
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Якщо  
риторика 

«об є́днаних» 
не зміниться й 

гасла залишаться 
старими,  

то прогресу  
в електоральній 

підтримці не буде, 
а отже, Яценюк і Ко 

зможуть  
розрахувати  

лише на  

30–35% 
мандатів  

за партійними 
списками

НАВ’ЯЗУВАННЯ ЯЦеНЮКОМ 
САМОПРОГОЛОШеНОГО 
«ЛІДеРСТВА»  
ЗАГРОжУЄ ЧеРГОВиМ 
САМОПОБОРеННЯМ ОПОЗиЦІї

ною партією, не розглядається 
як можливий конкурент, тоді як 
Кличко з його високою динамі
кою рейтингу (що пояснюється, 
зокрема, намаганням його по
літсили уникати під час вибор
чої кампанії суперечливих тем), 
таким цілком може стати. 

Анатолієві Гриценку, полі
тична сила якого є четвертою за 
рівнем підтримки серед опози
ційних сил (не рахуючи сумнів
ного з погляду опозиційності 
проекту Королевської – див. 
стор. 18), за інформацією 
Тижня, також вдалося досяг
нути домовленостей із Яценю
ком про приєднання в обмін на 
кілька прохідних місць у партій
ному списку об’єднаних. Що
правда, досі про це не було пу
блічно оголошено, а відтак 
можна припустити, що питання 
ще залишається напіввідкритим 
і в разі, наприклад зростання 
рейтингу «Громадянської пози
ції» або зниження виборчого 
бар’єра до 3% у процесі можли
вого перегляду провладною 
більшістю закону про вибори 
(див. стор. 7) проект Гриценка 
може спробувати самостійно 
взяти участь у перегонах.

Про непропорційне поси
лення позицій Яценюка в 
об’єднаній опозиції може свід
чити і той факт, що, за даними 
джерел Тижня, в КОДі спіль
ний партійний список формува
тиметься на таких засадах: 50% 
висуває керівництво «Батьків
щини» на чолі з Турчиновим та 
Кожемякіним, 45% – Арсеній 
Яценюк, 5% дістається іншим 
учасникам. Рішення фактично 
приймає «тріумвірат» у складі 
Турчинов – Яценюк – Марти
ненко. Причому останній бере 
найактивнішу участь у спонсо
руванні об’єднання, зокрема 
вважається організатором са
мого суботнього форуму. 

Попри здобуття формаль
ного статусу «лідера об’єднаної 
опозиції», перед Арсенієм Яце
нюком дедалі чіткіше постає 
проблема рейтингу: рівень під

тримки об’єднаних у суспільстві 
фактично «вперся в стелю», і на
далі можна розраховувати в 
найкращому разі на символічне 
приростання рейтингу за раху
нок відсотків політичних сил, 
що поглинаються, але це щонай
більше 3–4%. Тож якщо їхня ри
торика не зміниться й гасла за
лишаться старими, то прогресу в 
електоральній підтримці не 
буде, а отже, Яценюк і Ко змо
жуть розрахувати лише на 30–
35% мандатів за партійними 
списками.

Тим більше, підібравши під 
себе команду та електорат Вік-
тора Ющенка і тепер намагаю
чись зробити те саме з підле
глими та виборцями Тимо
шенко, Арсеній Петрович так 
чи інакше буде змушений взяти 
на себе і тягар старих, часто 
скомпрометованих, кадрів. Зо
крема, привернула увагу при
сутність на Форумі об’єднаної 
опозиції колишнього очільника 
ХДС Володимира Стретовича, 
який поступився лідерством у 
партії основному спонсорові Да
виду Жванії. Останній, як ві
домо, 2010 року відіграв про
відну роль у «тушкуванні» де
путатів НУ – НС, однак остан
нім часом знову став активно 
вдаватися до «проєвропей
ської» риторики та піклуватися 
про долю держави і демократії в 
ній. 

Відтак не виключено, що 
Яценюка дедалі більше ототож
нюватимуть у суспільстві зі 
«старою опозицією» (вона ж 
«стара влада»), яка, на думку 
значної частини громадян, уже 
мала шанс довести свою спро
можність. До того ж сам Арсеній 
Петрович обіймав високі посади 
не лише за Ющенка, а й за 
Кучми. 

За таких обставин лінія на 
відверту або приховану кон-
фронтацію з тими опозицій
ними силами, які не бажають 
визнавати його самопроголо
шене «лідерство», у підсумку 
може призвести до чергового са
мопоборення, яким неодмінно 
скористається Банкова. І пер
шим тестом стане здатність до
сягнути компромісу у форму
ванні опозицією єдиного мажо
ритарного списку. Без нього в 
неї не буде шансів позбавити 
владу можливості знову сфор
мувати більшість у новообра
ному парламенті. 
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Есей Юрія  
Винничука про  

Міністерство  
культури читайте  

на стор. 40

По кому подзвін? По опозиції

Н
е знаю, як вам, а мені вже так обридли без
глузді обіцянки доморощених дуче, що шляк 
трафляє. Ну от набрався духу зручний опозиці
онер Арсеній і бовкнув таке, що ні в тин, ні в 

ворота, ні в ксьондзові вікна: «Новий парламент при
йме закон про порядок імпічменту, і першим під ім
пічмент піде Янукович».
Дай, Боже, нашому кролику вовка з’їсти! Можна, зви
чайно, посміятись, але не смішно. Мені сумно, що до 
влади йдуть знову шапкозакидайлики. Для імпіч
менту треба набрати 300 голосів. Хтось вірить у це? 
Я до таких не належу.
Можна було б іще зацитувати кілька пасажів із Фо
руму об’єднаної опозиції і завити від розпачу на мі
сяць. Запах тліну й нафталіну крутить, на жаль, у носі 
сильніше, ніж запах перемоги.
Істину глаголив премудрий Медведчук – той, що є 
«сірим кардиналом» і, кажуть, повернувся в політику 
як проект Путіна (назву йому підібрали більш ніж 
промовисту: «Украинский выбор»): «Заяви опозиції, 
що вона переможе на виборах і візьме владу у свої 
руки, є некомпетентними через те, що, скільки б не 
набрали голосів опозиційні партії за списками, це 
буде нівельовано мажоритарниками, які увійдуть до 
президентської більшості. Переконаний, що опозиція 
програла майбутні вибори ще тоді, коли допустила 
скасування конституційної ре
форми і проголосувала за змі
шану систему виборів».
Чекає на нас нова навала «туш
канчиків». Але «хруні», як та
ких типів називали на Гали
чині, – це ще не найбільша біда. 
Нам і так не дано передбачити зрадника. Ми по
милятимемось, і від цього нікуди не дітися. Однак на
багато гірше, коли сама опозиція виявиться продаж
ною повією і розведе нас, як лохів.
Ось вам промовистий приклад. Є на Львівщині два 
округи, «намолені» кандидатами від влади. Вони вже 
там пасуться давненько й покращують людям життя в 
поті чола і возять на шару до Святої Землі, за відсут
ності в селах ЖЕКів латають дахи, паркани, дороги. 
Одне слово, плекають сю лозу. Але їм добре відомо, 
що хитрі галичани, радо прийнявши будь-які по
дачки, в результаті проголосують по-своєму. Свяще
ники, подякувавши за нові ворота, дадуть щиру обі
цянку за благодійників помолитися, та жодного разу 
на службі Божій не закличуть за них голосувати.
Таким чином, усі ті чесною працею зароблені кошти, 
кинуті на округ, можуть ніколи не відбитися, якщо... 
Авжеж, якщо туди прийде сильний кандидат від опо
зиції.
У 2002 році з усіх провладних депутатів на мажори
тарці Львівщини переміг лише Петро Писарчук. І то 
завдяки тому, що мав такого слабенького суперника, 
про якого хіба мріяти. І я навіть знаю, хто за це тоді в 
лапу взяв. Решта буржуїв програвали і письменни
кам, і кіноакторам. То вже інша річ, яку користь мала 
Україна від таких нардепів. Але годі про сумне. Маю 

надію, що цього разу співаючих і танцюючих канди
датів не буде.
То що ж роблять наші мільйонери? Вони домовля
ються з БЮТ. Домовленість проста як дишло: ми 
вам – щедрий урожай капусти, а ви виставте на 
окрузі якусь слабеньку кандидатуру. Яку ми в чес
ній і справедливій боротьбі покладемо на обидві 
лопатки. А такі сильні депутати, як знаменитий 
Шкіль, най би йшли собі за списком. І наш героїч
ний Шкіль, який уже вигравав вибори на окрузі, – о 
жах! о кари Господні! – погоджується! Зраджує 
округ, який його вибрав навіть тоді, коли він сидів 
за ґратами!
У результаті на Городоцький округ «БЮТ-
Батьківщина» посилає чудову, прекрасну, а може, й 
непідкупну журналістку Тетяну Чорновіл, матеріали 
якої я читаю з великим задоволенням, а на Пустоми
тівський – такого собі неліквіда, який узагалі не зби
рався балотуватися.
Та от біда. Чудова, прекрасна журналістка публіку
ється не в «Сільських вістях» і навіть не в місце
вому «Експресі», а в інтернет-виданнях. Балотува
тися ж буде в сільських районах, де всесвітнім па
вутинням, може, користується 5% населення. Чи є 
в неї шанси виграти вибори? Ймовірно, такі самі, 
як у тієї юнки, що балотувалася від БЮТ на мера 

Обухова. Не певен, що там 
обійшлося без капусти.
Про іншого суперника «львів
ських олігархів» і говорити 
нема чого. А от Шкіль міг би 
будь-кого з місцевих багатіїв 
перемогти лівою ногою. Але не 

хоче. Добрий він.
І скажіть мені, чи це не трагедія? Львівський КОД на
магається протестувати, сперечатись, але ж проти ка
пусти не попреш. Сутенер наказав – дівка лягає. От і 
Львівщина лягла. А може, чого доброго, й уся наша 
ненька, як та бариня,  лягли і просють.
Що я можу на це сказати? Шановна Тетяно, на Горо
доччині ще й вашими парфумами не пахтіло, як маг
нати землю носами й копитами рили, гречкою вдо
брювали, олією поливали, цукерками «Конті» засі
вали. Почули кожного. Чому б вам не звернути свій 
полум’яний зір на рідну Черкащину? Та ще й із ва
шим прізвищем! Хіба там олігархів мало? Один Губ
ський чого вартий!
І так ото досить лише пройтися по кандидатах від 
КОДу, аби зрозуміти, що добра половина – слабкі 
ланки. Сильні кандидати воліють у списки. Зручно 
й затишно. А там хоч і потоп. Бо будь-який депутат, 
навіть не належачи до конституційної більшості, 
має змогу косити бабло. То чого вище пупа стри
бати?
P.S.: Друже Андрію, я називав тебе серед тих депута
тів, яким вірив. Якщо не підеш на мажоритарку, пере
творю тебе на блазня. А слово письменника вічне. 
Перший «хрунь» мав і прізвище Хрунь. І саме пись
менник перетворив його на прозивне. Амінь.

  ДО ВЛАДи ЗНОВУ 
йДУТь  

ШАПКОЗАКиДАйЛиКи

Автор:  
Юрій 

Винничук
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Н
а цьогорічних виборах ко
жен відсоток отриманих 
опозицією голосів, не ви
ключено, матиме доле

носне значення для країни: за 
найгіршого розвитку подій він 
може виявитися вирішальним, 
щоб не дати владі з допомогою 
мажоритарників сформувати 
слухняну конституційну біль
шість, за оптимального – щоб 
створити власну або принаймні 
ускладнити Банковій можли
вість сформувати стійку зви
чайну більшість. З цієї самої 
причини у владному таборі є 
очевидна зацікавленість у 
появі багатьох псевдоопози
ційних або просто явно непро
хідних політичних проектів, 
які свідомо чи несвідомо віді
граватимуть роль важливого 
інструменту в боротьбі за 
утримання і зміцнення влади. 

Такі проекти можуть мати 
різну функціональність на вибо
рах: 1) «хамелеони», які в парла
менті нового скликання якщо не 
юридично, то принаймні фак
тично (чого за нинішньої редак
ції Конституції цілком достат
ньо) долучаться до провладної 
більшості; 2) розпорошувачі го
лосів опозиційного електорату; 
3) «зливні бачки» для ведення 
кампанії дискредитації основних 
опозиційних сил; 4) псевдоопо
зиційні партії, ресурс яких вико
ристовуватиметься для встанов
лення контролю над окружними 
й особливо дільничними вибор
чими комісіями.

Фактично перед країною по
стає загроза повторення пройде
ного. У 1999 році через особисті 
амбіції низки опозиційних полі
тиків, зокрема Марчука та Мо
роза, відбулося переобрання пре
зидентом Леоніда Кучми, навіть 
попри те, що спільні дії учасни
ків «канівської четвірки» могли 
забезпечити обрання висунутого 
нею кандидата. Через провокації 
адміністрації Кучми наприкінці 
1990-х розколовся і Народний 

рух України, що деморалізувало 
правоцентристський табір напе
редодні президентської кампанії 
1999-го. На межі 1990–2000-х  
років класичними прикладами 
технічного проекту з метою роз

тягування голосів стали ПСПУ 
Наталії Вітренко та Партія зеле
них. Під час парламентських пе
регонів 2002-го з’явилася «Ко
манда озимого покоління» Інни 
Богословської та Валерія Хорош

Політичні шістки
Псевдоопозиційні та непрохідні проекти можуть не лише відтягти 
на себе щонайменше 10% голосів протестного електрорату,  
а й відіграти позитивну для Банкової роль у виборчих комісіях

Автор:  
Андрій  
Скумін

9,8-
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Партія Натал� 
Королевської 

«Україна – 
Вперед!»
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партія 

«Громадянська 
позиція» 

«Наша 
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Радикальна 
партія 
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Ляшка

Українська 
народна 

партія
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За даними 
опитування 
Центру 
Разумкова, 
яке проводили 
від 14 
до 19 квітня 
2012 року 

За даними 
КМІС (14–26 
квітня).
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ковського, що позиціонувала 
себе як політичну силу нової 
якості (якої – стало очевидно піз
ніше) й відтягнула частину опо
зиційно налаштованого до ре
жиму електорату. 

З БЮТІВСьКОї ШиНеЛІ
Найперспективнішим для Бан
кової проектом розтягу
вання голосів опозицій
ного, протестного електо
рату є партія Наталії Коро
левської «Україна – Впе
ред!» (див. стор. 18). Се
ред дрібніших, типово 
технічних проектів, ви
гідних владі, слід від
значити й низку інших 
політсил, заснованих 
колишніми «однодум
цями» Тимошенко. 

Зокрема, скан
дально відомий Олег 
Ляшко створив Ра
дикальну партію 
України і, попри за
яви про її неучасть 
у перегонах 2012 
року, веде достат
ньо жваву ре
кламну кампанію, 
хоч і вельми специ
фічну. Схоже, роль цього проекту 
полягає саме в компрометації ка
дрової політики Тимошенко. 
Мовляв, такий неадекват входив 
до її команди, тож для чого тоді 
голосувати за цю опозицію. Від
так не виключено, що в передви
борчий період українці дізна
ються від Ляшка багато нового 
про представників команди 
ЮВТ, які йтимуть за спільним 
списком «Батьківщини» і «Фрон-
 ту змін». Під час нещодавніх до
виборів до Вінницької обл ради 
кандидат від Радикальної партії 
роздавав людям листівки, вико
нані в біло-червоних кольорах 
«Батьківщини», на яких вели
кими літерами містився заклик 
«Юлі – волю!». Про його належ
ність до ляшкістів свідчив лише 
надрукований дрібним шрифтом 
напис внизу сторінки. Як наслі
док – 10% голосів, відданих за 
«радикала», забракло кандида
тові від опозиції для перемоги 
(до речі, впевненої) над кандида
том від влади. 

Корисною для керівництва 
може виявитися і партія «Укра
їна Майбутнього», очолювана ко
лишнім бютівцем Святославом 
Олійником, який свого часу був 
членом «групи Портнова», що 

спеціалізувалася на юридичному 
супроводженні та політичному 
рейдерстві в період прем’єрства 
Тимошенко. Сьогодні Портнов 
консультує адміністрацію Яну
ковича, а Олійник реалізує влас
ний «опозиційний» проект. Його 
фінансові та організаційні ак
тиви невеликі – партія здатна 
розгорнути конкурентну кампа

нію лише в Дніпропе
тровській області. Це 

продемонстрували 
місцеві перегони. 

НА УЛАМКАХ 
НСНУ
На другому місці за 
рівнем рейтингу се
ред політсил, що ма
ють сумнівні шанси 
пройти до парламен-
 ту, «Громадянська по
зиція» вихідця з НУ – 
НС Анатолія Гриценка. 
Якщо вона не знайде 
вдалого варіанта інте
грації з іншими парті
ями, то об’єктивно зіграє 
на розпорошення голосів 
опозиційного виборця 
(див. стор. 16). Ще одна 
електоральна загроза опо

зиції надходить від правого 
флангу, де неквапно об’єдну-

ються націонал-демокра тичні 
сили на чолі з «Нашою Украї
ною» та Українською народною 
партією Юрія Костенка. «Старі 
нацдеми» цілком спроможні від
тяти в опозиції 1–2% голосів. По
над те, своєї функції Ющенко 
схоже, не цурається, а навіть 
сприймає її як чергову «місію». 
За словами джерел Тижня в 
«Нашій Україні», на одному з 
останніх засідань політради пар
тії Віктор Андрійович чітко 
окреслив своїм соратникам мету 
походу НУ на вибори: не пере
могти, а «показати суспільству 
злочинну сутність опозиції, яка 
зібралася в Комітеті опору дикта
турі під проводом Юльки». Тим 
більше що недавнє рішення го
лови політради НУ Валентина 
Наливайченка про погодження 
кандидатів від опозиції в єди
ному партійному списку та на 
мажоритарних округах навряд 
чи матиме наслідки – Ющенко 
досі контролює більшість облас
них організацій.

ПеРеБІжЧиКи
Незабаром провладний вибор
чий штаб можуть потішити й 

кілька інших проектів із середо
вища НУ – НС: «Єдиний центр» 
Віктора Балоги, «Християнсько-
демократичний союз» Давида 
Жванії, «ПОРА» Владислава 
Каськіва. ЄЦ має розгалужену 
організаційну структуру на міс
цях, особливо на Закарпатті. На 
виборах до місцевих рад партія 
виборола 0,7% мандатів. За ін
формацією Тижня, Балога праг-
 не займатися активною політи
кою й брати участь у парламент
ських виборах. Проте формат цієї 
участі наразі точно невідомий. 
ХДС Жванії відіграв ключову 
роль у залучені нунсівських ту
шок до провладної коаліції 2010 
року. Основною його метою в ході 
кампанії 2012-го крім розпоро
шення голосів може бути участь 
у формуванні виборчих комісій 
на боці біло-синіх. Нагадаємо, 
що згідно з новим законом пар
ламентські фракції беруть участь 
у формуванні ОВК і ДВК. ХДС є 
партією – засновницею НУ – НС, 
тому матиме відповідну квоту. 
Право на квоту представництва у 
виборчих комісіях дістане й 
«ПОРА». Вона ніколи не була по
вноцінною політичною партією, 
але бренд має певні ностальгічні 
асоціації в частини суспільства. 
Її голова Владислав Каськів ціл
ковито підконтрольний владі – 
обіймає посаду голови Держав
ного агентства з інвестицій та 
управління національними про
ектами. Тож, імовірно, його сила 
також піде самостійно на вибори, 
а відтак буде використана Банко
вою як технологічний проект. 

За найскромнішими підра
хунками, втрати від розтягу
вання голосів псевдоопозицій
ними та непрохідними опози
ційними партіями становити
муть щонайменше 10%. При 
цьому вони поділяються на два 
типи: «професійні» – ті, хто сві
домо працює над падінням рей
тингу опозиції, і «принципові» 
– ті, чиї амбіції не дають змоги 
інтегруватися з однодумцями. 
Важливо, щоб це зрозуміла не 
лише партія влади, а й вибо
рець, адже в кінцевому підсумку 
все залежатиме від його готов
ності приймати виважене рі
шення, яке б не призвело до 
втрати його голосу. А ті справді 
опозиційні лідери, які, не маючи 
шансів на самостійне прохо
дження до парламенту, повинні 
відмовитися від участі в грі на 
боці влади. 
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С
еред опозиційних політич
них сил, що залишилися 
поза процесом об’єднання й 
водночас мають сумнівні 

шанси самостійно потрапити до 
парламенту за результатами цьо
горічних парламентських вибо
рів, особливе місце посідає пар

Але прикладів, коли відсутність 
грошових надходжень ставала 
причиною фактичної ліквідації 
партій, у вітчизняній історії чи
мало.

Звісно, вона може бути ком
пенсована ентузіазмом членів 
місцевих організацій, проте цьо-
 го також не спостерігається: не
має ані масових протестних ак
цій, ані оскаржень рішень орга
нів влади, ані чогось подібного. 
Відтак, за даними опитування 
КМІС, що було проведене 12–24 
квітня цього року, рівень під
тримки партії майже вдвічі по
ступається особистому рейтингу 
Анатолія Гриценка. Ймовірно, 
даються взнаки і проблеми з до
ступом до виборця. Видання 
«Дзеркало тижня» часто формує 
порядок денний для політиків і 
експертів, але малофункціо
нальне як «газета-пропаган-
дист». Жодного теле- чи радіоре
сурсу в Гриценка немає. У нього 
також є проблеми з партійними 
кандидатами в депутати, осо
бливо у мажоритарних округах, 
бракує представників у дільнич
них виборчих комісіях, які, за да
ними поінформованих джерел, 
будуть не більш ніж на 10% 
ДВК. А це означає, що захистити 
свої результати буде складно. 

ПРОГРАМА
Програма «Громадянської пози
ції» пропонує радикальні зміни в 
системі управління, спрямовані 
на те, щоб різко скоротити дер
жавний апарат. Зокрема, прези
дент на американський кшталт 
має особисто очолювати уряд, 
передбачено посилення місце
вого самоврядування й пере
дання ресурсів на місця, зокрема 
у спосіб ліквідації районних та 
зведення до мінімуму функцій 
обласних держадміністрацій. 
Кількість міністерств та відомств 
пропонують зменшити на 30%, 
чиновників за всією вертикал-
 лю – на третину, керівних ка
дрів – на 50%.

Передбачає програма й де-
регуляцію та демонополізацію 

Врятувати полковника 
Гриценка

Автори: 
Андрій 
Скумін,  
Олесь 

Олексієнко

тія «Громадянська позиція» ко
лишнього міністра оборони Ана
толія Гриценка. Він належить до 
тих політиків, породжених По
маранчевою революцією, які не 
змогли повною мірою реалізу
вати свої амбіції за президент
ства Віктора Ющенка та прем’є-
рства Юлії Тимошенко. В ко
манді Віктора Андрійовича Ана
толій Гриценко тривалий час 
мав неабиякий авторитет, обі
ймаючи посаду міністра оборони 
в урядах Тимошенко, Єханурова 
та Януковича. Ходили чутки, що 
певний час його поряд із Юрієм 
Луценком та Арсенієм Яценюком 
розглядали як одного з можли
вих претендентів на перше місце 
в партійному списку НУ–НС, і на
віть наступників Ющенка.

У ВЛАСНе ПЛАВАННЯ
Але у грудні 2007 року він був 
зміщений із посади, яку обійняв 
Юрій Єхануров, а відтак запо
чаткував власний політичний 
проект – громадську організацію 
(пізніше перетворену на партію) 
«Громадянська позиція». Маючи 
в активі незаплямовану репута
цію порядного, професійного, не
корумпованого політика, послі
довного прихильника демократії 
та євроатлантичної орієнтації, 
Анатолій Гриценко міг розрахо
вувати на інформаційну під
тримку авторитетної в політич
ному середовищі газети «Дзер
кало тижня» (якою керує його 
дружина Юлія Мостова) та інте
лектуальний потенціал Центру 
імені Олександра Разумкова, де 
раніше працював.

Гриценко говорить багато 
правильних речей, однак не зда
тен запалювати людей, у нього 
немає магнетизму політика. Не 
зміг він вирішити й низки сис
темних питань, основні з яких – 
фінансування ГП та створення 
дієвої організаційної мережі. 
Часто лідер політсили подає це з 
певною гордістю. Мовляв, «у 
партії «Громадянська позиція» 
немає централізованого фінан
сування. Не накрав, вибачте». 
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2010 року під час 
виборів до місце-

вих рад  
«Громадянська  

позиція» провела 
лише  

16 
депутатів  

за партійними 
списками (0,07%), 
а за одномандат-
ними округами – 

58 (0,03%);  
лише два висуванці 
ГП стали головами 

громад

ДеМОНСТРУЮЧи  
ПРиНЦиПОВІСТь, ГРиЦеНКО 
ЗАГНАВ СеБе В ІЗОЛЯЦІЮ

економіки за одночасного відо
кремлення влади від бізнесу. 
Гриценко запевняє: він докладе 
всіх зусиль, щоб сформувати 
«потужний і заможний середній 
клас», який і має стати запору
кою прогресивного демократич
ного розвитку країни. Для під
приємців приготовано чимало 
приємних обіцянок: спрощення 
процедури реєстрації та звіт
ності, скорочення переліку й 
зниження ставок податків, лік
відація пов’я заних із ними при
вілеїв, звільнення від оподатку
вання витрат на новітні техноло
гії, удосконалення його для ма
лого та середнього бізнесу, змен
шення чисельності контрольних 
органів та підстав для перевірок. 
Є і більш радикальні обіцянки, 
як-от ліквідувати податкову мі
ліцію та скасувати ПДВ (замість 
якого запропоновано податок з 
обороту).

Менш чіткими є підходи до 
питань національної ідентич
ності й геополітичного вибору. 
Констатуючи, що «державною 
мовою в Україні буде одна – 
українська», Гриценко водночас 
декларує намір змусити чинов
ників «спілкуватися з людьми 
тією мовою якою до них зверта
ються», щó фактично нівелює 
статус державної навіть у сфері 
офіційної комунікації. Обіцяючи 
«поважати всіх, хто боровся за 
незалежність, вивчати і шану
вати свою історію», він уникає 
чіткості щодо проблеми націо
нального примирення та визна
ння воїнів УПА.

Гарантування національної 
безпеки у програмі Анатолія 
Гриценка пов’язане виключно з 
нарощуванням боєздатності 
української армії (яка має стати 
вільнонайманою), про євроат
лантичну інтеграцію там немає 
ані слова, що бачиться тепер по
казовим для політика, котрого 
тривалий час вважали одним із 
найбільших прихильників всту  -
 пу України до НАТО.

В ІЗОЛЯЦІї
Виходячи із ситуації, що скла
лася, й беручи до уваги останні 
дані соцдосліджень, максималь
ний результат, який зможе пока
зати партія Анатолія Гриценка 
на виборах, – не більше ніж 
3–3,5%. Це замало для впевне
ного проходження до парла
менту, але предостатньо для роз
тягання голосів опозиції. На сьо

годні, як відомо, є кілька форма
тів об’єд нань: довкола «Батьків
щини»; партії «УДАР Віталія 
Кличка». Консолідуватися з ВО 
«Свобода» з ідеологічних при
чин неможливо.

Наприкінці 2011 року після 
того, як «Фронт змін» і «Бать
ківщина» підтримали новий 
виборчий закон (із п’ятивід-
сотковим прохідним бар’єром 
та ліквідацією блоків як  суб’єк-
тів виборчого процесу), Гри
ценко заявив про вихід із 
КОДу. Претензії, звісно, об
ґрунтовані, бо ж синхронне з 
парламентською більшістю го
лосування щодо Закону «Про 
вибори народних депутатів 
України» скомпрометувало опо -
з  ицію, проте реакція вияви
лася надміру емоційною. Ба 
більше, після виходу з КОДу 
Анатолій Гриценко продовжив 
звинувачувати її у співпраці з 
урядом.

Тривалий час у ЗМІ цирку
лювала інформація про перего
вори щодо спільного походу у 
владу «Громадянської позиції» 
та партії «УДАР». Ці дві політ
сили справді мають ідеологічно 
споріднені програми, подібні 
електоральні бази. Але розв’я з-
 ка переговорного процесу між 
ними в березні 2012 року вия
вилась більш ніж несподіваною. 
В ефірі «5 каналу» Гриценко за
явив, що об’єд нання з прихиль
никами Віталія Кличка від
будеться за однієї 
умови: якщо з їх
ніх лав будуть 
усунуті «туш  ки», 
а також «люди, 
які мають кримі
нальне минуле», 
зокрема Артур 
Палатний, котрого 
Гриценко називає 
кримінальним авто -
ритетом 1990-х ро
ків.

З КиМ 
ПОВеДеШСЯ...
Демонструючи неаби
яку принциповість що-
до інших опозиційних 
сил, Гриценко фак
тично загнав себе в ізо
ляцію. Натомість розпо
чав поглинати сумнівні полі
тичні проекти. Свого часу він 
виклав п’ять принципів об’єд-
нання опозиції, серед яких 
ключову роль було відведено 

«чистоті партійних рядів». На
томість у березні було оголо
шено про об’єднання «Грома
дянської позиції» з «Україн
ською партією», очолюваною 
міським головою міста Калуша 
(на Івано-Франківщині) Ігорем 
Насаликом.

Останній має досить харак
терну політичну історію. Про-
йшовши до парламенту від «На
шої України» у 2002 році, він пе
ремандрував до фракції «Регі
они України», а загалом у його 
партійному активі ще й УНП, 
«Батьківщина», НДП, «ЕКО+25». 
Класичний політичний «коло
бок», якого до того ж часто зви
нувачують у реалізації коруп
ційних схем під час здійснення 
державних закупівель.

Проте після об’єднавчого 
з’їзду 31 березня 2012 року На
салик не просто поповнив лави 
«Громадянської позиції», а й 
став заступником її голови. 

Можливо, у такий спосіб Ана
толій Гриценко намагається 
вирішити проблему фінансу
вання партійної кампанії, тим 
більше що, за конфіденційною 
інформацією, мер Калуша поо
біцяв залучити до грошового 
забезпечення виборчої кампа
нії впливового галицького біз
несмена Петра Димінського.

По суті, трансформації, 
які відбулися з політичним 
проектом Гриценка за ос-
тан  ні роки, можуть таїти за
грозу перетворення його 
участі в перегонах на само
ціль. Водночас взаємні об
рази з іншими опозицій
ними політиками грати
муть на руку владі, яка в 
разі окремого походу «Гро -
мадянської позиції» на 
вибори та її неспромож
ності подолати п’яти  від  -
сот ко вий ба р’єр діста-
 не солідний призовий 

фонд. У нинішній ситуа
ції врятувати свою ре  пу-

тацію Гриценко може, ли ше 
відмовившись від безперспек
тивної самостійної і долучи
тись до тісної співпраці з най
ретинговішими представниками 
опозиційного табору. 
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Н
ародний депутат, виклю
чена з БЮТ Наталія Ко
ролевська надто широко 
присутня в медіа-прос 

торі. Дехто навіть порахував, що 
білбордів з її обличчям більше, 
ніж тих, на яких розміщено ло
готип Партії регіонів. І на від
міну від інших політиків, які по
зиціонують себе як опозиційні, 
вона не має проблем із досту
пом до виборця. Це якраз один 
із тих фактів, який багатьох на
штовхує на думку, що Королев

ська діє в інтересах влади: від
бирає голоси в опозиції. Соціо
логи, з якими поспілкувався 
Тиждень, і справді констату
ють, що зав  дяки білбордам, 
«джинсі», регулярній участі в 
політичних ток-шоу й ефекту 
новизни рейтинг Королевської 
швидко зростає. За даними  
Центру імені Разумкова, за її 
партію «Україна – Вперед!» го
тові проголосувати уже 5,4% 
(КМІС – фіксує 4,1%) потенці
альних виборців.

ЯК ЗРОСТАЮТь 
«НОВІ ЛІДеРи»
Як і більшість «нових облич», 
36-річна уродженка Луганщини 
Наталія Юріївна прийшла в по
літику з бізнесу. Вже у 18 років 
вона стала менеджером компа
нії, заснованої її старшим бра  - 
том Костянтином. Саме йому 
преса приписувала вирішальну 
роль у запрошенні тодішнього 
московського мера Юрія Луж
кова на сумнозвісний сепара
тистський з’їзд 2004 року. 

Чимало фактів свідчать про те, що Банкова сприяє політичному 
проекту Наталії Королевської. В будь-якому разі зараз вона підігрує 
партії влади у боротьбі за контроль над майбутнім парламентом

Автори: 
Олександр 
Михельсон, 
Олександр 

Крамар
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Прикметно, що політична 
кар’єра Королевської старту
вала за підтримки Партії регі
онів, коли на початку 2000-х 
вона стала депутатом обл  ради 
на рідній Луганщині. А в БЮТ 
зробила кар’єру лише зав  дяки 
Тимошенко. Чим поясню
ються симпатії до неї з боку 
Юлії Володимирівни, сказати 
важко. Відомо, однак, що в її 
прем’єр ський кабінет прино
сили теки з компроматом, за 
яким структурам Королевсь -
кої, зокрема, приписували 
роз  крадання коштів, що виді
лялись на закупівлю облад
нання для державних шахт, і 
торгівлю вугіллям з нелегаль
них копанок.

Дуже схоже на те, що і процес 
підлаштування під Королевську 
Української соціал-де мокра  тич -
ної партії, яку вона очолила в 
грудні того року, також не обій
шовся без сприяння влади. 
УСДП, яка на той час входила до 
БЮТ, Королевська успадкувала 
від зятя колишнього голови Вер
ховного суду Василя Онопенка, 
екс-заступ  ника міністра юстиції 
Євгена Корнійчука, який зазнав 
неабиякого тиску. Останньому, у 
свою чергу, є чим завдячувати 
владі: адже, після того, як його 
заарештували у грудні 2010-го 
за звинуваченням у корупції, на 
відміну від тих самих Тимо
шенко чи Луценка, зрештою ам
ністували. В кулуарах парла
менту говорили, що ціною 
звільнення стала відставка з по
сади головного судді країни 
тестя Корнійчука, однак дехто з 
опозиційних політиків не ви
ключає, що складовою домовле
ності стала і його партія. І ще 
один цікавий факт-збіг: напри
кінці жовтня 2011 року праців
ники МВС провели обшук уквар
тирі екс-міністра вугільної про
мисловості Віктора Полтавця, 
якого пов’я  зували з Королев
ською. Анатолій Могильов тоді 
заявляв, що йдеться про слід
ство щодо фінансових махінацій. 
За збігом обставин незабаром 
після цього обшуку Королевська 
почала відкрито дистанціюва
тися від БЮТ. 

Доленосний для Королев
ської з’їзд УСДП відбувся того 
самого дня, коли Апеляційний 
суд Києва підтвердив обвину
вальний вирок Юлії Тимо
шенко. Прихід депутатки до ке
рівництва партією не був попе
редньо схвалений ані Тимо
шенко, ані Олександром Тур
чиновим, котрий керує «Бать
ківщиною» та БЮТ від часу 
арешту Юлії Володимирівни. 
Спочатку Наталія Юріївна го
ворила ЗМІ (включаючи Тиж-
день), що така згода була. Та 
врешті-решт це публічно запе
речив Турчинов. А за інформа
цією Тижня, не давала добро 
на очолювання УСДП і Тимо
шенко. Після новорічних свят у 
цьому серіалі швидко розпо
чався новий сезон. 14 березня 
Королевську виключили з 
фракції БЮТ. Формальним 
приводом стало те, що її картка 
не проголосувала за схвален  - 
ня рекомендацій ПАРЄ щодо 

звіль  нення Тимошенко та ін
ших політв’язнів. Натомість Ко
ролевська звинуватила керів
ництво фракції на чолі з Ан
дрієм Кожем'якіним в умис
ному викраденні картки. У 
фракції ж БЮТБ заявили, що 
справжньою причиною ви
гнання Королевської є «співп
раця з режимом». Слідом за де
путаткою з фракції вийшли де
путати Євген Суслов та Олексій 
Логвиненко. Політрада УСДП 
ухвалила рішення про вихід  
із Комітету опору диктатурі.  
У відповідь БЮТ виключив  
зі свого складу УСДП. Нарешті, 
21 березня на закритому з’їз-   
ді УСДП перейменувалась на  
Партію Наталії Королевської 
«Україна – Вперед!». 

ОПеРАЦІЯ 
«СПАДКОЄМиЦЯ»?
Важко оминути увагою те, що 
нинішня рекламна кампанія 
Наталії Королевської спрямо
вана на своєрідне заміщення 
образу Юлії Тимошенко. До того 
ж внаслідок надмірної персоні
фікованості БЮТ серед усіх 
представників команди Тимо
шенко Королевська є лідером за 
рівнем підтримки, хоч в абсо
лютних цифрах рейтинг її полі
тичного проекту перебуває на 
межі прохідного бар’єру. Напри
клад, за даними опитування 
Центру імені Разумкова, її кан
дидатуру як лідера об́ єднаної 
опозиції підтримували 4,8% по
тенційних виборців, тоді як 
Олександра Турчинова – 4,2%. 
Про це, звісно ж, було відомо Ко
ролевській із внутрішніх соц
досліджень і раніше, а тому пі
дігрівало амбіції на лідерство. 
За інформацією Тижня, коли 
стало зрозуміло, що це немож
ливо в «Батьківщині», було ви
рішено реалізувати амбіції на 
чолі власної політичної сили.

Для влади, зацікавленої в що
найбільшому розмиванні опози
ційного (справжнього і надума
ного) політичного спектру, Коро
левська є знахідкою. Проект «Ан
тиЮля» почав розроблятися до
сить давно, проте кращої канди
датури годі й шукати. Суцільні 
підсвідомі асоціації: колишня со
ратниця та фаворитка екс-
прем’єрки, яка пішла проти та
ких собі «любих друзів-2» в особі 
тандему Турчинов – Кожем’якін, 
які до того ж, вдавшись до кулу
арних домовленостей, ще й 

Королівський подарунок владі

НеДОПРАЦЮВАЛи

Голова організації 
ветеранів-афганців 

«Ніхто, крім нас» 
Олександр Кова-
льов нещодавно 
звинуватив Коро-

левську, що його зо-
бражували без його 

на те згоди в про-
мороликах партії 
«Україна – Впе-
ред!», які нібито 
мали засвідчити 

підтримку Королев-
ської афганцями. 

№ 20 (237) 18–24.05.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|19

опозиЦія|поліТИКА



«злили» дітище Юлії Володи
мирівни вихованцю 
Ющенка, другові олі
гархів та «улюбленому 
опозиціонерові» чинної 
влади.

ЗАйВА ПРОГРАМА
Замість програми ви
борцю пропонується набір 
популістських гасел, розро
блених за принципом: «щоб 
модно звучало». Ознайомив
шись із ними, з’ясовуєш, що 
завдання Королевської зво
диться до того, щоб «привести 
в політику нових лідерів, котрі 
змінять якість української полі
тики». Далі ключове слово «но
вих», яке або нав’язливо вжива
ється, або має читатися між ряд
ків, як своєрідна мантра, що ні
бито сама по собі справді може 
стати запорукою того, що «ко
жен зможе реалізувати себе, 
гідно заробляти і гідно жити». 
Як це відбуватиметься, що
правда, Королевська залишає 
можливість кожному виборцеві 
пофантазувати, а отже, і прого
лосувати за симпатичну жінку, 
котра обов’язково ці фантазії 
буде готова справдити.

Попри перейменування 
партії під Королевську, соціал-
демократичні декларації ні
куди не поділися. Найближчий 
соратник Королевської Євген 
Суслов стверджує, що «соціал-
демократія європейського ти -
пу – це єдиний шлях для роз
витку України». Наталія Коро
левська гнівно засуджує прива
тизацію, яка «за 20 років неза
лежності України показала 
своє справжнє обличчя» (по
при те, що її родина брала 
участь у роздержавленні під
приємств).

Поруч із максимальним 
звільненням малого та серед
нього бізнесу (від чого, щоправ-
 да, не уточнено) статут партії пе
редбачає «активну роль чесної та 
ефективної держави», «забезпе
чення соціальної справедливості 
й високих соціальних стандар
тів», «суспільства всезагального 
добробуту», протидію «розпо
ділу суспільства за культур
ними, мовними, релігійними, 
національними ознаками». І 
звичайно ж, модна останнім ча
сом мантра про роль громадян у 
політичному житті, яка в просу
нутому проекті Королевської  
набуває максималістських форм 

і містить декларацію про на
мір запровадити акурат «то
тальний громадянський 
контроль на усіх рівнях 
влади».

Цілком ігноруються 
питання національної 
ідентичності, державної 
мови, геополітичного 
вибору, євроатлантич
ної інтеграції. Це й зро
зуміло, адже, за да
ними соціологічних 
досліджень, у Ната
лії Юріївни спос -
терігається пара
доксальний елек -
торальний мікс – її 

рейтинг найвищий (при
чому приблизно однаковий) на 
Південному Сході та Заході, і 
вдвічі-втричі нижчий у Центрі. 
Наразі PR-технологам Королев
ської вдавалося досягати того, 
щоб і західний, і східний вибо
рець бачив у ній те, що хоче. Од
нак Королевській таки дове
деться визначатися в цих питан

нях, і тоді значна частина її ни
нішніх прихильників усвідомить, 
що стали жертвою омани.

«ДжиНСА» І ВиДОВищА
На з’їзді «Батьківщини» 30 бе
резня народний депутат Роман 
Забзалюк з трибуни назвав Ко
ролевську «спадкоємицею ту
шок», чим зірвав бурхливі 
оплески присутніх. Сама вона 
полюбляє повторювати, що 
проти неї ведеться «брудна кам
панія». Колишні однопартійці 
їй цього не подарують, наголо
шуючи, що справж  ній опозиціо
нер за нинішніх часів і мріяти 
не може про таку широку при
сутність у центральних ЗМІ, як 
Наталія Юріївна.

Грошей на рекламу в штабі 
пані Наталії таки не шкодують. 
Як розповів Тижню експерт із 
рекламних комунікацій Артем 
Біденко, згідно з моніторингом 
компанії «Дорз Консалтинг», об
личчя Королевської співвітчиз
ники можуть споглядати на 320 
білбордах лише в Києві, а зага
лом по країні їхня кількість ся
гає 900. На місяць це коштує від 
2,5 млн грн. До речі, фахівці з ре

клами звертають увагу на той 
факт, що стилістика її виборчої 
кампанії надто нагадує креатив 
PR-технологів ПР. Складається 
враження, що розроблялася 
вона в одному місці – подібні 
гасла, кольори тощо.

Журналісти двічі публічно 
звинувачували її в розміщенні 
замовних матеріалів. Так, дже
рела Тижня стверджують, що 
відоме інтерв’ю виданню «Ком
ментарии», заголовок якого 
«Захистити кожного» з портре
том Королевської тривалий час 
можна було бачити на сотнях 
білбордів по всій країні, – лише 
частина масштабної рекламної 
кампанії. 

Окрім використання «джин-
 си» в українських ЗМІ Королев
ська також вдається до випробу
ваного методу впливу на елек
торальні симпатії громадян із 
обмеженими політичними 
знан    нями – «хліба й видовищ». 
Зокрема, в Запоріжжі на 6 
травня за сприяння «нового лі
дера» відбувся концерт при -
дворного кремлівського барда 
Олєґа Ґазманова, якого «урівно
важив» український гурт 
«Друга ріка». При цьому Коро
левська намагається справляти 
враження сучасного європей
ського політика. Вона вже всти
гла виступити на торішньому 
Давоському форумі, а 27 бе
резня Фонд Наталії Королев
ської організував у Брюсселі зі
брання друзів України, котре 
відвідали такі відомі в експерт
ному середовищі євродепутати, 
як британець Чарлз Теннок та 
поляк Марек Сівєц.

В ретроспективі спостеріга
ється чимало паралелей між 
Наталією Королевською з її «но
вими лідерами – новою краї
ною» та проектом десятирічної 
давнини – «Команда озимого 
покоління». Його обличчя, на
самперед Інна Богословська та 
Валерій Хорошковський, тоді 
також наполегливо перекону
вали, що вони політики нової 
якості з європейським світогля
дом, здатним подолати відста
вання країни та пострадянське 
болото. Натомість, виконавши 
свою роль із розтягування голо
сів опозиційно налаштованих 
виборців під час парламент
ських виборів 2002 року, у під
сумку опинилися в середовищі 
найбільш ревних адептів ни
нішнього режиму. 

КРАщОї КАНДиДАТУРи  
ДЛЯ ПРОеКТУ «АНТиЮЛЯ» 
ГОДІ й ШУКАТи

БІЗНеС 

Статки Королев-
ської ЗМІ оцінюють 

у $200–250 млн. 
Сама депутатка за-
являє, що особисто 
бізнесом не опіку-
ється, а підприєм-

ства, підконтрольні 
ї ї батькам, перебу-
вають під жорстким 
пресингом влади. 
Нібито сім’ї через 

це навіть довелося 
продати акції од-
ного зі стовпів ро-

динної бізнес-
імперії – комбінат 
«Луганськхолод» 

(торгова марка «Ко-
ролівське моро-

зиво»). До бізнес-
імперії Королев-

ської також зарахо-
вують компанії: 
«Агромета» (ху-
доба та зернові), 

«Холодінвест» (за-
морожені напівфа-
брикати), «Медіа 
Інжиніринг груп» 
(медіа-холдинг), 
«МС-груп» (охо-

ронне агентство).
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НЕ ВАБИТЬ
Динаміка рівня привабливості інвестиційного поля України

За даними Європейської Бізнес Асоціац�

ІІІ кв.
2008

ІV кв.
2008

І кв.
2009

IІ кв.
2009

IІI кв.
2009

IV кв.
2009

І кв.
2010

IІ кв.
2010

IІI кв.
2010

IV кв.
2010

І кв.
2011

І кв.
2012

IІ кв.
2011

IІI кв.
2011

IV кв.
2011

3,14*

2,22 2,22

2,64 2,56 2,57

3,08
3,25 3,20 3,28

3,40 3,39

2,56

2,19 2,18

*Значення індексу інвестиційної привабливості. Найвищий показник – 5 балів
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КРІМ ТеХНІЧНиХ БАР’ЄРІВ,  
НА НеГАТиВНе СПРийМАННЯ 
ІНВеСТиЦІйНОГО ПОЛЯ 
УКРАїНи ВПЛиВАЄ І 
ПОЛІТиЧНА СиТУАЦІЯ

Р
езультати дослідження 
привабливості України в 
очах інвесторів, яке Євро
пейська Бізнес Асоціація 

вже традиційно проводить що
кварталу, починаючи від 2008 
року, знову невтішні. 2,18 бала із 5 
– саме таку оцінку поставили ін
вестори бізнес-клімату нашої кра
їни в першому кварталі цього 
року.

Порівняно з результатом, 
який ми дістали наприкінці 2011-
го (2,19 – це було найбільше па
діння довіри інвесторів до ринку 
України за всю історію дослі
дження), ані позитивної, ані нега
тивної стрімкої динаміки не про
стежується. Але тривожним є те, 
що індекс продовжує демонстру
вати падіння.

Що спричиняє погіршення ін
вестиційних настроїв? Серед 
основних причин, які називають 
керівники компаній–членів Єв
ропейської Бізнес Асоціації, – так 
звані хронічні проблеми вітчиз

няного ринку: недосконале й не
прозоре правове поле, високий рі
вень корумпованості, бюрократія 
та надмірне втручання в діяль
ність бізнесу з боку владних 
структур. Опитування інвесторів, 
крім того, засвідчили, що на 
вкрай негативне сприймання 

ними інвестиційного поля Укра
їни впливає політична ситуація: 
ув’язнення Юлії Тимошенко, по
гіршення відносин Києва з ЄС, 
нестабільність зовнішньополітич
ного курсу.

Як будь-яке хронічне захво
рювання потребує комплексного 
тривалого лікування, так і кожна 
з цих проблем може бути вирі
шена лише за допомогою виваже
них реформ, стратегічних підхо
дів, орієнтованих не на коротко
строковий або номінальний ре
зультат, а на успіх у довготрива
лій перспективі. Наголошу: 
бізнес-спільнота все ще покладає 
великі сподівання на те, що укра
їнська влада спрямує зусилля на 
вирішення цих проблем. А щоб 
упевнитись у серйозності намірів 
уряду покращити інвестиційний 
клімат, бізнес повинен відчути 
конкретні позитивні рухи в на
прямі вирішення ключових про
блем.

Що я маю на увазі? Проаналі
зувавши численні звернення 
більш як 900 компаній–членів 
Європейської Бізнес Асоціації – 
представників усіх секторів еко
номіки, ми виділили низку спіль
них проблем, які перешкоджають 
вільній та продуктивній діяль
ності бізнесу в Україні. Це свого 
роду технічні перепони або 
бар’єри.

Визнання європейського  
СЕ-маркування
Україна досі не визнала на зако
нодавчому рівні європейського 
маркування якості СЕ, тому на
разі вітчизняні імпортери стика

ються з додатковими обтяжли
вими та застарілими процеду
рами підтвердження якості й сер
тифікації товарів, які, по суті, вже 
пройшли всі необхідні випробо
вування в ЄС. Для вирішення 
цього питання та полегшення 
життя імпортерам Асоціація про
понує законодавчо закріпити ви
знання маркування СЕ для ме
дичних виробів, побутової елек
тротехніки та іншої продукції, із 
внесенням необхідних змін до 
відповідних технічних регламен
тів України.

Гармонізація вимог до мар-
кування продукції з відпо-
відними нормами ЄС

Чинні вимоги до маркування 
як харчової, так і нехарчової про
дукції в Україні у своїй більшості 
не гармонізовані з відповідними 
нормами Європейського Союзу, 
що ускладнює процес зовнішньої 
торгівлі, й, відповідно, прямо 
впливає на настрої інвесторів.

Насамперед ця проблема 
має відображення в маркуванні 
ГМО, тому ми, Європейська Біз
нес Асоціація, детально ви
вчивши цю проблему, пропону
ємо маркувати харчові про
дукти лише в разі наявності в їх 
складі генетично модифікова
них організмів, а не відсутності, 
як ми нині бачимо. Таким чи
ном, процедура маркування 
ГМО в Україні повністю відпо
відатиме Директивам та прак
тикам ЄС і не створюватиме до
даткових проблем чи перешкод 
виробникам та імпортерам хар
чової продукції.

Відшкодування ПДВ
Проблема полягає, по-перше, в 
сумах ПДВ, які були заявлені та 
підтверджені до відшкодування 
державою, але de facto не відшко
довані. Питання виконання вла
дою своїх зобов’язань щодо цього 
є досить гострим і потребує як
найшвидшого вирішення.

Що може зробити держава, 
аби налагодити механізм компен
сації ПДВ та позбавитися накопи
чених заборгованостей? Ми про
понуємо звернути увагу передусім 

Успіх в деталях

Автор:  
Анна 

Дерев’янко, 
виконавчий 

директор 
Європейської 

Бізнес 
Асоціації
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на ефективність роботи фіскаль
них органів, спрямування їхніх 
зусиль на виявлення так званих 
податкових ям, не перекладаючи 
водночас цієї роботи на плечі сум
лінних платників податків і в 
жодному разі не застосовуючи 
механізму примусового списання 
сум ПДВ, раніше заявлених та 
підтверджених для відшкоду
вання.

Повноцінне запровадження 
системи електронного де-
кларування на митниці та 
ефективне використання 
транзитного потенціалу 
України
Електронне декларування на 
митниці – це прогресивний меха
нізм, який за умови повного 
функціонування значно спрос
тить процес митного оформлення 
й торгівлі відповідно. Однак він 
досі не діє в повному обсязі, і його 
ресурс не може бути використа
ний на 100%. Кроком на шляху до 
ефективного веб-декларування в 
Україні має стати перехід на елек
тронний документообіг й інших 
контрольних органів, які видають 
необхідні документи для митного 
оформлення або оперують у своїй 
діяльності митними деклараці
ями й донині в паперовому ви
гляді. Тому факт наявності елек
тронної митної декларації не сут
тєво спростив зовнішньоеконо
мічні транзакції. Це, наприклад, 
стосується неможливості подання 
електронної митної декларації до 
банку з метою здійснення тран
скордонних розрахунків під від
повідним валютним контролем.

Транзитний потенціал
Крім проблеми неповноцінного 
функціонування електронного 
митного декларування, ефек
тивне використання транзитного 
потенціалу України гальмують 
інші чинники. Під транзитним 
потенціалом країни я маю на 
увазі ефективне задіяння «тран
зитних складів», які зберігають 
товари, призначені для закор
донних ринків, та налагодження 
законодавчого супроводу таких 
експортно-імпортних операцій. 
Проблеми, про які йдеться, ле
жать у регуляторній площині. 
Так, зокрема, на сьогодні банки 
не можуть зняти розрахункової 
транзакції за зовнішньоеконо
мічною операцією з валютного 
контролю на підставі митної де
кларації про розміщення продук

ції на митному складі. А саме в 
такому режимі й відбувається ме
ханізм роботи транзитних скла
дів, коли продукцію тимчасово 
ввозять на територію країни без 
сплати мит і ПДВ, з метою даль
шого її вивезення в інші дер
жави. На сьогодні будь-які ком
панії, які мають намір здійснити 
цю операцію, повинні повністю 
імпортувати товар, внісши всі не
обхідні імпортні платежі з ПДВ 
включно, а потім оформляти екс
порт і сподіватися на відшкоду
вання.

Європейська Бізнес Асоціація 
розробила низку конструктивних 
змін та пропозицій стосовно змін 
до нормативних інструкцій НБУ 
та Державної податкової служби 
для забезпечення повного функ
ціонування режиму «реекспорт».

Врахування податкових 
збитків минулих періодів
Новий Податковий кодекс, на 
жаль, не вирішив проблеми вра
хування платниками податків 
збитків минулих періодів. Відсут
ність практики та механізмів ви
рішення цього питання створює 
невизначеність і напруження у 
взаєминах між платниками по
датків та фіскальними органами.

Вивчивши досвід вирішення 
цього питання в Росії та ЄС, Асо
ціація наголошує на тому, що 
платники податків повинні мати 
право враховувати збитки мину
лих періодів у податковому обліку 
в повному обсязі, а в разі запрова

дження будь-яких обмежень 
останні мають бути виключно 
тимчасового характеру.

Правила трансфертного  
ціноутворення
В Україні, на жаль, повністю від
сутня регуляторна правова база 
для контролю за трансфертним 
ціноутворенням. Це порушує пра
вила чесної конкуренції і може 
внести дисбаланс на ринок. У 
співпраці з найкращими експер
тами Асоціація створила концеп
цію змін до законодавства з пи
тань трансфертного ціноутво
рення, яка включає в себе роз
робку та прийняття законопроек
тів про принципи контролю за 
дотриманням і застосуванням 
правил такого ціноутворення, ви
моги до документації, джерел ін
формації щодо цін тощо.

Вирішити всі ці технічні пи
тання – реалістичне завдання, 
яке не потребує надзвичайних ча
сових або інших зусиль. Європей
ська Бізнес Асоціація в жодному 
разі не припиняє працювати над 
вирішенням так званих глобаль
них проблем української еконо
міки. Натомість нинішні умови 
диктують свої правила, тож зараз 
ми фокусуємось на вирішенні, 
здавалося б, простих, але водно
час важливих для бізнесу питань. 
З елементів можна скласти 
основу прозорого, привабливого 
та стабільного інвестиційного 
поля України. Успіх – у деталях. 

Жодних змін, важко сказати

Політика: відносини з ЄС та МВФ, 
газові контракти, справа 
Тимошенко

Проблеми з оподаткуванням, 
Податковим кодексом

Адміністративний контроль і тиск

Корупція

Тиск та проблеми митного 
оформлення

Непрозоре законодавство, 
технічні бар’єри

Відшкодування ПДВ

Девальвація гривні, зменшення 
купівельної спроможності

Судова система

Банківська система, труднощі 
в отриманні позик

МОРЕ ПРОБЛЕМ
Негативні зміни в інвестиційному кліматі 

України (основні скарги компаній–
членів Європейської Бізнес 

Асоціац�*), перший 
квартал 2012 року

* За даними опитувань 149 перших 
осіб компаній–членів Європейської 

Бізнес Асоціац�. Респондентам 
було дозволено обрати кілька 

варіантів відповідей

20%

26%
25%

18%

15%

13%

11%

7%
6%

5% 5%

77% 
респондентів–

членів Європейської 
Бізнес Асоціації 

впродовж останніх 
трьох місяців не 

відчули будь-яких 
позитивних змін в 

інвестиційному 
кліматі України
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Грецькі пар-
тії так і не ді-
йшли згоди 
щодо форму-
вання коалі-
ційного уряду. 
15 травня пре-
зидент краї-
ни прийняв рі-
шення провес-
ти у червні пе-
ревибори

З
атишшя єврокризи три
вало лишень якихось 
кілька коротких місяців. 
А нині, попри другий 

транш фінансової допомоги 
Греції в €130 млрд ($169 
млрд), про який лідери євро
зони домовились у грудні, і €1 
трлн дешевих довготерміно
вих позик від європейського 
Центробанку, жахіття повер
таються. Як шкода, що Старий 
Світ усе ще не готовий до ви
пробувань, котрі йому нале
жить пройти.

Часу обмаль. У Франції ви
борці дали новому президен
тові Франсуа Олланду мандат 
для зміни курсу «суворої еко
номії», що був установлений 
його переможеним попередни
ком Ніколя Саркозі разом із 
канцлером Німеччини Анґе
лою Меркель, і зосередитися на 
зростанні. Меркель твердить, 
що не змінюватиме фіскальної 
домовленості, але й Олланд по
винен показати щось електора
тові на парламентських перего
нах, які відбудуться у Франції 
через місяць. Іще більшу за
грозу становлять перевибори, 
які назрівають у Греції, де 
партії-переможці безуспішно 
намагаються сформувати уряд. 
Якщо більшість греків знову 
проголосує проти скорочення 
бюджетних витрат і реформ, 
яких вимагає програма еконо
мічної допомоги їхній країні, то 
уряди держав єврозони (зо
крема, Німеччини) постануть 
перед необхідністю радикаль
ного вибору. Меркель або піде 
назустріч Греції і проковтне цю 

пігулку, а це відтак створить 
небезпечний прецедент безкар
ності за непослух, або, що ймо
вірніше, наполягатиме на сво
єму й відправить греків у вільне 
плавання.

Сама лише думка про хао
тичний демарш Афін із євро
зони в час розбіжностей між 
Францією та Німеччиною пови
нна лякати кожного, кого це 
стосується (збитки, завдані сві
товій економіці, цілком мо
жуть, наприклад, серйозно пі
дірвати шанси Барака Обами на 
повторне обрання президен
том). За таких високих ставок 
решті зони євро конче потрібно 
знизити ризик поширення за
грози опинення поза валютним 
союзом із Греції на Португалію, 
Ірландію, ба навіть Іспанію та 
Італію. Непокоїть те, що саме в 
момент, коли потрібна твереза 
«реальна політика», державні 
особи стають жертвами само
обману, а лідери провідних 
країн нав’язують спокусливу 
напівправду, обіцяючи грома

дянам Європи легший вихід зі 
становища.

щО РОЗПОВІДАЮТь...
Єврозоні потрібно виконати 

чимало нелегкої роботи. До 
свого списку ми принаймні вне
сли б таке: на найближче май
бутнє – повільніше фіскальне 
регулювання, більше інвести
цій, вільніша валютна політика 
для сприяння зростанню й міц
ніший фінансовий захист слаб
ких країн на периферії від по
ширення на них «епідемії» (усе 
те, що так не до вподоби нім
цям); на середню перспективу – 
структурні реформи жорстких 
європейських ринків і непропо
рційно великих соціальних про
грам (заходи, непопулярні в 
Південній Європі) паралельно 
із планом мутуалізації бодай 
частини непогашеного боргу й 
запровадження загальноєвро
пейського механізму вирішення 
проблем банків на межі бан
крутства (ризикована ідея для 
всіх). Це амбітний план, але на 

І знову 
ГРеЦІЯ...
Загроза виходу Греції  
з єврозони зростає, та 
водночас треба рятувати  
й саму єдину валюту
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початку цього року, коли й іта
лійці, й іспанці, й греки при
ймали нелегкі рішення, а ЄЦБ 
вливав фінанси, така політика 
здавалася можливою.
А тепер їх заносить у країну 
мрій. Франція – найпоказові
ший приклад. Олланд цілком 
слушно каже, що зростання 
змінило б європейські перспек
тиви: стало б легше виплачу
вати борги, відновлювати 
банки і зменшувати масштаби 
безробіття. Але цю істину вби
вають дві неправди. Виступа
ючи на словах за фіскальну 
консолідацію, він насамперед 
пообіцяв підвищити бюджетні 
витрати й податки (для замож
них) і таким чином вийти із 
кризи, тож французькі виборці 
перебувають у полоні ілюзії, 
ніби багаті здатні заплатити, і 
їхні власні клопоти на цьому 
закінчаться. Крім того, він 
твердить, що в європейській 
кризі винні лібералізм, прива
тизація і дерегуляція еконо
міки. Тепер Франція вірить, що 
можна сховатися за тими са
мими бар’єрами для підприєм
ництва, які, власне, і зробили її 
економіку неконкурентоспро
можною.

Невдовзі Олландові потріб-
 но буде подужати знайти комп
роміс із Меркель: до фіскаль
ного пакту, можливо, додасться 
ще один – про зростання. Це 
справді плюс для Німеччини, 
яка намагається підтримати 
попит. Але паризькому лідерові 
усе одно доведеться дати санк
цію на реформи, бо йому потрі
бен середньотерміновий план, 
щоб набрати коштів для соці
альних виплат, не вдаючись до 
позик. Понад те, коли сусіди 
розпочнуть реформи, Франції 
самій доведеться зробити те 
саме – інакше зростатиме без
робіття, а заробітна плата не 
збільшуватиметься. Як було б 
чудово, якби зменшення відсо
ткових ставок, 60 тис. нових ро
бочих місць для освітян і нові 
дороги порятували б Францію 
від усього цього. Але економіч
них фей із чарівними палич
ками, які з повітря можуть ви
чаклувати зростання, просто 
немає.

...І В щО ВІРЯТь
По всій Європі повторюється та 
сама картина. В Італії напів
правда звучить так: країна 

може виборсатися з недієздат
ної політики, переклавши при
йняття важких рішень на тех
нократа. Тамтешній прем’єр-
міністр Маріо Монті – людина 
й справді обдарована, але по
тужне протестне голосування 
на нещодавніх виборах до міс

цевих органів самоврядування 
свідчить, що непопулярні кро-
 ки, які зачіпають життя стіль
кох італійців, зрештою, най
краще визначають виборні по
літики. Німецька напівправда 
полягає в тому, що проблеми 
єврозони можна вирішити про
сто: коли країни-боржники від
мовляться від матеріального 
достатку. Фактич  но, німцям по

трібно змиритися з вищою ін
фляцією, дещо підняти спожи
вання й підтримувати слабших 
партнерів у валютному союзі. 
Справді, євро виживе лише 
тоді, коли кожна країна ві
зьметься за вирішення про
блем, від яких досі ухилялася. 
Це схоже на похмурий жарт: 
для євро потрібні французькі 
реформи, німецька марнотрат
ність та італійська політична 
зрілість.

Найгірша з усіх ситуацій – у 
Греції. В Афінах своя напів
правда: що нетерпимим північ
ним європейцям байдуже до 
всього того лиха, якого зазнали 
греки. Країна і справді по
страждала: за оцінками, від 
2007 до 2012 року економіка 
скоротилася майже на одну 
п’яту. Її душать суворі умови 
кредитування й вимоги до лік
відності, а в майбутньому до 
них доплюсуються нові скоро
чення бюджету й підвищення 
податків. Навіть якщо все 
вдасться, наступного року борг 
Греції становитиме 161% ВВП. 
Хоч би що там вигадував на
ступний уряд, думка про те, що 
Афіни можуть сплатити таку 
суму, найбільша фантазія з 
усіх.

Чи означає це, що Греції все 
ще краще буде залишатися в 
зоні євро? Можливо, хоча аргу
ментів на користь цього дедалі 
менше. Вихід із валютного со
юзу й дефолт, який настане 
опісля, полегшили б її борго
вий тягар, відновили конкурен
тоспроможність і змусили полі
тиків узяти відповідальність за 
власну долю у свої руки. Утім, 
вихід також викличе хаос і зни
щить заощадження, тож – як це 
часто було в минулому – всі пе
реваги можуть швидко зійти 
нанівець. Решті єврозони теж 
було б краще, якби Греція за
лишалася з ними, навіть про
сто з огляду на ризик поши
рення цієї пошесті (і недо
статню підготовку до такого 
сценарію). Але знову-таки не за 
будь-яку ціну.

Якщо Афіни відмовляться від 
другого пакету фінансової допо
моги або різко відставатимуть від 
програми виходу з кризи, мож
ливо, їм доведеться неменче по
кинути еврозону. Меркель і 
Олланд мають щонайбільше мі
сяць для підготовки. І роботи в 
них – непочатий край. 
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Тиранія ринку
Чому навіть в умовах вільного ринку ви не купите взуття потрібного 
розміру чи газети, зміст якої відповідав би вашим бажанням

У 
2009 році американський 
економіст Джоель Валь
дфоґель написав книжку 
«Тиранія ринку» з підза

головком «Чому ви не завжди 
можете отримати те, чого хо
чете», в якій указав на суттєві 
недоліки ринкових реалій, зо
крема на неспроможність задо
вольнити потреби всіх груп спо
живачів. «Тиранія ринку» вмить 
стала однією з найпопулярні
ших книжок серед маркетологів 
та економістів. Нещодавно укра
їнський переклад цієї праці вий
шов друком у видавництві «Тем
пора». Тиждень запитав у про
фесора Вальдфоґеля, хто ж за
знає тиранії в умовах ринкової 
економіки.

У. Т.: Українці ще в радянські 
часи дефіцитів, черг та порож-
ніх крамниць знали, що капіта-
лізм забезпечує споживачів 
краще. Мантрою багатьох еко-
номістів, які давали офіцій-
ному Києву поради в перехід-
ний період, було гасло якомога 
вільнішого ринку, що гаранту-

вав би матеріальний добробут 
і свободу. Ваша книжка нази-
вається «Тиранія ринку», і ви 
стверджуєте, що його вільна 
модель не може надати спожи-
вачеві повної свободи вибору?

– Я, безумовно, великий 
прихильник ринку. Він у бага
тьох випадках спрацьовує дуже-
дуже добре. Але одним з аргу
ментів, який часто лунав на під
тримку вільної моделі, було 
твердження про її здатність за
довольнити будь-яке бажання 
людей, якщо вони готові за це 
платити. Усе, мовляв, залежить 
від того, чого ви хочете, і для за
доволення бажань чи потреб 
окремих споживачів не потрібно 
згоди інших. Тобто досить по
ширеними є думки про цю над
звичайну свободу, а я вказую на 
те, що в численних випадках 
окремої вашої охоти замало – 
вона повинна бути ще в 
багатьох-багатьох інших людей. 
В умовах ринку значення має те, 
чи поділяє ваші бажання решта.

У. Т.: Ви констатуєте тиранію 
ринку, який прислуговує лише 
бажанням більшості. Попри це, 
наприклад, компанія Apple 
успішно випустила продукти, 
яких люди не могли бажати, бо 
вони були новаторськими. 
Отже, ця тиранія не повна?

– Далека від повної. Вона по
стає на певних ринках, де фіксо
вана вартість забезпечення про
дуктом висока. Тобто для то
вару, який можна запропону
вати без великої початкової вар
тості, її сваволя обмежена. По
треби в тому, щоб ваші бажання 
поділяли багато інших людей, 
немає. Але якщо йдеться про 
продукт, у виробництві якого 
враховані запити багатьох осіб, 
ви відчуєте різницю. Напри
клад, у США в кожному місті ма
ємо фактично одну головну га
зету. Навіть у дуже великих не 
так багато масових щоденних 
видань. Одначе питання в тому, 

Спілкувався 
Богдан 
Цюпин

чи цей продукт спрямований на 
задоволення ваших запитів чи 
моїх? Зазвичай його призначено 
більшій частині споживачів, і 
люди з особливими бажаннями 
не отримують того, що хочуть.

Може, «особливі бажан-
 ня» – не зовсім правильний ви
слів. Ідеться радше про щось не 
зовсім типове. Одним із при
кладів, на який я спирався в до
слідженнях, був той, що у США 
етнічний склад населення може 
бути дуже різноманітний. Я ви
вчав продукти ЗМІ: газети, ра
діо- й телестанції. У Сполуче
них Штатах темношкіре й біле 
населення мають різні поба
жання, коли йдеться про ці 
продукти. Крім того, осібно сто
ять іспаномовні й англомовні. 
Цікавим виявилося те, що в міс
тах, де більшу частину людності 
становила одна із груп, її пред
ставники мали набагато шир
ший і кращий вибір, призначе
ний саме для них, порівняно з 
тими, де їхня група є меншим 
відсотком населення. І це пряме 
підтвердження, що навіть в 
умовах вільного ринку задово
лення потреб споживача зале
жить не лише від того, скільки в 
нього грошей і чого він хоче, а й 
від того, чого хочуть інші до
вкола нього.

У. Т.: Наведені у книжці факти 
та висновки, очевидно, корисні 
для маркетологів, підприєм-
ців, урядовців, а може, й полі-
тиків. Ваша праця для них? 

– Ми у Сполучених Штатах 
завжди були великими при
хильниками ринку, і це виправ
дано. Але деякі аргументи на ко
ристь застосування лише його 
механізмів заходять надто да
леко. Ось іще один приклад: по
думайте про людей, які мешка
ють у маленьких містах порів
няно з великими. Жителям міс
течок пропоновано куди менше. 
Так. Це не дивно. Але навіть у 
США державна політика – чи со

БІОГРАФІЧНА НОТА

Професор  
Джоель  
Вальдфоґель 
Американський еко-
номіст, який зарахо-
вує себе до емпірич-
ної школи, ствер-
джуючи, що віддає 
перевагу роботі не з 
теорією, а з практич-
ними аспектами 
економіки. 
Захищав дисертацію 
в Стенфорді, зараз 
працює в Універси-
теті Міннесоти.
Підтвердженням 

практичності зацікавлень професора Вальдфоґеля 
можна вважати його книжку «Скнароекономіка: чому 
ви не повинні купувати подарунки на свята», в якій він 
вирахував, що у США на різдвяні подарунки щороку 
марнують близько $85 млрд.
Але більше уваги фахівців привабила його праця «Ти-
ранія ринку: Чому ви не завжди можете отримати те, 
чого хочете», яка вперше вийшла друком 2009 року.
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ціальна – спрямована на забез
печення громадян у таких насе
лених пунктах. Наприклад, по
штова служба надає послуги на
віть там, де попит на неї дуже не
значний. Ми не беремо з людей 
більшої плати за пересилання, 
якщо це мешканці віддалених 
районів. Ідеться про свідомі рі
шення задля врівноваження за
доволення потреб. Ринок такого 
не зробив би. Це слід здійсню
вати через уряд. Якщо відверто, 
моя книжка має на меті подати 
підтвердження й факти, які не 
давали б можливості деяким 
людям заявляти, що ринок у ча
рівний спосіб здатен вирішити 
всі проблеми.

У. Т.: Соціал-демократи чи хрис-
тиянські демократи в Європі ска-
зали б, що вони це зрозуміли 
давно і що є аспекти суспільства, 
яких не можна залишати на від-
куп ринковим силам: освіта, 
культура, охорона здоров’я, 
основні соціальні служби. Чи по-
годжуєтеся, що в деяких держа-
вах Старого світу цю проблему 
успішно вирішують?

– Я вважаю, що в багатьох 
європейських країнах більш 
свідомі цих питань. Такі ідеї є 
суперечливими у США, але не в 
Європі, де, як ви кажете, чи
мало державних кроків спрямо
вано на запобігання деяким на
слідкам впливу ринкових сил.

У. Т.: Після настання глобальної 
фінансової кризи 2008 року з 
новою силою залунали твер-
дження, що вільноринковий ка-
піталізм, можливо, віджив своє. 
що ви думаєте про теперішню 
стадію розвитку економічної 
науки й долю капіталізму?

– Це велике запитання. 
Спробую зупинитися на одному 
аспекті, про який можу гово
рити компетентно. Загалом є 
два види економістів: ті, які ви
вчають лише теорію, і ті, які до
сліджують дані реальної еконо
міки. Я непохитно стою в таборі 
емпіричного підходу. Моя 
книжка певною мірою була 
проти тих, чиї теорії проголо
шують, що ринкова економіка 
всіх забезпечує усім.

У теорії виробництво відбу
вається в постійній залежності 
від масштабів. І це ідея, яку за
вжди мали на увазі такі люди, 
як Мілтон Фрідман, який за
вжди твердив, що капіталізм і 

свобода крокують пліч-о-пліч. 
Але якщо подивитися, як пра
цює економіка, то ця екстре
мальна версія особистої свободи 
не підтверджується. Не все так 
просто. Я навіть повторився б, 
що в багатьох ринках ви отриму
єте те, чого хочете, лише тоді, 
коли цього хочуть інші.

Що з цим робити? Чи озна
чає це, що капіталізм поганий? 
Ні. Хіба те, що він не є бездоган
ним. І ще одне: коли люди ве
дуть мову про визначення на
прямів урядової політики чи ме
ханізмів втручання в ринок, то 
твердження, яке часто лунає у 
США, мовляв, будь-який урядо
вий вплив був би неефективним 
і шкідливим, бачиться хибним.

У. Т.: Є ще одне дуже велике 
економічне питання сучасності. 
Країни, що розвиваються, фак-
тично беруть собі за зразок рі-
вень життя середнього класу в 
США. Але тепер лунають голоси 
про те, що у світі із семимі-
льярдним населенням індиві-
дуальне споживання всіма на 
рівні країн західного світу про-
сто неможливе. Такому гло-
бальному ринкові просто за-
бракне ресурсів. Який вихід? 
Чи можливо, щоб усі досягнули 
американської моделі ринко-
вої економіки й такого рівня 
споживання?

– Навряд чи я відповім на це 
запитання. Як економіст, я сказав 
би: проблема з надмірним спо
живанням виникає тому, що за 
деякі продукти не платять повної 
ціни. Маю на увазі, що в ціну 
кожного товару годилося б вклю
чити і його вартість для планети: 
викиди в атмосферу чи забруд
нення довкілля. Коли споживач 
не платить повної вартості за 
створення продукту, він може 
споживати його забагато, що, не 
виключено, призведе до ни
щення ресурсів Землі. Тому еко
номічний аспект проблеми поля
гає в тому, чи постанемо ми перед 
повною ціною, яка відображає 
вартість виробництва? Йдеться 
не лише про грошове вираження, 
а й про те, чи платимо ми сповна 
за використання повітря та води? 
Якщо ні, то, ймовірно, що спожи
вання буде надмірним і матиме 
шкідливі наслідки.

У. Т.: Часто видається, що успіх 
ринкової економіки значною 
мірою залежить від рівня закон-
ності в країні, від тиску корупції, 
від того, наскільки відпові-
дально поводиться владна 
еліта. Чи може сам вільний ри-
нок/капіталізм породжувати 
систему з верховенством права? 
Чи досягнення законності – це 
суто політичний аспект розви-
тку суспільства?

– Це дуже важливе питання. 
Вважаю, що багато західних 
економістів над цим навіть не 
задумуються, бо сприймають 
верховенство права як належне. 
А насправді йдеться про один із 
наріжних каменів. Навіть за
хідні економісти, критично на
строєні щодо ролі урядів у еко
номіці, вірять у те, що потрібен 
правлячий кабінет, який забез
печував би законність і верхо
венство права. У Мілтона Фрід
мана є знаменитий вислів: 
«Уряд повинен установлювати 
правила й бути суддею». Я вва
жаю, що чимало радників та 
спостерігачів із Заходу, які під
тримували перехід до капіта
лізму, не достатньо усвідомлю
вали, наскільки важливо мати 
законність і верховенство права 
в основі його успішної діяль
ності. Ринок сам собою цього не 
забезпечить. Потрібен зацікав
лений і справедливий уряд. 
Лише за таких умов ринок може 
розвиватись і функціонувати 
належним чином. 

На багатьох ринках 
ви отримуєте те, 

чого хочете, лише 
тоді, коли цього хо-

чуть інші

Повну версію 
інтерв’ю 

читайте на сайті 
www.tyzhden.ua
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Автор:  
Пол Маркіллі

П
облизу величезного ви
ставкового комплексу 
Frankfurt Messe, де від
буваються численні ні

мецькі торговельні ярмарки, 
стоїть «Молотобоєць» – 21-ме
трова рухома статуя, яка весь 
час піднімає і опускає руку, 
б’ючи молотом по шматку ме
талу. Автор, скульптор Джона
тан Борофскі, каже, що його 
робота прославляє робітника, 
який своїм розумом і мозолями 
створює світ, у якому ми жи
вемо. Знайома історія. Але сьо
годні виробничі інструменти 
змінюються кардинально, і це 
суттєво вплине на майбутній 
випуск товарів.

На одному з великих франк
фуртських торговельних яр
марків – EuroMold – експону

ють машини для виготовлення 
зразків продуктів, інструменти, 
необхідні для запуску цих ре
чей на конвеєр, та всіляке інше 
виробниче приладдя. Інженери 
старої школи працювали з то
карками, свердлами, штампу
вальними пресами та стру-
гально-відтяж ковим верстатом. 
Усе це досі існує, але на Euro-
Mold не експоновано жодного 
обладнання, що його обслуго
вують люди в робах. Зала за за
лою наповнені безліччю бездо
ганно чистого американського, 
азійського та європейського ви
робничого оснащення – неймо
вірно автоматизованого. Чоло
віки й жінки обслуговують 
його, здебільшого сидячи перед 
моніторами комп’ютерів. Мо
лотка на виставці ви не зна
йдете.

А на останньому ярмарку 
EuroMold торік у листопаді 
представили інший тип ма

шин: тривимірні (3D) прин
тери. Замість розбивання, зги
нання й перерізання матеріалу, 
як це завжди було, вони ство
рюють вироби, складаючи ма
теріал шар за шаром. Тому цей 
процес точніше називається ади -
тивним виробництвом. Аме  ри-
канська компанія 3D Systems 
за допомогою одного зі своїх 
3D-принтерів зробила моло
ток для  видання The Economist 
– справжнісінький, із акурат
ним держаком під дерево та 
металізованою насадкою.

Таким буде виробництво у 
майбутньому. Спробуйте сьо
годні замовити в заводу один 
молоток за вашим власним ди
зайном, і ви отримаєте рахунок 
на тисячі доларів. Виробникам 
потрібно буде створити зразок, 
відлити металевий наконеч
ник, обробити його, змайстру
вати дерев’яну ручку, а потім 
з’єднати частини предмета. Усі 

Третя 
промислова 
революція

Цифрові технології проникають у виробництво, і незабаром воно 
зміниться до невпізнанності. А певна частина потужностей 
повернеться до багатих країн
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до вимог кожного місцевого 
ринку.

БІЛьШе ТАКОГО  
Не ВиРОБЛЯЮТь
Заводи стають дедалі ефектив
нішими завдяки автоматичним 
фрезовим верстатам, які мо
жуть змінювати власні інстру
менти, нарізати в різних на
прямках і «відчувати» певні пе
ребої, а також завдяки рó ботам, 
оснащеним системою бачення 
та іншими системами чуття. 
Британський завод Nis san у 
Сандерленді (працює від 1986 
року) – нині один із найпродук
тивніших у Європі. 1999 року 
він випустив 271 157 автомобі
лів зусиллями 4594 робітників. 
Торік – стараннями лише 5462 
людей 480 485 автівок, а це 
більше, ніж коли-небудь вироб-
ляв будь-який інший автозавод 
у Сполученому Королівстві.

«Деякі із сучасних виробів 
неможливо створити за допо
могою старих ручних інстру
ментів, – каже Колін Сміт, ди
ректор відділу проектування і 
технологій Rolls-Royce, британ
ської компанії, що виробляє ре
активні та інші двигуни. – 
Часи великих цехів із безліччю 
робітників минули».

Зі зменшенням кількості 
людей, безпосередньо задіяних 
у виробництві, зменшиться й 
вартість роботи пропорційно 
до загальної вартості випуску 
продукції. Це спонукатиме ме
неджмент перемістити частину 
потужностей назад до багатих 
країн – зокрема тому, що нові 
виробничі технології дають 
змогу за менші гроші швидше 
реагувати на мінливі місцеві 
смаки.

Змінюються також і матері
али, що їх використовують у ви
робництві. Наприклад, компо
зиційні речовини – з вуглеце
вого волокна – витісняють сталь 
і алюміній у багатьох виробах: 
від гірських велосипедів до авіа
лайнерів. А колись виготовлен
ням займатимуться не машини, 
а мікроорганізми, генетично ви
ведені для такої роботи.

Усе на заводах майбутнього 
керуватиметься розумнішим 
програмним забезпеченням. 
Цифрові технології справлять 
не менш революційний вплив 
на виробництво, ніж на інші 
сфери, які стали цифровими, 
такі як офісне обладнання, те

КОЛиСь ВиГОТОВЛеННЯМ 
ТОВАРІВ ЗАйМАТиМУТьСЯ  
Не МАШиНи,  
А МІКРООРГАНІЗМи, 
ГеНеТиЧНО ВиВеДеНІ  
ДЛЯ ТАКОї РОБОТи
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ці дії для одного інстумента ко
штували б надто дорого. А за 
виробництва тисячі молотків 
кожен із них буде набагато де
шевшим – завдяки економії на 
масштабах. Тим часом для 
3D-принтерів така економія 
має набагато менше значення. 
Їх програму можна без кінця 
модифікувати; вони здатні зро
бити мало не будь-що. Вартість 
запуску машини не залежить 
від кількості виробів. Так само, 
як двовимірний офісний прин
тер друкує один аркуш чи ба
гато, аж поки закінчиться чор
нило в картриджі, принтер 
працюватиме, доки ви підкла
датимете папір, а поштучна 
вартість залишатиметься не
змінною.

Адитивне виробництво на
разі недостатньо розвинене 
для виготовлення автівки чи 
iPho  ne, але його вже викорис
товують для продукування ав
томобільних деталей і чохлів 
для iPhone на замовлення. Хоч 
це відносно молода технологія, 
більшість людей, імовірно, вже 
мають щось, створене за допо
могою 3D-принтера. Можливо, 
взуття, випущене як прототип 
у твердій формі – перш ніж 
буде налагоджено масове ви
робництво. Це може бути слу
ховий апарат, індивідуально 
підігнаний під форму вуха ко
ристувача. Або ювелірний ви
ріб, відлитий за ливарною фор
мою, що вийшла з-під 3D-прин -
тера, або безпосередньо ство
рений за допомогою дедалі 
більшої кількості принтер-
матеріалів.

Але адитивне виробництво – 
лише один із проривів, що ве
дуть до заводу майбутнього, 
звичайне продукувальне об
ладнання також стає розумні
шим і гнучкішим. Volkswagen 
розробив нову виробничу стра
тегію Modularer Querbaukasten 
(MQB). Стандартизувавши па
раметри деяких деталей, таких 
як монтажні опори двигунів, 
німецький автовиробник спо
дівається дістати змогу виго
товляти всі моделі на одній лі
нії. Стратегія стартує цього 
року, але набере обертів упро
довж наступного десятиліття, 
коли з’являться нові моделі. 
Зрештою, це має уможливити 
для заводів Volkswagen в Аме
риці, Європі та Китаї випуски 
будь-якої автівки, відповідна 

лекомунікації, фотографія, му
зика, видавнича справа й кіно. 
Наслідки цієї революції не об
межаться великими виробни
ками; у них насправді з’явиться 
привід для хвилювання, адже 
більшість із майбутніх тенден
цій дасть карти в руки дрібним 
та середнім фірмам і приват
ним підприємцям. Запускати 
нові продукти стане легше й 
дешевше. Нині вже створю
ються онлайн-спільноти, які 
пропонують 3D-принтування 
та інші виробничі послуги – 
щось на кшталт Facebook. І це 
новий феномен, який можна 
назвати соціальним виробни
цтвом.

Дозволимо собі зауважити, 
що наслідки всіх цих змін сяг
нуть масштабів третьої промис
лової революції. Перша поча
лась у Великій Британії напри
кінці XVIII століття – з механі
зації  текстильної індустрії. У 

наступні десятиліття викорис
тання машин для виробництва 
(замість ручної пра  ці) пошири
лося в усьому світі. Друга про
мислова революція зародилася 
в Америці на початку ХХ сто
ліття зі складального конвеєра, 
що започаткував епоху масо
вого продукування.

Виробництво стає цифро
вим, і насувається третя велика 
революція. Вона дасть змогу ви
пускати продукти в менших 
кількостях економічніше й гнуч -
кіше – і вкладати куди менше 
праці завдяки новим матеріа
лам, абсолютно новим техноло
гіям, таким як 3D-прин  тери та 
прості у використанні рóботи. А 
в інтернеті можна знайти нові 
спільні виробничі послуги. 
Цикл майже завершено – від 
масового продукування ми пе
реходимо до набагато більш ін
дивідуалізованого. Це, своєю 
чергою, не виключено, поверне 
деякі робочі місця заможним 
країнам, які давно втратили їх 
на користь тих, що розвива
ються. 
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США СТРАТеГІЧНО 
ПеРеОРІЄНТОВУЮТьСЯ  
НА ТиХООКеАНСьКий  
РеГІОН

Р
оберт Ґейтс, закінчуючи 
п’ятирічний термін керів
ництва оборонним відом
ством США, попрощався з 

європейцями промовою, яка 
збентежила багатьох, хто її слу
хав або читав згодом. Торік у 
червні він проголосив у Брюс
селі, що НАТО постало перед за
грозою перетворитися із сис
теми колективної безпеки на 
«колективну непотрібність».

ЗАНеПОКОЄННЯ США
Ні, американський урядовець, 
який 26 років працював у служ
бах безпеки, не вважає, що по
треба в НАТО відпадає, радше 
навпаки. Натомість він застері
гав європейців, що їхнє став
лення до оборонних питань уза
галі й до Альянсу зокрема загро
жує останньому ослабленням і 
маргіналізацією. 

За три тижні до відставки Ро
берт Ґейтс дозволив собі не вда
ватися до надмірної диплома
тичності й шокував європей
ських лідерів твердженням, що 
НАТО вже перетворилося на дво
рівневу організацію, в якій одна 
частина членів справді готова 
стати до зброї, а інша – лише до 
проголошення добрих намірів 
про миротворчість. 

Ґейтс дорікав Європі за змен
шення витрат на оборону в по
стійних сподіваннях на те, що за 
потреби США завжди зможуть 
взяти тягар на себе. Нині частка 
Сполучених Штатів у видатках 
усіх країн Альянсу на оборону 
сягає 75%. «Якщо теперішні тен
денції занепаду європейської 
обороноздатності не зупинити і 
не повернути назад, майбутні 
політичні лідери США, які не 
формувалися з досвідом холод

ної війни, як я, можуть вирі
шити, що користь від інвестицій 
Америки в НАТО не варта ви
трат», – застеріг колишній ке
рівник Пентагона. 

Його застереження було не
сподіваним, зокрема, тому, що 
Альянс саме в той час провадив 
успішні авіарейди в Лівії у межах 
операції, яку згодом назвали 
прикладом його потрібності й 
ефективності в запобіганні по
вномасштабній громадянській 
війні у нестабільному Півден
ному Середземномор’ї. Але Ґейтс 
безцеремонно нагадав європей
цям, що ті авіарейди здійснюва
лися проти погано озброєного 
режиму в малозаселеній країні. 
Навіть за тих умов «у багатьох со

юзників не вистачало боєприпа
сів і ситуація вимагала, щоб брак 
ресурсів знову компенсували 
Сполучені Штати… Значна час
тина з них сиділи й вичікували 
не тому, що не хотіли брати 
участь в операціях, а тому, що не 
могли! Їхня проблема – небоєз
датність!» – відрізав він. Якщо 
Лівія виявила проблеми, то про 
що тоді свідчать інші операції 
НАТО?

ВиПРОБУВАННЯ 
АФГАНІСТАНОМ
12 вересня 2001 року Північно
атлантичний альянс вперше за 
історію свого існування задіяв 
5-й пункт Вашингтонської 
угоди, який проголошує, що 

«збройний напад на одну чи 
кілька країн-членів у Європі чи 
Північній Америці вважати
меться нападом на них усіх». 
Після вибухів 11 вересня в Нью-
Йорку та Вашингтоні такий 
крок видавався єдино логічним. 
Ситуація показувала потріб
ність НАТО й після закінчення 
холодної війни. Солідарність з 
Америкою тоді проголосили на
віть у Москві.

Проблема виявилася згодом, 
попри те що війна в Афганістані, 
на перший погляд, була успіш
ною – режим Талібану, який на
дав прихисток для «Аль-Каїди», 
було розгромлено. Навіть сим
волічна мета – знищення Усами 
бен Ладена – була досягнута, 
хоч і з багаторічним запізнен
ням. Але не з відчуттям викона
ного завдання, а під тиском об
ставин західні союзники ого
лосили, що хочуть вивести бо
йові підрозділи з Афганістану до 
2014 року. Це може статися, на
віть якщо не буде виконано про
голошену передумову: форму
вання дієздатних збройних сил 
та поліції Афганістану, на які міг 
би спиратися стабільний уряд у 
Кабулі. Країна виявилася полем 
для безкінечного протистояння 
геополітичних амбіцій, кон
флікту цінностей і браку порозу
міння.

Відеозвернення генерального 
секретаря НАТО Андерса Фоґ 
Расмуссена 8 березня, у якому він 
говорив про захист прав жінок в 
Афганістані, у стрічках новин 
швидко витіснила інша його за
ява – висловлення жалю у зв’язку 
із загибеллю там понад півтора 
десятка цивільних включно з 
жінками і дітьми внаслідок боже
вільного рейду одного американ

НАТО: колективна 
безпека чи непотрібність
25-й саміт Північноатлантичного альянсу за ініціативою  
президента Обами відбудеться 20–21 травня у Чикаго.  
Від долі трансатлантичних зв’язків залежать доля самого НАТО  
та безпека в Європі

Автор: 
Богдан Цюпин 
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РЕШТКИ 
ВПЕВНЕНОСТІ. 
Черговий 
гелікоптер 
Альянсу зазнав 
катастрофи в 
Афганістані

ського солдата. Через кілька днів 
у Кабулі впав гелікоптер, у якому 
загинули щонайменше дванад
цять турецьких військових і двоє 
дітей, які опинилися в трагічному 
місці. Фактично щотижня пред
ставники міжнародного контин
генту гинуть від рук афганців – 
часто членів підрозділів, яких за
хідні фахівці готують собі на за
міну. На цьому тлі афганський 
президент Гамід Карзай у березні 
заявив, що солдати НАТО в його 
країні мають сидіти за стінами 
своїх баз і без крайньої потреби не 
висовуватися. 

Далекий Афганістан, який 
спочатку був підтвердженням 
потрібності Альянсу через гло
бальні загрози його членам, 
після десятка років бойових опе
рацій став демонстрацією меж, 
за які організації, можливо, не 
варто було переходити. Йдеться 
не лише про географію, а й про 
набір завдань, які вона на себе 
взяла. 

ВиКЛиКи МАйБУТНьОГО
Звісно, не все в Альянсу так по
гано. Наприклад, розгортається 
система протиракетної оборони в 
Європі, покликана захистити її 
від несподіваних нападів. Проте 
економічні труднощі через євро
кризу і далі тиснуть на оборонні 
бюджети країн-членів. Так, згідно 
зі звітом Міжнародного інституту 
стратегічних досліджень, цього 
року військові витрати азійських 
держав на чолі з Китаєм вперше в 
сучасній історії перевищили ви
датки на оборону країн Європи.

Водночас США починають 
орієнтуватися стратегічно на 
Ти  хо  океанський регіон, щоб 
стримати воєнну експансію Під
небесної. Вашингтон зменшує 
свою присутність у Європі, про 
що свідчить й оголошення про 
повернення на Батьківщину 
чверті розквартированих у Ні
меччині американських військ.

Для НАТО найочевиднішим 
виходом із кризи може бути по

вернення до коренів: захист 
ліберально-демократичних цін
ностей та гарантування безпеки 
в конкретному регіоні планети.  
З помилками і прорахунками, 
але Альянс зміг загасити кри
ваву війну на Балканах. Але з 
часу останньої великої війни на 
Європейському континенті ви
росло вже майже три покоління. 
Лідерами тих країн стають люди, 
для яких мир – це реалії, а 
збройні сутички на порозі влас
них домівок – розповіді прадідів. 
Конфлікт Росії з Грузією 2008 
року нагадав деяким європей
цям про те, як легко вони можуть 
спалахувати, але навряд чи це 
похитнуло самозаспокоєність 
більшості. Є підстави для побою
вання, що сучасні європейці не 
перейматимуться безпекою і збе
реженням миру так ревно, як це 
робили їхні батьки. Тож високі 
чини в НАТО мають урахувати 
всі виклики, які постали перед 
Альянсом. 
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Пірати, на абордаж!
Р

аптове ревище, від якого 
нещодавно пізнього не
дільного вечора задвиг
тіли стіни бару Jäger 

klause в богемному районі 
Східного Берліна, Фрідріхс 
гайні, можна було б сплутати 
зі звичайним галасом футболь
них уболівальників після заби
того м’яча. Але безтурботні 
відвідувачі у джинсах і кросів
ках не дуже скидалися на ти
пових фанатів.

Не нагадували й політичних 
діячів, хоча саме ними й були. 
Коли точніше, то членами ново
явленої Піратської партії, яка 
щойно здобула важливу ви
борчу перемогу в невеличкій за
хідній землі Саарланд.

На засновану 2006 року 
Піратську партію Німеччини 
дов    го не звертали жодної 
уваги, вважаючи її нішевою з 
нав’язливою ідеєю реформи 
авторського права та захисту 
приватності в інтернеті. Але 
тепер вона завоювала чотири 
місця в ландтазі Саарланду – 
це вдвічі краще за колись силь
них «зелених» і набагато – за 
Вільну демократичну партію, 
що представляє інтереси під
приємців, але до парламенту 
взагалі не потрапила.

У травні на «піратів» чекав 
найважчий виклик: вибори ще 
у двох землях, зокрема в Пів
нічному Рейні – Вестфалії, най
більш густонаселеній частині 
країни. Проте результати (7,9% 
голосів виборців у ПРВ та 8,2% 
у Шлезвіг-Гольштейні) зас від
чи ли: з’яви лася нова виборча 
сила з переконливим політич
ним уроком для інших обабіч 
Атлантики.

На перший погляд, «пі
рати» і справді ніби нішева пар
тія. В основі їхньої платформи – 
захист права на файлообмін та 
боротьба з цензурою, а також 
неортодоксальні ідеї на кшталт 
виборчого права для неповно
літніх.

Утім, їхня справжня мета, 
як і коріння успіху, лежить 
дещо далі. Це використання ін

Автор: 
Стів Кеттман

тернету для створення нової 
структури політики, яка може 
вирішити проблему ширшого 
залучення громадян, і не лише 
до захопливих передвиборчих 
кампаній, а й до часто-густо 
нудних буднів управління дер
жавою.

«Пірати» з’явилися дуже 
вчасно. Традиційна німецька 
політика забюрократизована й 
відлякує сторонніх. Нічого 
дивного, що молоді німці де
далі рідше ходять на вибори і 
стають членами партій. У 
1960-ті роки таке розчару
вання й невдоволення під
штовхнули до створення так 
званої позапарламентської 
опозиції – дуже розпливчастої 
формації, що включала як 
мирних «зелених», так і теро
ристів із «Фракції Червоної ар

мії», а також тисячі протесту
вальників без чітких політич
них переконань між цими 
двома крайнощами.

Але покоління «піратів» не 
таке радикальне, як їхні батьки, 
й розуміє цінність звичайної по
літики. Просто воно вважає, що 
ця політика – вчорашній день.

«Пірати» гадають, що інтер
нет – це й ідея, й водночас засіб 
її донесення. Німецька молодь, 
яка багато часу проводить у ме
режі, небайдужа до спроб влади 
якось упорядкувати або відсте
жувати таку діяльність; водно
час інтернет дає цій партії змогу 
перевернути німецьку політику 
з ніг на голову.

За допомогою пакета про
грам під назвою Liquid Feedback 
(«Прозорий зворотний зв’я  зок») 
«пірати» творять безперервний 
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Пірати, на абордаж!

політичний форум у режимі ре
ального часу, в котрому всі пар
тійці мають рівну можливість 
впливати на прийняття рішень 
своєї політсили в будь-який час 
дня й ночі. Проте це не просто 
хитромудрий веб-форум: 
складні алгоритми відстежують 
внесок кожного члена й миттєво 
генерують колективні рішення.

Звісно, на певному рівні 
Liquid Feedback – це таки 
справді хитра цяцька для того, 
щоб зацікавити молодь і залу
чити її до сірих буднів німець
кої політики між виборчими 
кампаніями й навіть в офлайні. 
Утім, хай там як, а мети досяг
нуто: наприкінці минулого мі
сяця десь із 1300 «піратів» зі
бралися в північному містечку 
Ноймюнстер на вибори нового 
виконавчого комітету.

Немає причини, чому не 
можна було б застосувати досвід 
Піратської партії деінде, зокрема 
й у Сполучених Штатах. Одна з 
найбільших проблем для прези
дента Обами – збереження ак
тивної підтримки онлайн, котру 
він започаткував іще 2008 року 
як кандидат. Але хоч передви
борча кампанія Обами й створю
вала враження, що він зважає на 
дописи прибічників, тих не до
пустили навіть на поріг Білого 
дому.

Якби Обама дотримувався 
«піратських» методів, він не 
тільки постив би свої новини 
на Facebook і Twitter, а й залу
чав би ширші кола прибічни
ків до активного діалогу, да
ючи їм справжнє право голосу 
під час визначення таких пріо
ритетів, як вибір завдань у 
перші місяці свого президент
ства або вплив на виборців-
консерваторів.

Це звучить наївно, і з ви
соти Капітолію, може, так воно 
й бачиться. Тон дискусії зада
ють лобісти й гроші, а не голос 
виборця звідкілясь із Індіани. 
Але саме це відчуття відчу
ження, багато в чому подібне 
до розчарування молодих нім
ців, якраз і висотало енергію з 
електоральної бази Обами, 
спричинивши протестні рухи 
на зразок «Захопи ...» або 
«чайних вечірок».

Та й самих «піратів» іще на
вряд чи можна вітати з гаран
тованим успіхом. Хоча вже 
кілька років поспіль вони 
вперто заперечують чутки про 
швидкий кінець своєї партії, їм 
іще треба чекати до парламент
ських виборів наступної осені, 
аби заявити про себе на феде
ральному рівні.

Утім, справжній урок для 
американців полягає не в тому, 
як створити життєздатну третю 
партію, а в тому, як Обама й 
інші політики мусять пристосо
вуватися до політичних на
строїв покоління своїх виборців, 
котре живе в інтернеті. Най
легше було б відмахнутися від 
«піратів» як від жменьки екс
травагантних ідеалістів. Але, як 
підтвердить стара гвардія ні
мецьких політиків, проігнору
вати їх американські партії мо
жуть собі на лихо. 

© 2012 The New York Times

НАС НЕ 
ПОТОПИШ! 

Піратська 
партія не 

збирається 
зупиняти свою 

тріумфальну 
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Спілкувався 
Дмитро Губенко

К
авказ із його мальовни
чою природою, багатим іс
торичним та культурним 
спадком завжди приваб-

лював і зачаровував мандрівни
ків. Анна-Лена Лаурен, однак, 
багато подорожувала ним не для 
того, щоб захоплюватися краєви
дами, а щоб викрити випадки по
рушення прав людини та коруп
цію. Тиждень розпитував жур
налістку й письменницю про її 
враження від загадкового регі
ону, коли вона відвідала Україну, 
щоб презентувати свою книжку 
«У горах всі рівні» в київській та 
львівській Книгарнях «Є».

У. Т.: Чи важко було привернути 
увагу фінської публіки до Кав-
казу?

– Цей регіон настільки незна
ний моїм співвітчизникам! Коли 
я була кореспондентом фінської 
громадської телерадіомовної ком -
панії YLE, колеги сміялися з 
мене, бо я завжди хотіла відвіду
вати ці невідомі маленькі респу
бліки з дивними назвами, про 
які ніхто нічого не чув. Та, на 
щастя, в мене був дуже добрий 
шеф, який розумів, наскільки 
важливо для нас висвітлювати 
те, що відбувається в одному з 
найпроблемніших регіонів Росії.  
Отже, як такого інтересу до Кав
казу у Фінляндії немає, але якщо 
ви напишете про нього в певний 
спосіб, то люди зацікавляться. 
Ви маєте відкрити його для них. 
Саме це я і намагаюся робити.

У. Т.: Здається, що кавказці за 
своєю емоційністю протилежні 
людям із нордичних країн. Чи 
складно було працювати з 
ними?

– Те, що я була абсолютною 
незнайомкою і чужинкою, зро
било мою роботу набагато лег
шою, адже люди відкриваються. 
Для них було абсолютно при
родно те, що я іноземка. Я інакше 
розмовляю, інакше вдягаюся, я 
жінка і подорожую сама. І вони 
довіряли мені. Отже, працювати 
було легше, ніж в інших части
нах Росії.

У. Т.: Чи вірите ви в емансипацію 
кавказьких жінок?

– У багатьох культурах цих 
країв вони насправді дуже 
сильні. Освічені, говорять із 

Поклик гір
Фінська журналістка й письменниця Анна-Лена 
Лаурен про те, що відбувається в одному  
з найпроблемніших регіонів Росії 
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вами, не надягають хіджабу 
(зазвичай це роблять тільки 
ваххабітки). Традиційно, звіс-
 но, тут чоловіки важливіші, 
але на практиці це не завжди 
так. Жінки на Кавказі не бо
яться говорити вголос. Напри
клад, у Чечні мені було наба
гато легше інтерв’ювати саме 
їх. Вони більш відкриті й 
краще розмовляють. Утім, по
вертаючись до вашого запи
тання, я відповіла б «ні». Ду
маю, що Росія – загалом не 
дуже емансипована країна. А 
Кавказ набагато традиційні
ший, консервативніший. Там 
немає феміністичного руху. 
Але тамтешні жінки мають 
так багато проблем, що для 
них було розкішшю говорити 
про емансипацію.

У. Т.: Багато хто в Чечні, зда-
ється, поважав Рамзана Кади-
рова за місцеву стабільність. 
Чи це все ще так?

– Коли я працювала над 
цією книжкою – у 2008–2009 
роках, – так і було. Багато років 
після війни люди в республіці 
були щасливі просто тому, що 
вона скінчилася. Але відтоді 
ситуація змінюється. Як і 
всюди на Кавказі, там дуже 
рівне суспільство. Жодна лю
дина не є краща за іншу. По
вагу треба заробити. Рамзан 
Кадиров править Чечнею як 
своєю вотчиною, але цей меха
нізм уже не спрацьовує. Навіть 
зараз можна побачити про
тести. Поки вони не відкриті, 
але такими стануть. Він дедалі 
більше розчаровуватиме лю
дей. Тому я дуже стурбована 
Чечнею, є багато знаків, що си
туація погіршується, а Кадиров 
не зможе з цим упоратися. Він 
знає тільки силу, але чеченці не 
знають страху. Він має вести 
дискусію.

У. Т.: Побутує думка, що тільки 
така авторитарна особистість, 
як Міхаіл Саакашвілі, могла 
втілити в життя реформи й по-
бороти корупцію у Грузії. Чи ви 
згодні?

– Певний час він мусив так 
поводитися. Але тепер цьому 
немає жодного виправдання. 
Його тенденції до авторита
ризму непокоять. Спецслужби 
прослуховують телефони опо
зиціонерів та журналістів, за
лякують їх. І це дуже прикро, 

бо Саакашвілі зробив багато 
доброго для Грузії. А тепер він 
сам повертається до автори
тарних методів, які відкидав 
2003 року.

У. Т.: У кавказьких конфліктах 
іноді майже неможливо визна-
чити, хто правий, а хто вин ний, 
хто агресор, а хто жертва. Оби-
дві сторони можуть бути част-
ково відповідальні. Як ви для 
себе вирішили цю дилему?

– Намагаюся вислухати 
обидві сторони, це найважли
віше. Як журналіст, ви повинні 
завжди усвідомлювати, що 
бути цілковито об’єктивним 
неможливо. У своїй книжці я 
висловлюю багато симпатії до 
кавказьких народів, адже вони 
так постраждали від Радян
ського Союзу та Російської ім
перії. Я не хочу сказати, що 
якби не Росія, то в регіоні все 
було б чудово. Вона робила по
гані речі, але й деякі добрі. На 
жаль, останні не завжди спра
цьовували найефективніше.

Найкращою відповіддю 
для Кавказу (як і для решти 
Росії) була б розбудова місце
вого громадянського суспіль
ства, верховенства права, де
мократії. Але нині смішно го
ворити про такі цінності в 
цьому куточку земної кулі. 
Поки Москва призначає керів
ників республік, нічого на 
краще не зміниться, тому що в 
цих краях повагу треба заро
бити. Люди не поважають 
призначенців. Також потрібні 
справжні інвестиції, щоб побо
роти бідність.

У. Т.: Чи підтримуєте ви зв’язок 
із тими, хто допомагав вам на 
Кавказі? Чи мали вони про-
блеми через співпрацю з 
вами?

– Це надзвичайно сміливі 
люди. Вони робили для мене 
все, що могли, ризикували 
своїм життям, а я усвідомлю
вала це тільки згодом. Я теле
фоную їм, ми розмовляємо. 
Знаю, що принаймні дехто з 
них мав негаразди. Але вони 
не нарікають, бо в кавказьких 
культурах ніколи не скар
жаться гостеві. Тому я дуже 
поважаю їх. Іноді мені кажуть: 
«Ви така хоробра, що поїхали 
туди». Та я завжди відповідаю: 
«Хоробрі ті люди, адже вони 
там залишаються». 

БІОГРАФІЧНА 
НОТА
Анна-Лена Ла-
урен народи-
лася 1976 року 
в Паргасі, Фін-
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ської громад-
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кореспондент 
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з головою, в 
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Європейські історії
Н

аявність правдоподібного політично-історич 
ного сюжету залежить нині від життєздатної 
політики, а не політичних курсів, що під неї 
маскуються. Політика стає неможливою без 

доброї історії у вигляді переконливого сюжету або 
надихаючого бачення. Те саме стосується і хорошої 
літератури. Коли якийсь метод у науковій роботі не 
підходить нам або підводить нас, ми вдаємося до іс
торії. Це, як в Умберто Еко, коли замало стає мови 
науки, зі складної ситуації нам допомагає вийти 
мова художня з її тлумаченням світу навколо.
Прикметно, що політики без наших історій чи роз
повідей немає. Сучасна політика потребує гумані
тарних наук значно більше, ніж підозрюють полі
тики. Без розповідей про подорожі, без гумору, 
сміху, попереджень і моралізаторства політичні 
концепції можуть ставати порожніми. Саме тому – і 
цілком логічно – Карл Маркс колись дотепно заува
жив, що значно більше дізнався про політичне й 
економічне життя ХІХ сторіччя з романів Оноре де 
Бальзака, ніж від усіх економістів того часу.
Саме тому Шекспір був найглибшим політичним 
мислителем Європи епохи Ренесансу. «Флорентій
ські хроніки» і «Міркування про першу декаду Тіта 
Лівія» Нікколо Макіавеллі свідчать про його пись
менницьке покликання і та
лант оповідача не менш 
яскраво, ніж його строкаті 
комедії, наприклад, «Ман
драгора». 
Чи розповідаємо ми сьо
годні одне одному європей
ські історії, щоби краще ро
зуміти, асоціювати і діли
тися досвідом, травмами, 
мріями, баченнями і страхами? На жаль, ні. На
томість ми цілком обмежили весь європей
ський проект економічними та технічними аспек
тами. Саме розповіді лежать в основі «Декамерона» 
– шедевра Джованні Боккаччо. Саме розповіді про 
людські страждання з їхньою кров’ю і вірою підне
сли філософські твори Вольтера, зокрема «Кандид, 
або Оптимізм», на справді європейський рівень.
Ця асоціація і людська дійсність, що лежить в її 
основі, спали мені на думку ледь не відразу, коли я 
почав викладати курс політики і літератури в Бо
лонському університеті. Пояснення цьому просте: у 
своїй групі я отримав загальноєвропейське тло, 
оскільки курс викладався в рамках кількох програм 
східноєвропейських студій, учасниками яких були 
студенти із Західної, Центральної та Східної Єв
ропи, зокрема, Албанії, Хорватії, Косового, Македо
нії, Росії, Сербії та України, які не є членами ЄС.
Ми легко подолали рамки наукової перспективи і 
дискусії, тому що заняття перетворилися на обмін 
думками з приводу щойно відкритої для себе мо
ральної сліпоти одногрупників чи сусідів, людських 
трагедій державної зради, моральної зради, розча
рування, боягузтва, жорстокості і втрати чутли
вості. І як можна не помітити, розмовляючи одне з 

одним про минуле і теперішнє чи слухаючи про 
чужу трагедію, що термін «культ жорстокості» ство
рив Данте, а англійський письменний Рекс Уорнер 
– словосполучення «культ влади» – політичні іді
оми, які ми постійно вживаємо, хоча й гадки не ма
ємо про те, що вони аж ніяк не походять зі слов
ничка сьогодення.
Достатньо пригадати, що справжні батьки – засно
вники Європи, гуманісти часів Відродження Томас 
Мор і Еразм Роттердамський, потоваришували у 
Парижі, коли разом працювали над перекладами 
праць Лукіана з грецької на латину, а також прила
штовуючи спільного друга, німецького художника 
Ганса Гольбейна Молодшого, при королівському 
дворі Генріха VIII. Великий фламандський худож
ник Квентін Массейс зберіг для історії обличчя Пі
тера Джилза, їхнього друга з Антверпена, а Ганс 
Гольбейн-молодший увіковічнив обличчя Томаса 
Мора й Еразма Роттердамського. 
Однак є й погані новини: політика нині колонізувала 
культуру. Цей процес відбувся непомітно під нашим 
носом, не кажучи вже про те, що культура політично 
експлуатується і опошлюється в довго- і короткотер
мінових цілях. У демократичному політичному ото
ченні культура і політика розділені. А корисливий 

підхід до культури відразу 
свідчить або про технокра
тичну зневагу до мистець
кого слова, або погано при
ховану ворожість до цінності 
людини і свободи. Втім про
блема у нашому прекрас
ному новому світі полягає в 
чомусь іншому. 
Ми більше не потребуємо 

гуманітарних наук як основного двигуна нашої 
політичної та моральної свідомості. Натомість 

політики намагаються тримати науку в якомога біль
шій непевності і неспокої, перетворюючи або «ре
формуючи» її на галузь корпоративного світу. Зага
лом ця ідея необхідності політично раціоналізувати, 
змінити, переформатувати і оновити академічний 
світ є симулякром, якщо послуговуватися термінами 
Бодріяра. Він приховує той факт, що змін і реформ 
відчайдушно потребує насправді політичний клас і 
наші політичні курси. Однак влада каже: якщо я не 
зміню тебе, ти прийдеш, аби змінити мене. 
Ми більше не розповідаємо одне одному зворушли
вих історій. Натомість живимо себе і світ навколо 
теоріями змови (завжди про великих і могутніх, а 
не маленьких і гуманних), сенсаціями, розповідями 
про злочини і жахіття. Отже, опиняємося на порозі 
віддалення від найглибших європейських ціннос
тей, однією з яких завжди була легітимність проти
лежних поглядів, ставлень та історій. Одні без од
них люди неповні. 
Це більше, ніж правда у випадку Литви і України чи 
Литви і Польщі. ЄС це стосується також. Нам ні
коли не досягти ефективної політики без обміну 
культурами і розповідями. 

КУЛьТУРА ПОЛІТиЧНО 
еКСПЛУАТУЄТьСЯ І 

ОПОШЛЮЄТьСЯ В ДОВГО- 
І КОРОТКОТеРМІНОВиХ 

ЦІЛЯХ
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18 – 25 травня
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

|| Київ (вул. Лисенка, 3):
18 травня, 18:00 – у межах проекту «Європейський досвід: 
Франція» лекція Мішеля Вівьорки, одного із провідних 
французьких соціологів. 
21 травня, 18:00 – презентація книжки Андрія Баумейстера 
«Біля джерел мислення і буття». Учасники: Андрій Баумейстер, 
о. Войчех Сурувка, Костянтин Сігов, Олег Хома, Юрій 
Чорноморець, Андрій Васильченко, Віктор Малахов, 
Юрій Вестель, Сергій Пролеєв.
23 травня, 18:30 – дискусія «Словники/словникарі/словни-
карство» з нагоди виходу українського перекладу книжки 
«Словники: мистецтво та ремесло лексикограф�». Учасники: 
Ольга Кочерга, Василь Старко, Уляна Головач, Євгенія 
Карпіловська, Лариса Масенко, Олександр Пономарів, 
Максим Стріха, Костянтин Тищенко. Модератор Леся Воронина.
24 травня, 18:00 – презентація відеоантолог� сучасної 
української поез� «Римовані міста».
25 травня, 18:00 – відкрита лекція мистецтвознавця Дмитра 
Горбачова «Під знаком Семенка. Сценографи й режисери 
в Україні 1920-х» у межах проекту «Рік Семенка». Перегляд 
короткометражного фільму «Олександра Екстер і світова 
сценографія».

|| Київ (вул. Спаська, 5):
23 травня, 18:00 – презентація відновленого часопису 
«Сучасність» за участю Тараса Федюка та Віри Агеєвої.

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
19 травня, 10:00, 4-й поверх – музичні тренінги в межах 
мистецького проекту «G5».
24 травня, 18:00, 4-й поверх – буккросинговий проект 
«Літературне бомбардування».

|| Львів (просп. Свободи, 7):
18 травня, 18:00 – презентація книжки Ярослава Мельника 
«Телефонуй мені, говори зі мною».
22 травня, 16:00 – майстер-клас для дітей 6–10 років із 
малювання від ілюстратора дитячих книжок Наталки Гайди 
(у межах проекту «Від великого до малого» та Літературного 
фестивалю для дітей «Дивокрай»).

22 травня, 18:00 – лекція на тему «Історія європейського 
середньовічного костюма (XI–XV ст.)» (спільно з Львівською 
федерацією історичного фехтування та реконструкц� 
King’s Spear).
23 травня, 16:00 – презентація Літературної прем� «Великий 
їжак», зустріч із � засновниками та членами Комітету Маріанною 
Кіяновською, Мар’яною Савкою, Леонідом Фінбергом.
23 травня, 18:00 – лекція проф. Юрія Шевчука (США) на тему 
«Сучасний український кінематограф. Погляд із Нью-Йорка».
24 травня, 16:00 – представлення фіналістів Літературної прем� 
«Великий їжак», зустріч із дитячими письменниками Мариною 
Павленко, Сашком Дерманським, Романом Скибою.
25 травня, 13:00 – представлення фіналістів Літературної прем� 
«Великий їжак», зустріч із дитячими письменниками Юрієм 
Бедриком, Валентином Бердтом, Олексою Росичем.

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
22 травня, 18:00 – історичний клуб «ХроноТоп». Дискусія 
«Музей моєї мр�». Модератор Олександр Федоришен.
24 травня, 18:00 – «Автостопом по життю». Розповіді 
й поради досвідчених хічхайкерів.

|| Тернопіль (вул. Валова, 7–9): 
21 травня, 12:30 – авторська зустріч із поетесою Марією 
Людкевич. 
21 травня, 14:00 – авторська зустріч із дитячою письменницею 
Ксенією Ковальською. 
22 травня, 11:00 – презентація альбому Ірини Мацко «Книга 
мого роду». 
23 травня, 11:00 – авторська зустріч із письменницею Галиною 
Вдовиченко. 
23 травня, 18:00 – творча зустріч із Максимом Кідруком.

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



Таки 
пральня 
Як чиновники деформують 
українську культуру

O
станнім часом Міністер
ство культури України 
опинилося в епіцентрі 
кількох гучних скандалів. 

Міністр Михайло Кулиняк відзна
чився не тільки тим, що справно 
виконував обов’язки придворного 
музиканта нашого президента і 
розхвалював літературні таланти 
Януковича в стилі брєжнєвських 
підлабузників. Під час скандалу з 
руйнуванням будинків Андріїв
ського узвозу він фактично став на 
бік приватної фірми-забудовника 
і таким чином свідомо протиста
вив себе громадськості. Крім того, 
залишився осторонь, коли на по
чатку лютого уряд виніс нову по
станову про поправки до правил 
видачі прокатних посвідчень, яка 
дозволяє дублювати стрічки ро
сійською. За всі ці «досягнення» 
громадські активісти вже оголо
сили Кулиняка ворогом культури 
(див. Тиждень, № 17–
18/2012). Але й це неповний пе
релік негативної діяльності гута
перчевого скрипаля. Наприкінці 
квітня у повному складі звільни
лася редакція журналу «Україн
ська культу  ра» – чи не єдиного 
українсь  комовного культурного 
«глян  цю» й одного зі світлих 
місць у роботі міністерства. Як за
явила на прес-конференції ко
лишній головний редактор жур
налу Марія Хрущак, на її місце 
поставили… племінницю Кули
няка Оксану Гайдук (див. 
фото). Згідно з інформацією, 
оприлюдненою в соціальних ме
режах, новопризначена очіль
ниця «Української культури» 
2006 року закінчила школу в Ке
меровській області РФ(!). Схоже, 
міністрові глибоко начхати на 
думку громадськості, якщо він 
пропонує керувати часописом, 
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ВиДАТКи 
ДеРжБЮДжеТУ 

УКРАїНи 
НА КУЛьТУРУ, 

2012 РІК

Загалом 
1,7 млрд грн

Театри – 
446,4 млн грн
Бібліотечна та  

музейна справа – 
308,3 млн грн 

Художні  
колективи – 

305,4 млн грн
Заповідники – 
240,7 млн грн

Кінематографія – 
170,3 млн грн 

Бібліотека імені 
Вернадського – 

63,2 млн грн 
Концертно-

мистецькі заходи – 
45,9 млн грн 

Загальне управ-
ління та керівни-
цтво у сфері куль-

тури – 
26,2 млн грн 

Функціонування 
творчих спілок та 

«Просвіти» – 
12,8 млн грн 

Функціонування 
музеїв – 

6,8 млн грн

ҐЛАМУРНЄНьКО. 
Племінниця мі-
ністра Кулиняка 
поповнила лави 
«дам із собачка-
ми», як їх назвав 
Юрій Макаров у 
попередньому 
номері Тижня, 
передбачивши, 
що їхня кількість 
зростатиме
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еКСПеРТиЗА

За що діячі культури не люблять Мінкульт

Сергій «Фома» Фоменко, 
музикант, фронтмен гурту 
«Мандри»:
Я давно не чув, щоб щось було 
зроблено за допомогою Мінкульту 
для культури в Україні. А ця струк-
тура має бюджетні кошти, які 
спрямовуються на незрозумілі 
цілі: по-перше, на самих чиновни-
ків, а по-друге, на «шароварний» 
сегмент вітчизняної культури. Кон-
кретику діяльність цього міністер-

ства не несе, хіба що за принципом «маємо хор у 
такому-то селі, виділимо на нього тисячу гривень». Це 
повинна бути серйозна установа, що приноситиме ко-
ристь державі, а не ще один інструмент репресивних 
утисків української культури. Моє бачення ідеального 
Мінкульту – відправити на пенсію всіх нинішніх праців-
ників, зробити сучасний офіс, у якому за комп’ютера  ми 
працюватимуть десять людей, і дати їм змогу адекватно 
розподіляти кошти за наявності сучасних законів.

Ірма Вітовська, актриса:
Я проти міністерств узагалі. Але 
якщо воно вже є, то має займатися 
своєю справою: у нашому випадку 
реформуванням і переведенням 
на контрактну систему. Чому ак-
тор, який грає 18 вистав на місяць, 
і актор, який має ледве-ледве 
одну нікому нецікаву, перебува-
ють в однакових умовах? У нас не-
має конкуренції, а тому забагато 
баласту в культурі. Немає тих ліф-

тів, які талановитих людей виносять нагору на Заході. В 
Україні ця система не функціонує. Також бракує нор-
мальної антрепризи, не комерційної, де на двох стіль-
цях роблять гроші, а сучасної, яка давала б змогу режи-
серові залучити кредит чи інвестора, а акторові – ви-
пробувати свої можливості в новому колективі.

який фінансовано державним ко
штом, 23-річній родичці без від
повідного досвіду роботи і власне 
знань про українську культуру, 
адже навряд чи їх можна здобути 
в школах Росії. Не можна не зга
дати й про «тихий скандал», а 
саме скандальне своєю фактич
ною відсутністю вшанування 
170-річчя заснов  ника української 
класичної музики Миколи Ли
сенка в березні цього року.

еРЗАЦ-РеФОРМи
Усі ці провали, може, не були б 
такими прикрими, якби не 
мали ознак системності. Ли
бонь, кожен із нас знає, що таке 
роздратування від культурної 
галузі України: безпорадної ви
стави в театрі, нафталінових 
музеїв, бібліотек немов іще з 
позаминулого століття. Зайве 
казати, що коли сайти Міні -
стерства культури Франції чи 
Данії інтерфейсом нагадують 
додатки до айфона, їхній укра
їнський відповідник сам на ви
гляд немов пам’ятка старовини.

І культура є однією з тих ді
лянок, де зміна урядів не гаран
тує кардинальних перетворень. 
Театральний режисер Сергій 
Проскурня каже: «Сьогодні в 
культурі немає проголошеної 
реформи, є лише імітація, як і в 
усіх галузях. Діє стара система 
конкурсів, але твори компози
торів, художників та інших мит
ців не закуповуються, бо немає 
коштів або їх використовують у 
режимі фактично телефонного 
права. Тим часом на деякі фес
тивалі, що відбуваються тільки 
на папері, виділяють конкретні 
гроші – це, звичайно, наштов
хує на певні роздуми». 

Опитані Тижнем експер  ти 
переконані, що для будь-якої 
країни ефективним є розподіл 
фінансових потоків на держав
ний і громадський сектори. 
Культура – живий організм, 
який динамічно змінюється. 
Щось може народитися, а щось 
умерти – передбачити немож
ливо. Для контролю над цими 
процесами потрібен громад
ський нагляд над бюджетом. 
Кошти слід розподіляти між не
державними структурами, які 
вже довели свою ефективність у 
певному напрямі діяльності.

КУЛьТУРА ПРОТи ДеРжАВи
Однією з чільних проблем укра
їнської культурної галузі є те, що 

ДеРжАВНІ 
ВиДАТКи 

НА КУЛьТУРУ 
(ВКЛЮЧНО 
З НАУКОЮ) 

У % ВВП, 
ДАНІ СВІТОВОГО 

БАНКУ

Японія – 3,3
США – 2,6

Німеччина – 2,5
Данія – 2,5

Сінгапур – 2,3
Франція – 2,1

Китай – 1,3
Італія – 1,1

Іспанія – 1,1
Росія – 1,1

Україна – 1
Індія – 0,8

вона так і не позбулася держав
них намагань контролювати її як 
інструмент, попри те що функції 
самої культури ширші, ніж у дер
жави. Це призводить до того, що 
вона номенклатуризується, до 
шаблонізації, уніфікації підходів 
до всіх регіонів і сфер. 

Тим часом підписаний ще 10 
січня позаминулого року Закон 
«Про культуру» досі не працює, 
хоч і передбачає переведення 
всієї творчої галузі України на 
контрактну основу. Ухвалення 
супровідних документів і впро
вадження їх у дію якраз і мали б 
стати головним завданням на 
сьогодні. Утім, пан Проскурня 
побоюється, що замість ре
форми країна знову матиме імі
тацію. «Зрештою, і в нас на дер
жавні закупівлі є громадські 
ради подіб  но до Європи. Позі
рно всі ці західні норми викону
ються і тут. Ідеальною для нас 
була б така модель, як у близь
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За що діячі культури не люблять Мінкульт

Тарас Возняк, культуролог:
Одна з основних проблем Мін-
культу – те, що це міністерство всі 
20 років фінансується за залиш-
ковим принципом. Культура ні-
коли не розглядалася зі стратегіч-
ного погляду як складник націо-
нальної безпеки. Ця хвороба пе-
реходить у спадок від одного пре-
зидента до іншого. Навіть за часів 
Ющенка, коли були декларації, 
але фінансування залишалося 

неадекватним. Або згадаймо часи, коли посаду міні-
стра обіймав Іван Дзюба – чудова людина, у чесності 
намірів якої не може бути сумнівів. Але результати не 
були рясними. У той час як деякі країни перетворили 
культуру на національний продукт, як-от Франція. Ми 
ж робимо усе, як у Нігерії: експортуємо сировину за-
мість культури і вражень туристів. У нинішніх обстави-
нах реалізувати будь-які зміни неможливо, хоч би хто 
очолював міністерство. Основна засада культурної по-
літики нині – економія. Але в умовах кризи найдоціль-
нішим було б формування нечисленних, але точково 
ефективних національних проектів.

Андрій Кокотюха, письменник:
Міністерство культури погане вже 
тим, що це міністерство. В Україні, 
де розуміння культури не пішло 
далі від капели бандуристів і вша-
нування Шевченка на Чернечій 
горі, воно не може бути іншим, 
окрім як пострадянським. Це як 
спілка письменників – механізм 
освоєння бюджетних коштів. Тут 
потрібен менеджер, а менеджерів 
у міністерстві якраз немає, тому 

воно мертвонароджене. Сподіваюся, Мінкульт рано чи 
пізно зійде нанівець. Бо нам треба зробити те саме, що і 
в Грузії: зруйнувати радянський спадок. 

ких нам східноєвропейських 
країнах: Польщі, Словаччині, 
Чехії, Угорщині. Про Францію 
не кажу, адже там ще де Ґолль 
заклав основи захисту культур
ного простору за першого міні
стра Андре Мальро, коли після 
Другої світової війни держава 
постала перед напливом амери
канської культури».

РОЗДеРжАВиТи 
МІНІСТеРСТВО?
Однак чому б Україні не орієн
туватися саме на еталонну кон
тинентальну модель – фран
цузьку? Жан-Філіп Мошон, го
лова відділу міжнародних і 
юридичних справ Міністерства 
культури й комунікації Франції, 
розповів про відносини дер
жави й культури. На словах і 
справді відмінність з Україною 
невелика. «Міністерство має 
одну велику місію – відповідати 
за культурну політику та під
тримувати, зберігати й розви
вати французьку ідентичність. 
Але є й багато маленьких мі
сій, – каже пан Мошон. – З од
ного боку, ми пропагуємо твори 
нашої культури у себе та світі, 
опікуємося її захистом. Керуємо 
музеями, архівами і збережен
ням архітектурних пам’яток. І 
водночас підтримуємо продуку
вання нових творів».

Але, на відміну від України, 
французи якраз і мають іншу 
структуру розподілу державних 

коштів на культуру. Ли  ше поло
вину бюджету, а це €3 млрд, мі
ністерство розподіляє напряму. 
Ще 3 млрд спрямовуються на 
професійні організації (такі як 
Національний інститут кіно), 
що перебувають під змішаним 
державним і громадським 
контролем. Вони вже, своєю 
чергою, розподіляють гранти 
поміж тими проектами, які ви
даються найдоречнішими і най
актуальнішими самим професі
оналам і практикам.

Франція велику увагу звер
тає на механізми фінансового 
контролю. Ця система має тро
яку побудову. «По-перше, наше 
міністерство щороку звітує пе
ред парламентом про свою фі
нансову діяльність, – розповів 
пан Мошон. – По-друге, нас 
постійно контролює Мінфін у 
системі самого уряду. І наре
шті, є система контролю з боку 
громадських організацій».

Інший приклад для Украї-
 ни – Скандинавські держави. Тут 
істотні витрати на культуру за
безпечують високі податки, але 
вони наповнюють бюджет, який 
ніхто не дерибанить. Завдяки 
цьому данці, шведи й норвежці 
змогли розвинути чудову інфра
структуру. По суті, не маючи 
стільки по-справ  жньому уні
кальних культурних цінностей, 
як французи чи італійці, сканди
нави витискають максимум із мі
німуму і створюють продукт «із 

МАйже СеРйОЗНО

Автор: 
Юрій Винничук

Я ото знаєте, шо поняв? Шо заблуж-
дався. Надо перейти на донєцкій общєпо-
нятний, і всьо в лічній жизні буде харашо. 
Як у Арбузова. Глянеш – і зразу настроєніє 
піднімається. Ну, може, у кого іше шото під-
німається, а в мене настроєніє. Видно, шо 
парєнь живе у своє удовольствіє.

От і мені хочеться так пожити. А чим я 
дурніший за якогось міністра? Хіба ж я 
мордякою не вийшов? От і жінка каже: 
«Да з такою головою, як у тебе, – намєкая, 
шо і в мене голова-гарбуз, – тіко в міні-
стри». Хотя, конєшно, нема у мене в очах 
такого інтілігентного огонька, як у Сала-
матіна. І улибки такої зажигатєльної, як у 
Могильова. Но міністром культури – я б 
запросто.

Ну, там же ж у нас хто тільки не одмі-
тився! Мєсто ж намолене. І якими 
людьми! Правда, шо сама гірша роль, яку 
зіграв Богдан Ступка, – роль міністра куль-
тури. Дак шо ж, бувають у великих людей 
взльоти і падєнія. Зате тепер усьо в нього 
в лічній жизні харашо. І полікувався за 
границею, і борги йому покрили... Одна 
умова: не висовуйся.

Оксана Білозір тоже не висовується. 
А коли міністром була, то перве, шо зро-
била, – євроремонт у кабінеті. Бо це ж 
те, шо болить. Ну, конєшно, вона ше й 
кой-яких родичів трудоустроїла. Без 
цього який ти міністр? А як вона удивила 
венеційське бієнале з його модерним 
мистецтвом! Наша Сяня відправила 
откритки з українськими краєвидами. 
Вийшло дуже оригінально. Тіко пред-
ставте: там різні страни зі своїми сюрре-

алістами, фотоімпресіоністами, гіперре-
алістами і прочими чудиськами. А Укра-
їна – з краєвидами. Соняшники, дєвочки 
у віночках, комбайн на горизонтє... Кра-
сота!

Сяня так і пояснила, перейшовши 
тоже на вєлікій донєцкій: «…це наше на-
роднає дастаяніє». Ну, правда, кой-які до-
йшлі журналюги начали її доставать, шо 
вона тіпа міністр, а неграмотно 
із’ясняється. Но наша стрибаюча украї-
ночка не дала собі в лобстера наплювати і 
заявила: «Ми не знайшли українського 
відповідника».

Да це й не дивно, Оксана ж не тільки 
проффесор, але й дипломований дипло-
мат. Хотя цей диплом можна запхать кой-
куди: не стала вона послом даже у Зім-
бабве. А жалко. Африка за такими 
людьми просто ридає. Там ті, шо стриба-
ють по сцені, не бідують. Тіки б муха цеце 
не вкусила.

Даже про президента Ганя сказала: 
«…він – як Африка!» Хто б сумнівався! 

Міністерські блазні
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За що діячі культури не люблять Мінкульт  

Андрій Халпахчі, гендиректор 
фестивалю «Молодість», голова 
Української кінофундації:
Важливою проблемою завжди 
були брак фінансування і відсут-
ність цілісної культурної політики. 
Але головне, як на мене, те, що в 
усьому світі Мінкульти публікують 
щорічний фінансовий звіт. Кілька 
років тому у Франції виявили, що 
80% бюджету міністерства витра-
тили на реставрацію «Ґранд 

Опера». Та й то був скандал, але ж громадськість поба-
чила це у звіті! У нас, коли не виділяють грошей на «Мо-
лодість», я запитую: «А на що ж ви їх даєте?» – і чинов-
ники затуляють долонями статті й розказують, як багато 
їм треба було витратити на це і на те. Ситуація така, що 
жоден із міністрів не пропрацював п’яти років, а відтак усі 
почувалися тимчасовими людьми. За один-два роки 
мало що можна змінити. Тому всі міністри в нас погані, а 
цілий штат Мінкульту становлять люди, що працюють там 
ще від царя Гороха.

Сергій Маслобойщиков, 
режисер:
Поняття «культура» в сучасному 
суспільстві дуже розмите, і Бог 
знає, що кожен під цим розуміє. 
Тому це прекрасна форма для 
спекуляцій, де часом трапляються 
різноманітні бізнесові інтереси. 
Оскільки культура – це і є наше різ-
норівневе життя, включаючи ми-
нуле і майбутнє, хотілося б зрозу-
міти передусім, які саме цінності 

цього життя збирається патронувати Міністерство куль-
тури? Його програми мають визначатися не формально, 
а базуючись на усвідомленій ієрархії цінностей, врахо-
вувати життєздатні та дегенеративні процеси в суспіль-
ній свідомості.

нічого». Усе тримається на розум
ній організації та якісному ди
зайні – результати конкурент
ного середовища. Такі місця, як 
Музей Андерсена в Оденсе чи Іб
сена в Осло, – блискучі приклади 
того, як реалізувати культурний 
проект, що запам’я  тається спо
живачеві на все життя.

Промоція мови і культури за 
кордоном – це те, без чого не ви
жити сучасній нації. У Франції 
таку діяльність здійснює пере
важно Alliance française, що під
порядкований Міністерству за
кордонних справ. Частину укра
їнських проблем із культурою, 
зокрема ключове питання конт -
ролю за освоєнням коштів і їх 
найраціональнішого викорис
тання, теж могло б вирішити 
створення інституції на кшталт 
Instytut Polski, Alliance française, 
Goethe-Institut, British Council, 
яка займалася б менеджментом 
і розподілом не тільки держав
них, а й приватних грошей у ца
рині культури як у самій країні, 
так і поза нею.

Наша країна має для цього 
певну початкову структуру: 
культурний центр у Москві й не
великий у Парижі, створений за 
підтримки місцевої діаспори. 
Однак, за словами експертів, 
обидва вони фактично не пра
цюють через брак фінансування 
і неефективний менеджмент. 
Зокрема, московський центр іс
нує в системі структур МЗС, а 

певний час навіть підпорядко
вувався Державному управ
лінню спра  вами.

Зважаючи на державні неба
жання і неспроможність до змін, 
Український інститут куль  тури 
має стати суто громадською іні
ціативою на кшталт дореволю
ційного товариства «Просвіта» 
(адже сучасне, на жаль, лише 
створює видимість діяльності), 
яка залучатиме для підтримки й 
популяризації культури при
ватні та громадські кошти. Що
правда, в нинішніх реаліях є ри
зик того, що приватні «вли
вання» в таку структуру пере
творяться на піар окремих олі
гархів, які віднедавна почали 
«орати» культурну ниву, відми
ваючи власний імідж. Утім, по
яву одіозних «меценатів» можна 
унеможливити завдяки чітко 
прописаним правилам фінансу
вання та функціонування цієї ін
ституції. За умови ус  пішної реа
лізації такий проект зробив би 
традиційний Мінкульт непотріб
ним, заступивши його функції 
як своєрідне «громадське мініс
терство». Адже і європейські 
аналоги створювалося порів
няно нещодавно: данське – у 
1962 році, італійське – в 1974-му, 
французьке – в 1959-му.

Врешті, у країні, де все га
разд із культурою, непотрібне і 
її міністерство. Як і в тій, де 
культури немає зовсім. Україна 
поки що ближча до другого. 

МАйже СеРйОЗНО

Воно ж африканську страсть зразу видно. 
За шо я етого нашого донецького Ман-
делу дуже уважаю.

А то, було, Сяня заявила: «Гуцул тепер 
танцює під баян. Гуцул має танцювати під 
цимбали, а під баян хай танцюють у Дон-
басі». Я чекав, шо вона викупить усі баяни 
на Гуцульщині й передасть у дар братньому 
Донбасу. Не встигла. Зняли. Тоді бідна Сяня 
«лягла» під Жванію і вступила у «Право ви-
бору». Бо Жванія сказав, шо вони тоже до-
вжни мати таке право. Можна, конєшно, 
возмущаться: шо на самом дєлє у депутатів 
його нема. Це ми його маємо, вибираючи 
їх для участі в конкретному бандформіро-
ванії. А то, шо вони рішили банду помінять, 
то хай би сначала покинули парламент і 
балотувалися ше раз. Но я так понімаю, шо 
і вони ж люди, а жизнь тепер нелегка.

Слєдущий міністр культури вийшов із 
могили. Нє, вампіром не був, но витягли 
його з музею-заповідника «Могила Шев-
ченка». Цей не співав, не стрибав, але й ні-
чим не відзначився.

А от Василь Вовкун, колишній масовік-
затєйнік, обложив себе такими самими, як і 
він, случайними заступниками й масові-
ками, которі за державний щот радо на чолі 
з міністром вояжували по закордонах. Не 
минуло й року – взявся роздержавлювать і 
виводить із держбюд жету разні там куль тур-
но-прос вєтітєльські ізданія тіпа «Культура і 
життя», «Українська культура» і другі.

І зразу найшлись такі, шо підняли хай: 
ето варварство і даже хуже – «справжній 
бандитизм». А я б так не сказав. Хто ті жур-
нальчики читав? Їх даже Табачнік з Гордо-
ном не читали. А це ж наше усьо. В смислі 
інтілєкту.

От і Міша Кулиняк, хотя тоже масовік-
затєйнік, але почав з кабінету: москов-
ський піп його освячував. Но особенно за-
помнилося, як концерт у День Незалеж-
ності відкривала секс-дама, котора позу-
вала у плейбоях. Жаль, шо була вдягнена.

А коли Кулиняк розрішив дуб  лювання 
фільмів на руском язикє, то нєкоторі, не 
будемо пальцем тикать, обурилися. Но я 

шо скажу: надо ввести дубляж на донєц-
ком і всі будуть довольні. Тім болі шо за 
нашу кінематографію взявся такий стой-
кий борєц з наружними проблемами, як 
Вітя-млад  ший.

А ше мені нравиться Міша, шо йому 
ЮНЕСКО не указ. Плювать він хотів на те 
ЮНЕСКО. Застроюють Змієві вали і Софію 
Київську? Хай строють. Воно ж для людей.

Карочє, це самий креативний міністр. 
Даже, писали, СБУ ним зацікавилося, коли 
він додумався торгувати державними зван-
нями. Заплати – і ти уже заслужений дєя-
тєль іскуств. А це, погодьтеся, для когось із 
таким умним ліцом, як у Чечетова, хоть і 
мєлоч, а пріятно. І сестру свою Міша не за-
був – нагородив.

І главне, шо президент його любить. 
Скаже: «Ану, Міша, ізобразі!» І Міша радий 
служить. Потому шо міністр культури – я 
вам по секрету скажу – це то, шо колись на-
зивали «шут гороховий». Кожен цар чи ко-
роль обізательно мав при собі. І жилося їм 
дуже навіть харашо. Чого я і собі жилаю.
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Від України Європі: мейнстрим трешу
Внизу голі заднички, вгорі – 
український віночок. На цих 
дивних осіб можна було б 
не звернути уваги, якби 
не пропорції інформації 
про Україну у світі

«П
рийшла, розділась, 
перемогла». Саме 
таке притрушене 
суржиком мотто 

прикрашає сайт Femen. Дівчата 
із синьо-жовтими цицями, що 
іменують себе «новим світовим 
фемінізмом», побували в Італії в 
діапазоні від площі Святого Пет
 ра до італійського ТБ, де про
вели жваву дискусію з плейбоєм 
Рокко Сіффреді. 

Самі ж Femen озвучили в 
Україні, що виступали «в ефірі 
найпопулярнішого італійського 
недільного шоу» як провідні 
українські феміністки. 

Це і є той заклятий контра
пункт, де відбувається броунів
ський рух сміття – зі Сходу на 
Захід і знову із Заходу на Схід. 
Сміття легке, його вітер носить.

На рівні українських «фемі
ністок» і українські «письмен
ниці»: свого часу на італійському 
ТБ харківська емігрантка Ма
рина Соріна презентувала віт 
чизняну літературу романом 
«Хочу італійського чоловіка. Зі 
Сходу задля кохання?» На об
кладинці крізь циркуль жіночих 
ніг у міні-спідниці та чоботях на 
високих підборах – собор Васілія 
Блаженного. 

Натомість переклади україн
ської поезії – від Шевченка через 
Тичину й Антонича і до сьо
годні – вдається розмістити хіба 
що на сайті Італійської асоціації 
українських студій. Порівняльні 
пропорції інформації про ре
альну українську культуру та про 
сміття під її іменем – 1:100. 
Майже цілковито відсутні інсти
туції, фінанси, сценарії, які були 
б спрямовані на пізнання євро
пейської України та її культури. 

Досить згадати дебільних 
Гарнюню і Спритка, що кошту
вали бюджету $100 тис. Чи 

Автор: 
Оксана 

Пахльовська, 
Італія

Держнацпроект, чия одиниця 
виміру – дерибан.

ОБРАЗ ЗДиЧАВІЛОї КРАїНи 
Тож питання не до Італії. Сміття 
по світу вистачає. Зрештою, Іта
лію не здивуєш, бо хіба тут не 
було Чиччоліни в парламенті? 
Але знову ж таки це питання 
пропорцій: треш у Європі – це як 
смог на Колізеї. З Україною ситу
ація інша: крізь смог деградації 
та аберації не проглядає навіть 
поки що приблизний образ її 
культури для світу. 

Європа – це унікальний син
тез часу, пульс якого дуже від
чутний у музеях як кам’яних ен
циклопедіях культури. Ска
жімо, лише у Відні сотня музеїв, 
а в одному музейному кварталі 
MuseumsQuartier, де сплелись 
архітектура барокова й модерна, 
їх п’ять. Тут поряд Музей Лео
польда, що експонує високий 
модерн, і Mumok – Музей сучас
ного мистецтва. У першому – і 
Клімт, і Шіле, і Маґрітт, і Архи

пенко. У другому – новітнє мис
тецтво. 

У консолідований простір 
європейської культури впису
ється «молодша Європа» зі сво
їми російсько-радянськими руї
нами, патологіями, заборонами, 
комплексами. Західна Європа 
мала теж свої румовища, але їх 
здолала. Східна Європа все ще 
наздоганяє власні тіні на своїх 
руїнах. Проте не всі країни. 
Взяти, приміром, Польщу. В са
мому Римі є Польська академія 
та Інститут польської культури. 
Cкрізь по Італії відбуваються 
постійні польські виставки, кон
церти, кінофестивалі, презента
ції книжок. То рік Міцкевича, то 
Шопена. Ім’я країни, її образ на
сичуються престижними кон
текстами, елітарним змістом, 
комунікативною енергією.

Якби на цьому тлі з’яви -
лись – аби вони такі були – 
польські Femen з віночками на 
голові, їхні евентуальні голі за
днички не переважили б того 
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ПОПСОВий ВиМІР КУЛьТУРи 
ВСеРеДиНІ КРАїНи 
РеТРАНСЛЮЄТьСЯ НАЗОВНІ

Від України Європі: мейнстрим трешу
Внизу голі заднички, вгорі – 
український віночок. На цих 
дивних осіб можна було б 
не звернути уваги, якби 
не пропорції інформації 
про Україну у світі

напрацьованого безміру куль
турних набутків, який став 
невід’ємною частиною відносин 
Польщі з Європою. А за безміру 
тих лакун, які є у відносинах 
України з Європою, оголені сід
ниці набувають патогенного 
протагонізму, підсилюючи в 
уяві європейців образ прини
женої, здичавілої країни, що зі
йшла з демократичного шляху, 
що експортує мільйони заробіт
чан, експонує вульгарних брех
ливих політиків, підмінює 
культурний діалог дешевими 
провокаціями, за якими стоять, 
вочевидь, великі гроші. Чомусь 
немає коштів на словники, кон
ференції, переклади. Але є на 
ляльковий театр нудисток, на 
цих, як вони самі себе назива
ють, «демократичних сучок». І 
в цьому театрі все продумано 
до деталей. Важко повірити, що 
хтось може дістатися безпере
шкодно на КПП Газпрому – все 
одно, голяка чи вдягнений. 

ПСеВДОПОЛІТиКА 
І ПСеВДОКУЛьТУРА
Хто ж відповідальний за цей клі
нічний образ країни? Презента
ція культури в зовнішньому 
світі – це гігантський проект, 
який є одним з основних пріори
тетів усього цивілізованого світу. 
Держава реалізує цей проект як 
інституція, а наповнюють його 
змістом інтелектуали. В Україні 
ж держава не репрезентує гро
мадян. Вітчизняна культура цій 
владі чужа і ворожа. Отже, 
марна справа покладатися на 
державу: за 20 років незалеж
ності вона майже нічого не зро
била для того, щоб наша куль
тура була гідно «експортована». 

Але відчужені від держави 
інтелектуали теж не запропону
вали зовнішньому світові Про
ект. За кордоном вони репрезен
тують виключно самих себе. 

У відповідь може здійнятись 
обурений хор: як, а перекла-   
ди українських письменників-
пост  модерністів? А їхня участь у 
фестивалях і форумах? А їхня 
творчість на віллах і за гранти? 
Хіба це не свідчить про перебу
вання в мейнстримі західної 
культури?!

Аж ніяк. Бо супроти тріум
фальних оповідей про локальні 
презентації та премії можна зга
дати про запилені книжки на 
складах видавництв, про нена -
друковані (хоч оплачені) пере
клади, про уцінку книг із заклич
ними назвами на кшталт «Укра
їнський секс. Інструкція для 
вжитку», що не допомагає їм про
датися, про зметені українські 
видання з верхніх полиць книга
рень на нижні через відсутність 
цікавості. Прізвища знаю, але не 
називаю з етичних міркувань. 

Образ приниженої країни 
диктує приземлений до неї ін
терес. Тому сучасна українська 
література, яка доходить до За
ходу, не є ані культурним, ані 
філологічним ресурсом. А є 
лише ресурсом соціологічним, 
який фіксує комплекси і про
блеми цієї сусідньої з Європою 
країни – «основної мігрені ЄС». 
Тим більше вона не може по
стати ані у своїй мовно-куль -
турній специфіці, ані в історич
ній тяглості. І чи ж можуть кон
курувати з примітивними сю
жетами Коцюбинський чи Хви
льовий, видрукувані в тій самій 
Італії в маргінальному видавни
цтві? Письменники ж як Тю

тюнник чи Шевчук і взагалі 
майже не присутні іншими мо
вами. А далеко не маргінальне 
міланське видавництво «Ґар
дзанті», що випустило кілька 
книжок Куркова, повідомляє 
вдячним читачам, що Київ під 
пером «найуспішнішого україн
ського письменника» – це «по
сткомуністична Росія».

Недовіра, а тепер уже й не
віра Заходу в демократичну 
Україну дзеркально відобража
ється в невмінні самої України 
сформувати (і сформулювати) як 
європейський код власного істо
ричного буття, так і європей
ський канон своєї літератури та 
загалом культури. Уже 20 років 
політики всіх угруповань іміту
ють реформи і поступ, а нові по
коління літераторів та критиків, 
ведучи сюрреальну боротьбу 
проти попередників, імітують 
таким чином творення нових 
культурних змістів. Елітарна 

культура залишається за поро
гом сприйняття й адекватного 
осмислення, а чорториї трешу 
творять свої потужні «мейн
стрими». Середній реципієнт 
знає потоки матової несвідомості 
графоманів від фіктивного пост -
модернізму значно більше, як 
тих самих Коцюбинського, Хви
льового, Підмогильного чи Шев
чука з Тютюнником. Власне, це і 
є потворний образ країни. Зре
штою, чи не від укрсучліту – са
моназва дуже влучна – пішли 
ідеї, що української літератури 
немає, що вона суцільний кіч і 
глибоко немодерна? А якщо літе
ратура не осмислена навіть у 
себе вдома, то яким чином може 
бути синтезоване знання про неї 
«на експорт»?!

І чи не те саме відбувається в 
інших сферах культури? Номіно
ваний, за британським рейтин
гом, серед «100 геніїв сучасності» 
Іван Марчук не має жодної пер
манентної експозиції, не кажучи 
вже про музей. Натомість «Пін
чукАртЦентр», прихистивши так 
багато коров’ячих голів у форма
ліні й параноїдальних мальови
дел, перетворився на «один із 
найвідоміших брендів україн
ської столиці». І нікому не спаде 
на думку запитати, звідки мі
льярдні статки в близького ро
дича того президента, який ви
тіснив за межі пограбованої 
України мільйони її громадян на 
заробітки, тих громадян, що 
стали потім обридлими Заходу 
приниженими героїнями «пись
менниць» Соріних. 

Так вкотре відбувається ко
ротке замикання і вкотре тво
риться той внутрішній і зо
внішній образ України, де вуль
гарній псевдополітиці відпові
дає вульгарна псевдокультура. 
Домінуюча семантика куль
тури – люмпенська. Попсовий 
вимір культури всередині кра
їни ретранслюється назовні. 
Тому сьогоднішня Україна – 
криве дзеркало Європи, яке 
спотворює всі параметри. Бо в 
Європі вульгарність і в куль
турі, і в політиці маргінальна. А 
на пострадянському терені 
всюдисуща і центральна.

Тому найголосніше звучить 
реальна мова цього простору – 
мат. І реальний зміст: треш. 
«Прийшли. Розділись». І – по -
ки що – таки справді перемогли 
– людський смисл і людську 
гідність. 
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У 
державі безпрецедентно 
борються з корупцією – 
такі переможні реляції 
лунають із кабінетів ви

сокопосадовців. Як ілюстрацію 
реальності цього подають річні 
статистичні дані: лише Служба 
безпеки України у 2010–2011 
роках викрила понад 600 зло
чинів, скоєних міліціонерами. 
Ще біль  ше виявили органи про
куратури. Та насправді бо
ротьба з корупцією значно пе
ребільшена. На прикладі Львів
щини (ситуація в решті облас
тей суттєво не відрізняється) ми 
з’ясували, що перевертнів у по
гонах судять, та здебільшого не 
садять.

ЛАСКАВО ПРОСиМО  
ДО РАйВІДДІЛУ
Незаконне затримання для 
українських правоохоронних 
органів «хвороба» доволі поши
рена. Щоправда, лікувати її 
ніхто не поспішає. Відомі ви
падки, коли офіцерів МВС за 
такі дії звільняли від відпові
дальності, а кримінальні справи 
проти них закривали. Примі
ром, постановою Шевченків
ського районного суду Львова 
звільнено від кримінальної від
повідальності підполковника 
Володимира Кирпача. На час 
подій, що розглядалися судом, 
він працював на посаді поміч
ника начальника Личаківського 
райвідділу. Міліціонера обвину
вачували в тому, що він неза
конно направив до кімнати за
триманих працівників одного з 
господарських товариств. Охо
ронця і начальника служби без
пеки фірми без правових під
став утримували за ґратами 13 
годин. Відповідно до висновку 
комплексної судово-медичної 
експертизи, один із затриманих 
потребував госпіталізації, од
нак міліціонер у цьому відмо
вив.

Кирпач своєї вини не визнав, 
мовляв, виконував вказівки на
чальника райвідділу. А суддя Ва
силь Кавацюк у постанові по
слався на ст. 48 Кримінального 
кодексу. Згідно з цією статтею, 
особу, яка вперше вчинила зло
чин середньої тяжкості, можна 
звільнити від кримінальної від
повідальності. Але лише в тому 
разі, якщо буде визнано, що на 
час розгляду справи в суді вна
слідок зміни обставин обвинува
чений уже не є суспільно небез
печним. Інкримінований під
полковникові Кирпачу злочин 
належить до категорії середньої 
тяжкості. На час суду обвинува
чений пішов на пенсію за вислу
гою років, тож обставини зміни
лися – Кирпач втратив можли
вість безпідставно кидати людей 
за ґрати, а відтак припинив бути 
суспільно небезпечним.

ЗМОВА ЗАМОВЧУВАННЯ
Міліція не завжди реєструє пові
домлення про злочин. Так, Сер
гій Кончук, екс-перший заступ
ник начальника Кам’янка-Бузь-
кого РВ ГУМВС України у Львів
ській області, обвинувачувався в 
його укритті. Досудовим слід
ством встановлено, що правоохо
ронець, знаючи про крадіжку 90 
тис. грн, не забезпечив терміно
вої реєстрації повідом лення про 
її скоєння та перевірки самого 
факту, що відповідно дало зло
вмисникові змогу ухилитися від 
відповідальності.

Та позиція Червоноград
ського міського суду відрізня
лася від версії обвинувачення. На 
відміну від слідства, суддя Сте
пан Мелешко не побачив у діях 
міліціонера зловживання вла
дою та перекваліфікував дії під
судного на службову недбалість. 
Тобто з ч. 3 ст. 364 ККУ (передба
чено 5–12 років ув’язнення) на ч. 1 
ст. 367 ККУ (штраф, виправні ро
боти, обмеження волі). Різницю 
відчуваєте? У результаті Кончука 
покарано штрафом у 5 тис. грн та 
звільнено від його сплати через 
амністію.

Якщо у вас викрадуть авто, 
можете зіштовхнутися не лише з 
укриттям злочину, а й із пропо
зицією правоохоронців спла
тити кілька тисяч зелених за по
вернення машини. Однак ав
тівки можна й не дочекатися. 
Так сталося в історії із одним ма
йором карного розшуку Жида
чівського райвідділу. Як вста
новлено у Стрийському міськра
йонному су ді, міліціонер не 
вжив заходів щодо реєстрації 
повідомлення про викрадення 
автомобіля (спри  яв в укритті 
злочину, ч. 3 ст. 364 ККУ) й 
отримав від потерпілих $3,5 тис. 
як плату за повернення «Мерсе
деса». А заволодівши грішми 
шляхом обману та зловживання 
довірою, вчинив шахрайство у 
великих розмірах (ч. 3 ст. 190 
ККУ), адже автівки жертва не 
дочекалася. Суддя Василь Бора

Озброєні й безкарні
Влада лише імітує боротьбу зі злочинністю в лавах правоохоронців

Автор:  
Тарас Зозулінський

ЗЛОЧиН  
І ПОКАРАННЯ

Надійшло скарг на 
незаконні дії 

працівників МВС, 
пов’язані з 

насильством 

2704

Засуджено 
працівників МВС  
за дії, пов’язані з 

насильством

66, 
з них  

39 
до позбавлення 

волі

Усього надійшло 
скарг  

26 496
За даними МВС  

за період з 1 січня по 1 
жовтня 2011 року
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ПеРеВеРТНІВ  
У ПОГОНАХ СУДЯТь,  
ТА ЗДеБІЛьШОГО  
Не ПОЗБАВЛЯЮТь ВОЛІ 

ковський виніс вирок – 1 рік і 9 
місяців позбавлення волі. Хоча 
за такі злочини передбачено по
карання від 3 до 12 років у ви
правній колонії. 

НеБеЗПеКА НА ДОРОГАХ
Хабарництво в Державтоінспек
ції давно стало притчею во язи
цех. Отримавши гроші, міліціо
нери не притягують до адміні
стративної відповідальності за 
вчинення порушень правил до
рожнього руху. Дати хабара 
можна й офісною технікою, як то 
було в історії Ростислава Гарка
тина, начальника Перемишлян
ського відділу ДАІ. Правоохоро
нець одержав від автомобіліста-
порушника багатофункціональ
ний копір «Самсунг».

Слідство обвинувачувало Гар -
катина у вимаганні й отриманні 
хабара. За такий злочин закон 
передбачає 5–10 років ув’язнення. 
Та суддя Галицького районного 
суду Марія Олексієнко вима
гання не помітила, мовляв, водій 
сам запропонував відкупного. 
Тому Ростислава замість зони за
судили до сплати штрафу. Що ці
каво, із таким покаранням пого
дилися й судді Вищого спеціалі
зованого суду Микола Лагнюк, 

Анатолій Суржок та Станіслав 
Кравченко.

Подекуди в ДАІ штучно 
збільшують показники, щоб 
створити видимість успіхів у ро
боті. А чого боятися – за таке в 
нас судді виправдовують. Напри
клад, із легкої руки Ігоря Гала
паца, Юрія Приколоти та Ірини 
Партики – слуг Феміди з Апеля
ційного суду Львівської області – 
залишено без змін виправду
вальний вирок одному дуже ви

нахідливому інспекторові. Як 
встановлено слідством, праців
ник ДАІ, взявши з бази даних ін
формацію про власників авто, 
умисно склав дев’ять недостовір
них протоколів про вчинення во
діями порушень правил дорож
нього руху. Однак судді вирі
шили, що він не зловживав вла
дою та службовим становищем. 
«У матеріалах кримінальної 
справи відсутні будь-які докази 
того, що в результаті вчиненого… 
було підірвано авторитет та пре
стиж органів влади; не здобуто 
доказів того, що внаслідок під-
роблення… заподіяно істотної 
шкоди охоронюваним законом 
правам, свободам та інтересам 
окремих громадян та державним 
інтересам», – зазначили судді у 
своєму вердикті. 

ГОЛОВНе, щОБ СУДДЯ БУВ 
«ПРАВиЛьНий»
Історії, наведені вище, не ви
смикнуті із загальної картини. 
Навпаки, ілюструють тенденцію 
в призначенні суддями умовних 
покарань. Перелік можна продо
вжувати безкінечно.

Володимир Мусієвський із 
Пустомитівського районного суду 
звільняє з випробувальним тер
міном дільничного міліціонера 
Олександра Рубцова. Згідно з ви
роком, останнього визнано ви
нним у вимаганні та отриманні 
хабара за уникнення встанов
лення адміннагляду раніше су
димому чоловікові.

Ігор Пташинський, суддя 
Самбірського міськрайонного су-
ду, засудив до умовного пока
рання слідчого, який одержав 
$5 тис. за вирішення питання 

щодо закриття кримінальної 
справи. У діях працівника МВС 
було встановлено зловживання 
владою та службовим станови
щем, але факт хабарництва пере
кваліфіковано як шахрайство. 
Адже міліціонер узяв гроші за 
залагодження справи, що пере
бувала на розгляді в іншого слід
чого. 

Перекваліфікація суддями 
злочинів на менш тяжкий є до
волі поширеним явищем. Осо
бливо якщо йдеться про хабар
ництво. Часто обвинувачені в 
цьому правоохоронці у судах ста
ють… шахраями. Бо якщо міліці
онер бере гроші за прийняття рі
шення у справі, яку розглядає 
сам, – це хабарництво. Коли 
юридично все залежить від ін
шого міліціонера, то це тракту
ють як шахрайство. У першому 
випадку слідчому світитиме від 
5 до 12 років за ґратами. Та якщо 
його судитимуть за ч. 1 ст. 190 
ККУ (шахрайство), може бути 
призначено значно менше пока
рання: штраф, виправні роботи 
чи обмеження волі. Тому право-
охоронець Василенко братиме 
гроші за справи Петрова і на
впаки. Такі схеми дають їм змогу 
убезпечити себе у разі викриття 
від серйозного обвинувачення та 
тривалого ув’язнення. А суддям 
відповідно перекваліфіковувати 
злочин на менш тяжкий.

Як приклад – суддя Сихів
ського районного суду Сергій Бо
рейко звільняє з випробуваль
ним терміном борця з економіч
ною злочинністю Василя При
шляка. Якось до міліції зверну
лися працівники одного з банків 
із заявою про подання львів’я-
нином, який хотів отримати кре
дит, фіктивної довідки про до
ходи. Знаючи про цю заяву, При
шляк вимагав у підозрюваного 
грошову винагороду за те, що не 
допустить порушення кримі
нальної справи. Феміда, як і в ре
шті випадків, встановила, що мі
ліціонер не хабарник, а шахрай, 
бо до провадження зазначеної 
справи стосунку не мав.

Призначення судами міліціо
нерам випробувальних термінів 
та умовних покарань неодмінно 
позначається на стані боротьби з 
корупцією у правоохоронних ор
ганах. На місце звільнених «пе
ревертнів у погонах» приходять 
нові. А побиття, хабарництво, не
законні затримання та «даху
вання» і далі процвітають. 
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Недореабілітація
Тиждень досліджував, що очікує наркозалежних, які хочуть 
позбутися своєї згубної звички

У
країна посідає одне з пер
ших місць у Європі не лише 
за темпами поширення 
наркоманії, а й за невмін

ням лікувати та реабілітовувати 
наркозалежних. Лікування пра
цею, свіжим повітрям і перебу

Автор: 
Богдан 

Буткевич

Фото: 
Андрій 

Ломакін

ванням якомога далі від місця 
звичайного проживання – це, на 
думку майже всіх фахівців-
наркологів, опитаних Тижнем, 
найкраща методика реабілітації. 
Щоправда, й одна з найважчих 
через одну надважливу деталь – 

вона діє лише за повної згоди та 
бажання самого наркомана, який 
вирішив змінити спосіб життя.

ТРУДОМОНАСТиР
Більшість українських реабілі
таційних центрів, що лікують 

 

Автор: 
Юрій 

Поташній

Аукціон чудес моги наркозалежним «Альтерна-
тива», до якої входять 15 центрів. 
Ще стільки само готуються до вступу 
в асоціацію. «Ми не ставимо за мету 
об’єднати якомога більше наркоцен-
трів, – каже голова новоутвореної 
асоціації лікар-нарколог Владислав 
Сова. – Приймаємо лише тих, хто 
надає якісні послуги, використовує 
ліцензовані чи запатентовані про-
грами». 

Асоціація ставить за мету на-
вести лад у галузі: систематизувати 
надання наркологічної допомоги, 
зобов’язати всі центри дотримува-
тися чітких програм реабілітації й 
вести звітну документацію. Задля 
цього планують вийти із законодав-
чими ініціативами на профільні мі-

Нині в Україні діє не одна сотня 
реабілітаційних центрів, де лікують 
від наркотичної залежності. У біль-
шості з них допомогу надають не-
професійно. Про наукові методики 
там навіть не чули, бо не запрошу-
ють на роботу ані наркологів, ані 
психологів. Практикують й імітацію 
трудотерапії, яка подеколи нагадує 
визискування і йде на користь тільки 
роботодавцям. Пацієнтів саджають 
у ями та ізолятори, на них надяга-
ють наручники. Подейкують про 
оригінальні методи перевиховання 
в одному з наркоцентрів Чернігів-

щини, що більше нагадує концтабір. 
Кажуть, його наставник навіть не 
вміє писати, а посеред ночі в 
п’яному чаду шаблею рубає чагар-
ники. На таких прикладах не вихо-
ваєш досконалу особистість, що 
прагне тверезого життя.

СУМНІВНА СВОБОДА 
Держава не висуває жодних вимог 
до організаторів наркоцентрів. 
Треба лише зареєструвати громад-
ську організацію, набрати пацієн-
тів – і ти вже наставник, «лікуєш». 
Складно відшукати кількадесят ме-
дичних установ, де надають кваліфі-
ковану допомогу. Відтак нещодавно 
професіонали об’єдналися у Все -
українську асоціацію центрів допо-
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методом трудотерапії, є або від
галуженнями релігійних орга
нізацій, або безпосередньо по -
в’язані з ними. Центр «С***р», 
що в Баришівському районі Ки
ївської області, не виняток. «Ми 
вас просимо не називати нас не 
через те, що чогось боїмося чи 
хочемо щось приховати, – пояс
нює старший фахівець Центру 
Андрій Руженкович. – Просто в 
нас партнерські відносини з 
кількома християнськими орга
нізаціями, і, повірте, пацієнтів 
вистачає. Не те щоби не хотіли 
брати людей з вулиці – ми раді 
допомогти всім. Але зазвичай 
до нас приходять ті, хто вже ро
зуміє свою проблему і хоче з 
нею боротися. Наше завдання – 
зрозуміти, до чого має схиль
ність людина за межами своєї 
звички, і дати їй можливість ре
алізуватися в ній».

Сам Центр міститься на кіль
кох гектарах землі в глухому селі, 
на яких розташовані житлові 
приміщення та господарські са
раї. У цих фактично бараках жи
вуть майже чотири десятки ко
лишніх наркоманів, які весь день 
чимось зайняті: працюють на 
землі, спілкуються з педагогами, 
займаються спортом тощо. Жод
ної охорони – тут усі лікуються за 
власним бажанням. А ввечері 
відвідують богослужіння. 

«Я «вінтився» (вживав 
ін’єк  ційно первітин. – Ред.) два 
роки, – розповідає Сергій. – Ви
гнали в 2008-му з роботи, от і 
почав. Сюди потрапив, бо бать-
 ки дізналися від знайомих. 
Мені подобається: коли цілий 
день працюєш на чистому пові

трі, то й думки про погане в го
лову не лізуть. До того ж брати 
по церкві дали зрозуміти шлях 
до Господа».

«Усе, що вирощують паці
єнти, йде їм на користь, – зазна
чає Руженкович. – Ми їх годуємо 
цими продуктами, а також про
даємо їх, гроші надходять на 
рахун  ки установи. Узагалі ліку
ємо людей альтернативою – замі
щуємо в їхніх душах наркотики 
Богом, а за допомогою праці та 
свіжого повітря показуємо, що 
кайф є не тільки в наркоті, а й у 
хорошій роботі, після якої ти ба
чиш плоди своїх рук і відчуваєш, 
що все це недаремно».

Проте не завжди трудотера
пія має пасторальний характер. 
Тиждень поспілкувався з екс-
наркоманом на ім’я Павло, який 
кілька років тому потрапив до 
справжнього концтабору. «Па -
м’ятаю, знайомий порадив пої
хати туди – до Сумської області, 
під Шостку. Я одразу здиву
вався, бо сказали самому не ви
рушати, мовляв, заберуть. Га
разд. Мене зустріли четверо на 
метро «Лісова», посадили до ма
шини. Їхали понад чотири го
дини, потрапили в лісову глу
шину. Потім у мене одразу за
брали паспорт, телефон, усі 
гроші, навіть верхній одяг, ви
дали натомість якусь робу сірого 
кольору і зношені черевики. А 
далі були чотири місяці пекла. 
Змушували працювати по 12 го
дин щодня на землі: сапати кар
топлю, буряк, капусту. За най
менший непослух не давали їжі 
або зачиняли в карцері – ма
ленькій будочці без вікон і туа

лету, та ще й приковували наруч
никами до стіни. Іноді нас са
дили в машину й возили працю
вати за межами центру. Ми ру
бали ліс, поралися біля свиней 
на якійсь свинофермі, навіть 
клали асфальт у котромусь селі. 
Жодних телефонних дзвінків, 
директор майже щодня нам роз
повідав, що ми «лайно людське» 
і що тільки він знає, як із нас 
його вибити. Деяких моїх колег 
по нещастю і били, особливо од
ного хлопця, який намагався 
втекти. На щастя, мої батьки 
приїхали по мене. І, хоч і зі скан
далом, бо чув, як директор кри
чав, що я кінчений наркоман, 
мене все ж відпустили. Єдиний 
позитив у тому, що наркотики я 
й справді кинув. Але зовсім не 
завдяки тому центру, просто сам 
для себе вирішив. А про те бузу
вірство пригадую з острахом».

СПІРНА ПРАКТиКА
Медики та психологи й дотепер 
сперечаються з приводу ефек
тивності програм замісної те
рапії для наркозалежних, себто 
заміни наркотиків із чорного 
ринку легальними препарата-
 ми, які санкціоновано видають 
відповідні установи. Якщо фа
хівці, які не належать до дер
жавних структур, проте най
частіше фінансуються коштом 
міжнародних, загалом пози
тивно оцінюють досвід замісної 
терапії, то експерти, що мають 
стосунок до українських держ -
організацій, навпаки більш 
стримано або навіть негативно 
ставляться до цього методу. І 
через певну консервативність 

 

ністерства. Серед пропозицій – 
упровадження обов’язкового ліку-
вання від наркоманії.

«Обов’язкова реабілітація має 
існувати як альтернатива ув’язненню 
для залежних від наркотиків, що 
скоїли дрібні злочини, – вважає за-
відувач відділу профілактики й ліку-
вання наркоманії харківського Інсти-
туту неврології, психіатрії та нарко-
логії АМН України Ігор Лінський, при 
цьому підкреслює, що йдеться саме 
про обов’язкову, а не про примусову 
реабілітацію. – Суд зобов’язує, а не 
примушує хворого пройти курс 
реабі  літації. Його не беруть під 
варту, а він сам має виконати це рі-
шення. Якщо хворий не виконав 
присуд, буде ув’язнений».

В Україні, як і у світі загалом, 
ефективність довели два види 
реабі  літаційних програм: психоте-
рапевтичні й духовні. Набуває поши-
рення польський досвід, що ґрунту-
ється на успішній діяльності мережі 
реабілітаційних центрів «МОНАР».

ШЛЯХ РеАБІЛІТАЦІї
Звернутися до лікаря наркомана за-
звичай змушують зовнішні обста-
вини: тиск батьків, проблеми з мілі-
цією, негаразди зі здоров’ям. Усу-
нення фізичної залежності – це 
лише початок тривалого шляху. 
Якщо він знехтує реабілітацією, 
обов’язково повернеться до вжи-
вання наркотиків – як не через мі-
сяць, то через рік. «За десятиліття 

роботи я пролікував тисячі пацієн-
тів, – розповідає Владислав Сова. – 
З них лише п’ять – сім осіб само-
стійно, без реабілітації, назавжди 
відмовилися від згубної пристрасті. 
Це були люди з твердою волею, що 
потрапили в залежність уже дорос-
лими. Тепер на голку найчастіше 
підсідають підлітки, тому без трива-
лого лікування їм ніяк не обійтися».

Перебуваючи в реабілітаційному 
центрі, наркоман перші два-три мі-
сяці адаптується до тверезого життя. 
Лише після цього настає черга відпо-
відних процедур: тут вчать по-
новому зав’язувати стосунки, вияв-
ляти емоції, брати на себе відпові-
дальність. Період реабілітації визна-
чають для кожного індивідуально, 

КІЛьКІСТь 
НАРКОЗАЛежНиХ

Єдиної статистики 
щодо чисельності 

наркоманів в Укра-
їні немає. Згідно з 

дослідженням 
Українського ме-

дичного та моніто-
рингового центру з 
алкоголю та нарко-
тиків МОЗ України, 

2010 року зареє-
стровано 

17 391 
особу з уперше в 

житті виявленими 
наркотичними про-
блемами. Загальна 
кількість залежних, 

зареєстрованих у 
наркологічних за-
кладах, становила 

114 645 
пацієнтів

За даними МВС 
України, 2011 року 

на обліку правоохо-
ронних органів пе-

ребували 

151 700 
наркозалежних
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сучасної медицини, яка живе 
радянськими трудотерапевтич
ними установками, і через те, 
що центри замісної терапії в 
разі свого успіху відберуть хліб 
у численних подібних закладів, 
які щороку жеруть мільйони 
бюджетних коштів без очевид
них успіхів.

Тиждень зіткнувся з ба
гатьма як позитивними, так і не
гативними прикладами наслід
ків упровадження замісної тера
пії. Сергій С. із Кременчука є 
класичним прикладом нарко
мана, вихідця з 1990-х. «Траву» 
вперше спробував у 12 років на 
«п’ятачку» з друзями, «шир
нувся» в 14 – і поїхало. «Моє 
щастя в тому, що я тільки «ши
рявся», – з гіркою посмішкою 

каже він. – «Ширка» (сурогат
ний опій домашнього виробни
цтва. – Ред.), звичайно, вбиває, 
як і будь-яка наркота, але хоча б 
не виносить мозок. Ті з моїх дру
зів, хто почав «вінтитися», вза
галі за рік-два опинилися на 
цвинтарі. Та й досить довго я не 
те щоби контролював дозу (це 
нереально), але принаймні нама
гався не перетворюватися оста
точно на «овоч». Родичі тричі 
мене запроторювали до всіляких 
реабілітаційних центрів, але то 
все було до дупи. Після них од
разу біг за новим «дозняком». У 
2006 році почав «доходити»: 
було два жорстких «передози». 
Фактично мене дивом витягли з 
того світу. Очунявши, почув, що 
в Полтаві запустили цю замісну 

терапію. Якщо чесно, коли спо
чатку туди поїхав, то думав не 
про те, щоб лікуватися, просто 
грошей уже не було, і як способів 
їх дістати чи заробити. Тому зра
дів можливості отримувати нар
коту на халяву».

Проте поступово, за словами 
Сергія, терапія почала діяти. 
Спочатку це виявлялося щонай
менше в тому, що день для нього 
перестав розпочинатися з 
істерично-гарячкового пошуку 
грошей на чергову дозу. Що
правда, довелося навчитися 
вставати о сьомій ранку, щоб 
устигати на роздачу препарату в 
місцевому наркодиспансері. Як і 
до того, що доза не приносила 
задоволення, адже кількість 
наркотиків під час замісної тера

проте він не може тривати менш як 
дев’ять місяців. Найкращих результа-
тів досягають, коли в групі 15–20 па-
цієнтів. Тоді фахівець встигає кож-
ному приділити достатньо уваги.

«Головне, щоб пацієнт був ак-
тивним учасником реабілітації, а не 
пасивним об’єктом впливу, коли на-
вколо нього лише водять хороводи 
й розповідають казки», – зазначає 
Ігор Лінський. За словами вченого, у 
реабілітаційному центрі обов’язково 
має працювати кваліфікований пер-
сонал. Не обійтися й без виробничої 
бази для трудотерапії, приміром, 
будівельної чи сільськогосподар-
ської. Хворим треба забезпечити 
умови для занять фізкультурою. 
Важливо налагодити зв’язки з цен-

трами зайнятості та потенційними 
роботодавцями.

Голова ГО «Батьки проти нарко-
тиків» Анатолій Гевліч вважає нар-
команію не медичною, а психосо -
ціальною проблемою. Тому виліку-
ватися від неї, вживаючи пігулки, 
неможливо. «Наркомана слід пере-
програмувати, як комп’ютер, що за-
знав збоїв, – каже пан Анатолій. – А 
зробити це можна лише в реабілі-
таційному центрі. Треба навчити 
його отримувати задоволення від 
життя, а не від наркотиків. А це 
справа непроста й потребує чи-
мало часу».

Організація об’єднує батьків, 
чиїм дітям вдалося позбутися за-
лежності від голки. Вони поширю-

ють власний досвід перевиховання 
наркоманів, рекомендують переві-
рені реабілітаційні центри. При 
цьому беруть до уваги один-єдиний 
показник – ефективність.

БОРОТьБА ЗА РиНОК
Практикують в Україні й замісну те-
рапію (ЗТ), суть якої полягає в замі-
щенні вуличних наркотиків легаль-
ними (детальніше див. Тиждень, 
№ 3/2009). Програму ЗТ в Україні 
вже протягом восьми років фінансує 
Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД. 
Щоправда, допомога з-за кордону 
надходить переважно не живими 
грішми, а наркотичними засобами, 
здебільшого метадоном. Його без-
платно роздають у наркодиспансе-

 

Після того як лю-
дина сідає на 

голку, вона живе в 
середньому сім ро-
ків. Відлік часу по-

чинається у 
13–15-річному віці, 

адже саме тоді 
найчастіше призви-
чаюються до нар-

котиків

КОНТРОЛь 
ДОЗИ. У 
Полтавському 
нарко-   
диспансері 
хворі 
вживають 
замісні 
препарати 
під наглядом 
лікаря

СПОРТ ЛІКУЄ. 
Позбутися залежності 
наркоманам 
допомагають фізичні 
вправи та активний 
відпочинок   
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пії розраховується індивіду
ально для кожного пацієнта і по
кликана просто запобігати ви
никненню ломки. Хоча того 
кайфу, як уперше, Сергій вже 
давно не відчував і до цього. Тож 
втрата була не такою й великою. 
Паралельно з ним почав працю
вати психолог. І якось так вияви
лося, що в чоловіка вперше за ба
гато років з’явилося багато віль
ного від наркотиків часу, який 
треба було на щось витрачати. 
«Влаштувався на роботу мер
чандайзером, – пригадує він. – 
Платили небагато, зате постійно 
був у русі, що мені дуже подоба
лося. Я втягнувся, мене навіть 
підвищили. Відіграла свою роль 
і зміна звичного місця прожи
вання – усі мої дружки, місця, 

рах, оскільки у світі накопичився 
значний надлишок цього синтетич-
ного наркотику. Є підозра, що 
тільки-но в нашій країні сформу-
ється чимала армія метадонозалеж-
них, донор одразу припинить до-
брочинність. Планується, що надалі 
згадану програму фінансуватиме 
держава. 

Якщо в Європі кандидатів для 
ЗТ ретельно добирають, то в Україні 
жодних вимог до претендентів не-
має. Упродовж 2012 року кількість 
таких пацієнтів планували довести 
до 20 тис. Наступний рубіж доволі 
розмитий: 60–150 тис. осіб.

Програмою ЗТ завжди був не-
вдоволений Департамент боротьби 
з незаконним обігом наркотиків 

МВС (БНОН), бо, вочевидь, має влас-
ний шкурний інтерес у наркобізнесі. 
Численні експерти в бесідах із Тиж-
нем підтвердили, що БНОН тримає 
«дах» над нелегальними виробни-
ками та розповсюджувачами нарко-
тиків в Україні. Так, у вересні мину-
лого року працівників Святошин-
ського БНОН Києва викрили в орга-
нізації злочинного угруповання. 

«Святошинський БНОН створив 
сприятливі умови для того, щоб мо-
лодь і підлітки цього району потра-
пляли в наркотичну залежність, – 
каже президент Всеукраїнського 
об’єднання громадських організацій 
«Рух протидії наркоманії та нарко-
корупції» Роман Трохін. – Шантажу-
ючи наркоманів, міліціонери змушу-

 

спогади залишилися в Кремен
чуці. А тут нове місто, майже не
має знайомих, окрім як на ро
боті. Поступово став помічати, 
що якось перестало тягнути 
«ширяти  ся», ранкової дози ме
тадону цілком вистачало, щоб 
потім цілий день почувався нор
мальною людиною».

Поступово Сергію вдалося 
зменшити частоту вживання 
наркотиків до одного разу на 
тиждень. Тепер він переїхав до 
Києва й періодично їздить до 
Полтави, де приписаний до дис
пансеру. «Я справді дуже вдяч
ний лікарям за те, що допомог-
 ли мені стати на ноги, – каже 
екс-наркоман. – Звичайно, я ще 
не повністю «чистий», але від
чуваю, що невдовзі справа дійде 
й до цього». Проте на запи
тання, чи вважає замісну тера
пію універсальним методом лі
кування наркоманії, заперечно 

похитав головою: «Не все так 
просто. Мій знайомий Паша по 
Полтавському диспансеру, та
кож «ширьовик» зі стажем, не 
тільки не вилікувався, а й підсів 
на метадон. Можу вас із ним 
звести, якщо він, звичайно, по
годиться говорити». 

Однак Паша спілкуватися 
відмовився навідріз. «Річ у тому, 
що він почав змішувати свою 
дозу з метадоном, який йому ви
давали, – пояснює Сергій. – Уже 
не знаю, якими правдами чи не
правдами виносив його з дис
пансеру – нас завжди змушу
вали вживати медикаменти під 
наглядом лікаря в самому при
міщенні. Але якось уже зміг. І 
тепер у нього подвійна залеж
ність. Мучиться неймовірно, бо 
метадон і коштує дорожче, і зна
йти його набагато важче. Тихо 
загибається, як допомогти – 
хтозна». 

вали їх торгувати наркотиками. Тут 
роками не закривали притонів і нар-
коаптек». Від спілкування з праців-
никами БНОН у пана Трохіна зали-
шилися неприємні враження. «Ма-
нера поведінки, сленг уперемішку з 
нецензурною лайкою свідчать про 
їхню самовпевненість, безкар-
ність, – розповідає він. – Автомобілі, 
золоті годинники, дорогий одяг вка-
зують на те, що люди живуть на не-
трудові, дуже великі, доходи». Ро-
ман Трохін, який добре знає мілі-
цейську «кухню», стверджує: діяль-
ність Святошинського БНОН не була 
прикрим винятком – це загально-
державна практика. А за таких умов 
зупиняти епідемію наркоманії в 
Україні просто нікому не вигідно.

За даними Всеукра-
їнської наркологіч-
ної асоціації, лише 

2–4% 
хворих, яким на-

дано необхідну ме-
дичну допомогу, 

мають змогу надалі 
отримувати ї ї за 

державними реабі-
літаційними та 

соціально-
психологічними 

програмами

У нашій країні діють 

65 
державних центрів 

ресоціалізації та 
реабілітації нарко-
залежної молоді. 

Протягом останніх 
років чотири з них 
утримувалися з об-
ласних бюджетів. 

Решта недержавні, 
фінансуються кош -
том їхніх засновни-

ків, за рахунок 
спонсорської допо-
моги та добровіль-
них внесків клієнтів

МеДиЧНий ТУРиЗМ

Жителі Західної Європи, що страждають від наркотичної залежності, часто спокушаються обіцян-
ками швидкого й ефективного лікування в країнах Східної Європи, зокрема Україні. «Медичних 
туристів» приваблюють диво-ліки й чудодійні методи східноєвропейських наркологів, практично 
невідомі й незастосовувані на Заході. 70% гарантія успіху лікування вже «сьогодні й зараз», яку ча-
сом дають такі наркологи, видається справжнім порятунком порівняно з перспективою багатомі-
сячної кропіткої реабілітації і тяжкої боротьби зі своїми психологічними проблемами. 
Деякі з цих методів такі: лікар-нарколог попереджає пацієнта, що його спосіб лікування є психо-
логічним. Далі робить ін’єкцію, після якої людина занурюється в стан нірвани, тобто гранично 
розслабляється. Коли препарат починає діяти, він переконливо пояснює хворому, якими шкід-
ливими і небезпечними є наркотики. Невдовзі починає кричати на «розчавленого» пацієнта, 
грубо сварити його. Такі агресивні риторичні ескапади повторює тричі впродовж півгодини. Нар-
кологи, які це практикують, стверджують, що за допомогою такої психобробки можна уникнути 
використання метадону й субутексу (замісні препарати для наркозалежних). 
Також в Україні використовують фармакологічні препарати, як-от Тетлонг-250 на основі комбі-
нованого розчину дісульфіраму, що має «зменшувати чи навіть блокувати пам’ять про вра-
ження від вживання наркотичних речовин». Препарати на його основі мають попит за ме -
жами України. Приміром, одна клініка в Нідерландах закуповувала ін’єкції на основі дісульфі-
раму в нашій країні й використовувала їх для лікування залежності від героїну та кокаїну. 
Західноєвропейська практика лікування від наркотичної залежності ключовим чинником вважає 
зміну способу життя пацієнта. Без цього дива не трапиться ані з дісульфірамом, ані без нього.
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П
ід час каденції Марека 
Міхаляка на посаді Упо
вноваженого з прав ди
тини в Польщі законо

давчо заборонили фізичне на
силля як метод виховання 
малюків. Омбудсмен розповів 
Тижню про світоглядні зміни 
у ставленні до наймолодшого 
покоління, які відбуваються з 
його співвітчизниками. Він за
вітав до нашої столиці в межах 
спільного проекту Польського 
Інституту у Києві та Книгарні 

«Є» «Європейський досвід: По-
льща».

У. Т.: Із хлопчиками та дівчат-
ками ви працюєте вже понад 
два десятиліття. Як за цей час 
змінилися підходи до вихо-
вання, моделі стосунків між 
батьками й дітьми у вашій кра-
їні? І чи впливає це на розвиток 
малюків?

– Останні 20 років для 
Польщі – це час інтенсивних 
трансформацій, загальної змі-

 ни ставлення до прав людини, 
зокрема й дитини. Чи зміни
лися малята? Думаю, що радше 
це сталося з їхнім оточенням, 
тобто світом дорослих. Настав 
час, коли ми дедалі частіше ба
чимо в дитині людину тут і за
раз, а не задатки майбутнього 
громадянина. Це великий циві
лізаційний стрибок у стерео
типному мисленні світу дорос
лих людей. Звісно, такий по
гляд на малюка змінює його 
сприймання й підходи до вихо

Бити чи не бити?
Уповноважений з прав дитини Республіки Польща Марек Міхаляк 
про принципи виховання, серед яких не має бути насилля

Спілкувалася 
Інна 

Завгородня

Фото: 
Томаш 
Пєтшик

50|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 20 (237) 18–24.05.2012

СУСпілЬСТво|права Дитини



МУДРе ВиХОВАННЯ –  
Це КОЛи ДАЄШ МАЛеЧІ В 
НеОБМежеНІй КІЛьКОСТІ 
ВІТАМІН Л, ТОБТО ЛЮБОВ

вання. Потрібно рахуватися з 
його почуттями, правами, пова
жати дитячу індивідуальність і 
гідність.

У. Т.: Свого часу на Заході фі-
зичне насильство сприймали як 
виховний метод; нині ситуація 
діаметрально протилежна. Як 
ставляться до тілесних пока-
рань дітей у Польщі?

– У нашій державі від 1 серп-
 ня 2010 року діє абсолютна й по
вна заборона побиття дітей. Я її 
палкий прихильник, і не лише 
як Уповноважений з прав ди
тини, а як педагог і батько. 
Кожна людина має право на 
життя без жорстокого стосовно 
неї поводження. Колись ця забо
рона забезпечить позитивний 
результат – коли виросте поко
ління, виховане без насильства. 
Вимагаючи чогось від дитини, 
ми взагалі не можемо вдава
тися до стусанів. Б’ючи малюків, 
люди стають на найпростіший 
шлях, забуваючи, що це позбав
ляє їх авторитету, а дитину – 
часто бажання жити, що в такий 
спосіб вони виховують зневірену 
особистість, яка передаватиме 
свою зневіру іншим. Психологи 
підтверджують, що саме ті, хто 
зазнав жорстокого поводження, 
потім вдаються до фізичного на
силля найбільше. Одного закону 
замало. Маємо ще повірити в те, 
що виховання дітей без тілесних 
покарань – це можливий, хоро
ший і ефективний метод. Після 
року дії заборони я ініціював до
слідження громадської думки, і 
– уявіть собі – частка людей, які 
позитивно ставляться до тілес
них покарань, у Польщі, скоро
тилася на 9%. Утім, вона й досі 
сягає 69%, але зрештою зменшу
ється.

У. Т.: Німецький дитячий пси-
хіатр Міхаель Вінтергофф у 
своїй книжці «Чому наші діти 
стають тиранами, або Загу-
блене дитинство» описує мо-
дель партнерських стосунків 
між батьками й малюками як 
хибну, що веде до порушень 
дитячої психіки та вад розви-
тку. Як мамам і татам відчути 
межу між урахуванням потреб 
і бажань своїх нащадків та су-
ворістю й авторитетністю?

– Авторитет батьків має ви
будовуватися не на суворому 
ставленні до дитини, а на лю
бові й повазі з усвідомленням 

взаємних потреб. Я не закли
каю давати малюкові право ви
рішувати все в його повсякден
ному житті, але раджу прислу
хатися до його думки, голосу й 
бажань. Зрештою, рішення все 
одно приймає дорослий – той, 
хто здатен узяти на себе відпо
відальність, але зважаючи на 
потреби дитини. Мудре вихо
вання – це коли даєш малечі в 
необмеженій кількості вітамін 
Л, тобто любов, присвячуєш їй 
час і визначаєш можливі та зро
зумілі для неї межі. Я з по
вною відповідальністю ствер
джую, що виховання людини в 
дусі поваги до її прав, гідності, 
суб’єктності здатне лише пом’я к  - 
шити можливі проблеми та 
розлади, а не розвивати й акти
візовувати їх.

У. Т.: Чимало сучасних батьків 
розгублені й не впевнені в 
тому, як правильно виховувати 
своїх дітей. що ви їм порадили 
б? Це варто робити  інтуїтивно 
чи все ж орієнтуючись на якісь 
методики? Які саме?

– Слід уміло користуватися 
пропонованою літературою, ад-   
же не всі наявні на ринку про
позиції слушні. Тут потрібні 
критичне ставлення і здоровий 
глузд. Я рекомендую Януша 
Корчака (польського педагога, 
лікаря, письменника першої по
ловини ХХ століття. – Ред.) – 
мудру людину, яка розуміє по
треби дітей. Однак слід усві
домлювати, що немає єдиного 
конкретного рецепту для вихо
вання дитини. Кожен малюк 
інакший, має особливий темпе
рамент.

У. Т.: Чи потрібно встановлю-
вати хлопчикам та дівчаткам 
чіткі правила поведінки, а чи 
варто залучати їх до створення 
цих правил, щоб забезпечити 
їм більшу свободу?

– Ми самі собою даємо ма
люкам найпершу й найстійкішу 
модель для наслідування. По
трібно бути свідомими того, що 
вони є уважними спостеріга
чами нашої поведінки, як офі
ційної, так і прихованої. Дозво
ляючи дитині дискутувати, за
являти про свою позицію, 
бути співтворцем реальності, 
ми рухаємося в напрямку вихо
вання людини креативної, заці
кавленої світом. Тоді як усе 
нав’язуючи, до всього приму

шуючи й очікуючи сліпої по
кори, ми повинні розуміти, що 
нищимо в дитині її природ
ність. Наше дитя може вирости 
дуже поступливим чи дуже 
агресивним, даватиме обража-
 ти себе або ж кривдитиме ін
ших. Від проблем виховання 
подітися нікуди, їх не перече

каєш у сховку. Ми маємо вирі
шити їх. І головне – за допомо
гою не монологу, а виключно 
діалогу. Ми, дорослі, любимо 
промовляти до дітей, давати до
ручення й вимагати виконання. 
Суть діалогу в іншому. Треба 
спілкуватися, залишаючи мож
ливість висловитися. І диви
тися на маля слід не згори, а у 
вічі. Біля нього краще бути на
вприсядки чи на колінах.

У. Т.: У нашій країні дуже дис-
кусійною бачиться тема втру-
чання держави у виховання ди-
тини, якщо батьки не здатні за-
безпечити цього процесу на на-
лежному рівні. Наскільки ши-
рокими мають бути в цьому пи-
танні повноваження органів 
влади?

– Що менше держави в осо
бистому житті її громадян, то 
краще. Це золотий принцип. 
Трапляються, однак, ситуації, 
на які держустанови мусять ре
агувати. Йдеться про випадки, 
коли дитину кривдять. Влада 
має постійно стежити за дотри
манням прав кожної людини, 
зокрема слабшої та безборон
ної.

У. Т.: Яких промахів у вихо-
ванні дітей припускаються нині 
батьки? Чи інакше було в 
цьому сенсі 20 років тому?

– Більшість помилок спри
чиняє дефіцит часу, який ба-
тьки та діти присвячують одні 
одним. Колись люди спілкува
лися більше. Зустрічалися що
дня принаймні за обіднім сто
лом. Нині, за моїм спостережен
ням, не в кожному домі є стіл, 
одначе в кожному – телевізор.  
А біля нього важко завести роз
мову. Люди не дивляться у вічі 
одне одному. 

БІОГРАФІЧНА 
НОТА
Марек  
Міхаляк 
Від 2008 року 
Уповноважений 
з прав дитини 
Республіки 
Польща, у 2011–
2012-му був го-
ловою Європей-
ської мережі 
уповноважених 
з прав дитини 
(ENOC), канцле-
ром Міжнарод-
ного капітулу 
Ордена 
Усмішки, чле-
ном Комітету 
розвитку лю-
дини Польської 
академії наук. 
Спеціальний пе-
дагог (соціотера-
певтика), батько 
двох дітей 
(дев’ятирічної 
Юлії та чотири-
річного Мі-
лоша). 21 рік 
працював вихо-
вателем і тера-
певтом із дітьми 
з проблемних 
родин та їхніми 
батьками. Ініціа-
тор проголо-
шення 2012-го 
Роком Януша 
Корчака, а також 
III факультатив-
ного протоколу 
до Конвенції про 
права дитини 
ООН, лауреат 
численних дер-
жавних і міжна-
родних відзнак.
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У 
самому центрі Кавказу, в 
мальовничих ущелинах 
обабіч головного хребта й 
на прилеглих передгірних 

рівнинах живе народ, від сере-
ди ни XVIII століття відомий як 
осетини. Це останній уламок 
численних давніх племен із зе
мель сучасної України, яких у Ге
родота і Птолемея іменовано скі
фами й сарматами. Самі себе ці 
люди називають алонами. У се
редньовічних хроніках Заходу 
їхніх предків згадують під ім’ям 
«алани», тоді як на Сході частіше 

йменували асами, ясами й 
осами. Алани – один із найрані
ших прикладів єдності історич
них доль Західної Європи, Пів
нічного Кавказу та України.

ІЗ ПРиЧОРНОМОР’Я  
НА ДУНАй
Аланами два тисячоліття тому 
називали об’єднання іраномов
них східносарматських кочових 
племен. Високі на зріст, показні, 
з русявим волоссям та грізним 
поглядом, вони вирізнялися осо
бливою войовничістю поміж 

споріднених із ними етносів. Ще 
античні джерела згадують про 
них – «неприборканих і хороб-
рих», що мешкали в пониззі Ду
наю, Північному Причорномор’ї, 
степах Передкавказзя й на Цен
тральному Кавказі. Поступово 
територію сарматів (або савро
матів) теж почали називати Ала
нією, і зі сторінок праць давніх 
авторів зникли згадки про інші 
сарматські племена.

У населення посушливих 
степів, де головними заняттями 
були конярство й вівчарство, 

Тиждень про-
довжує серію 
публікацій 
про давні на-
роди, які насе-
ляли україн-
ські терени й 
залишили по 
собі харак-
терну куль-
турну спад-
щину. Цього 
разу розповідь 
про перших 
лицарів Єв-
ропи, аланів, 
боротьба за 
спадок яких 
не вщухає і 
досі. Про кель-
тів читайте 
Тиждень, 
№ 50/2011, 
про готів – 
Тиждень, 
№ 10/2012.

БУДІВНиЧІ ЛиЦАРСьКОї ЄВРОПи

Автор: 
Костянтин 

Рахно

Пройшовши довгий шлях від Північного Кавказу до 
Африки, алани заклали середньовічні військові традиції  
в Європі й посприяли формуванню міфології британців
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НАРОД 
МІЛІТАРНОЇ 
ЕЛІТИ. 
Вищість 
військових в 
аланів стала 
основою 
культу 
лицарства

зберігався кочовий і напівкочо
вий побут. Алани не мали ані 
храмів, ані святилищ. Як і їхні 
предки скіфи, вони, згідно з по
відомленням давньоримського 
історика Марцелліна Амміана, 
«за варварським звичаєм встром   - 
ляють у землю оголений меч і з 
благоговінням поклоняються 
йому як Марсові, покровителеві 
країн, котрими вони кочують».  
В аланському суспільстві панува-  
ла ідеологія вищості й богообра
ності військової еліти. Особи 
шляхетного походження не об
тяжували себе ніякою працею.

Частина войовничих аланів 
приєдналася до гунів у їхньому 
Західному поході. У Північному 
Причорномор’ї спільними си
лами вони вчинили навалу на 

германські племена готів і, залу
чивши їх у свій «віз», досягли в 
376 році дунайського кордону 
Римської імперії. Так почалося 
Велике переселення народів, яке 
різко змінило розмірене життя 
Старого Світу. Образ аланського 
вершника став одним із яскра
вих символів тієї героїчної епо-
 хи. Почавши рух на кордонах су
часної України, алани зі своїми 
сателітами пройшли всю Євро пу, 
досягли її південно-західної око
лиці – Піренеїв – і завершили 
грандіозний похід на середзем
номорському узбережжі Північ
ної Африки.

ПеРеМОжЦІ АТТІЛи
На Дунаї алани з’єдналися з най
ближчою ріднею – сарматами, 
які попрямували на захід іще на
прикінці II століття. Це дало їм 
змогу розірвати союз із гунами й 
діяти самостійно. 378 року в бою 
під Адріанополем їхнє спільне з 
готами військо розгромило рим
лян. Цю баталію, в якій загинув 
сам імператор Валент, назива
ють важливою віхою в західному 
мистецтві війни. З неї почина
ється тисячолітнє панування 
варварських лицарів.

У Північній Італії та Галлії 
алани домовилися з Римом про 
статус федератів (військовозобо-
в’язаних союзників), отримавши 
у володіння значні території, на 
яких у V столітті виникли їхні 
Південне (в районі сучасної Ту
лузи) й Північне (між Луарою та 
Сеною зі столицею в Орлеані) ко
ролівства. До 450 року в Орлеані 
правив грізний король Ґоар, 
який за домовленістю з рим
ським полководцем Аецієм мав 
боронити це місто від гунів та 
вестготів. Його спадкоємцем 
став Санґібан, котрий команду
вав аланами влітку 451-го в зна
менитій битві на Каталаунських 
полях, яка завершилася вирі
шальною перемогою Риму над 
гунами. Під час цього бою алан
ська кіннота була поставлена в 
центр війська імперії і здолала 
добірну гвардію ворога на чолі з 
Аттілою – «Бичем Божим».

ПІДКОРЮВАЧІ ЗАХОДУ
Аланський пошук військового 
поприща, гідного супротивника 
і славної смерті був добре відо
мий у давнину. Однак чим пояс
нити військове значення та полі
тичний вплив представників цих 
племен на Заході, далеко від 

батьківщини й зазвичай у воро
жому оточенні? Зрозуміло, що 
відповідь не в їхній чисельності 
чи могутності.

Вони підкорили Захід своєю 
мілітарною культурою та видат
ною військовою організацією. 
Їхня кавалерія, закута в сталеві 
панцирі й зімкнута в лави, воло
діла на той час найкращими на
вичками. Германські королі на
вперебій запрошували аланів до 
себе на службу, і їхні підданці, 
традиційно піші воїни, вчились 
у тих верхової їзди та кінного 
бою. Враження, що його вій
ськове мистецтво аланів спра
вило на зарозумілу римську 
знать, було настільки помітним, 
що імператор Ґраціан (359–383) 
набрав із них гвардійський загін, 
реформував свою кавалерію за 
їхнім зразком і навіть сам носив 
аланський одяг та зброю.

Оскільки аланське суспіль
ство було переважно зорієнтова
ним на війну, хлопчиків змалку 
навчали їздити верхи. Вояки 
цього народу, як повідомляє 
Марцеллін, вважали принизли
вим для чоловіка ходити пішки. 
Ісидор Севільський у VI столітті 
навіть зазначив, що без своїх ко
ней вони бачилися дещо не
зграбними.

Конярство було улюбленим 
заняттям їхнього етносу. Сарма-
то-  аланські огирі були особливої 
породи й відрізнялися надзви
чайною витривалістю, через що 
зажили популярності на Заході. 
Ці шляхетні тварини розділили 
військову славу своїх господарів, 
як і люті аланські бойові собаки. 
На Піренейському півострові 
остан  ніх називають «ала   но ес
паньйоль», тобто іспанські алано.

Утім, аланські вершники по
знайомили Захід не тільки з но
вим озброєнням та прийомами 
герцю й привели із собою коней 
та псів. Їхній внесок у західну 
культуру був куди важливішим – 
моральний кодекс лицаря та 
ідео  логія військової верстви. 
При  чорноморські сармати, що 
потрапили на Захід наприкінці 
II століття, й алани, котрі наздо
гнали їх у IV столітті, запрова
дили моду на лицарську кінноту, 
змінили застарілі уявлення про 
стан воїнів і саму ратну справу.  
В аланському минулому Європи 
ховається й прообраз західних 
традицій лицарської релігійно-
сті, й відправна точка королів
ського покровительства церкві.

БУДІВНиЧІ ЛиЦАРСьКОї ЄВРОПи
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Алани скрізь змішувалися з 
місцевими європейськими наро
дами, та пам’ять про них зали
шилася в міфах, легендах і топо
німіці. Їхню мову легко відріз
нити від романських, герман
ських, слов’янських та інших мов 
Західної і Центральної Європи, а 
тому нескладно вичленувати 
аланські назви на сучасних євро
пейських картах. Тільки у Фран
ції та Північній Італії сьогодні 
відомо близько 300 міст і селищ 
аланського походження. До речі, 
англійське ім’я Алан і фран
цузьке Ален – теж спадщина 
спільної історії.

ТВОРЦІ ЛеГеНДи  
ПРО КОРОЛЯ АРТУРА
Значно глибшим і тривалішим 
виявився аланський вплив на 
світогляд середньовічного За
ходу: міфологію, епічні оповіді 
й аристократичні військові зви
чаї. Відповідна основа простежу

Осетини-алани – стародавній індоєвро-
пейський етнос, спадкоємець історич-
них традицій скіфо-сарматського світу, 
чи не єдиний з учасників Великого пе-
реселення народів, який зберіг до на-
ших днів свою ідентичність, рідну мову 
й культуру.
Від середини XVIII століття, коли кон-
федерація гірських осетинських гро-
мад установила дипломатичні відно-
сини з Російською імперією, науковий 
інтерес до їхніх одноплемінників не 
вщухає. Вчені багатьох країн досліджу-
ють архаїчну мову осетинів, звичаї, об-
ряди, а в нартівському епосі шукають 
відгомін минувшини скіфів, сарматів і 
аланів.
У Каталонії та історичній області Ясшаг в 
Угорщині, де колись селилися алани-
яси, їх сьогодні розглядають як предків 
тамтешньої людності й успішно виявля-
ють їхні сліди в локальній культурі. Од-
нак на аланський спадок у Кавказькому 
регіоні несподівано знайшлося чимало 
претендентів, насамперед у сучасних 
Балкарії та Карачаї.

ТЮРКІЗАЦІЯ АЛАНІВ
Тюркомовні предки «гірських татар», 
тобто карачаївців і балкарців, у XV сто-
літті прибули на Північний Кавказ із 
Криму. Змішавшись із місцевими залиш-
ками половців, вони асимілювали час-
тину осетинського етносу й нав’язали їй 
свою мову. Навколишні народи, зо-
крема грузини, часто не відділяли бал-
карців від осетинів. Їхня матеріальна й 
духовна культура була дуже подібною.
У 1943–1944 роках балкарський і кара-
чаївський народи були депортовані 
сталінським режимом до Киргизії та 
Казахстану, де зазнали утисків. Після 
повернення звідти 1956-го представ-
ники обох етносів узялися розбудову-
вати своє життя на колишній території і 
боротися за громадянські права. Той 
факт, що їхні предки прийшли на Кав-
каз дещо пізніше за всіх і виявилися 
там прибульцями, дуже їм допікав. Не 
менш непрестижним було осетинське 
походження їхньої культури. Половці 
тим часом мали погану репутацію в ро-
сійських підручниках. А генетичний 
зв’язок із усе ще не реабілітованими на 
той час кримськими татарами взагалі 
чаїв небезпеку.

Сьогодні східносарматське походження приписують собі відразу  
кілька народів на Північному Кавказі й навіть російські  
прихильники відновлення євразійської імперії

У пошуках аланського родоводу
ПОЛІТиЧНий еТНОГеНеЗ

Автор:  
Костянтин Рахно

ІМПЕРАТОРСьКА ГВАРДІЯ. 
Зображення сарматських вершників 

прикрашає колону Траяна в Римі
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ється в легендах про короля Ар
тура й лицарів Круглого столу, 
що стали для європейської куль
тури втіленням лицарського ідеа- 
 лу. Паралелі можна відшукати в 
епосі осетинів про витязів нартів.

Образ короля Артура, його 
життя і смерті багато в чому 
близький до нартського героя Ба
традза, якого осетини вважають 
уособленням головних лицар
ських якостей: хоробрості в бою, 
стриманості в їжі та питві, висо
кої поваги до жінки. Є чимало й 
інших аналогій, наприклад, зна
менитий мотив меча в камені, що 
його витягує Артур, – централь
ного елемента в його визнанні 
королем Британії. Це той самий 
клинок бога війни, якому покло
нялися скіфи та алани.

ПРеДКи КОЗАКІВ?
Часом осетини впізнають 
«своїх» і в мешканцях Централь
ної та Південної України – кров 

сарматів та аланів тече й у на
ших жилах. А сліди аланської 
лицарської етики та звичаєвості 
найповніше простежуються в за
порозьких козаків. Їхній побут 
наче зійшов зі сторінок Амміана 
Марцелліна.

Запорожці теж нехтували 
мирним життям, цуралися праці 
в полі, зате шукали небезпек та 

воєнних пригод у світах. Смерть у 
бою так само вважали престиж
ною і почесною, а тих, хто вів 
мирне життя гречкосія, на Січі 
теж жорстоко висміювали. Вбив
ство ворога, як і в аланів, було 
предметом хизування. І знаме
нитий козацький спосіб захища

тися в бою, зробивши табір із по
ставлених колом возів, теж сягає 
доби аланів і готів – тієї ж таки 
битви під Адріанополем.

Існував у козаків і культ хо
лодної зброї. За деякими да
ними, нащадки запорожців на 
Катеринославщині ще на по
чатку ХХ століття молилися на 
ввіткнуті в землю старовинні 
шаблі. Поклоніння їм-таки в ро
динних святилищах, яке раз на 
рік здійснювали сиві діди, відо-
 ме і в осетинів Кавказу, з якими 
українців споріднює алан  ська 
минувшина.

Усі ці та багато інших етно
культурних і мовних паралелей 
спонукають думати, що внесок 
сармато-аланів у формування 
нашого народу є значно біль
шим, ніж припускали раніше. 
Чимало з рис української куль
тури завдячують походженням 
аланам – першим лицарям Єв
ропи. 

Потрібна була нова концепція походження від 
якомога давніших предків – уславлених, висо-
кокультурних і добре відомих історичним 
джерелам, із традиціями державотворення – 
для обґрунтування безперервності прожи-
вання балкарців і карачаївців на Північному 
Кавказі й первородства порівняно із сусідніми 
недепортованими етносами. І таких предків 
історик Хаміт Лайпанов знайшов у аланах, які, 
на його думку, були тюркомовними.
Згідно з поглядами цього вченого, вихо-
дило, що карачаєво-балкарський народ жив 
на своїй землі споконвічно, ніколи не втра-
чав і не змінював рідної мови, до того ж, 
узагалі, вплинув на хід світової історії і зро-
бив неоціненний внесок у світову цивіліза-
цію. Як показує дослідник кавказького наці-
оналізму Віктор Шнірельман, лідери Кара-
чаю та Балкарії погодилися з такою версією, 
і «середньовічні тюрки-алани» закрокували 
сторінками газетних публікацій та популяр-
них книжок для молоді. Навіть науковці 
йшли на відверті фальсифікації, підробля-
ючи літописи й ідентифікуючи давні рунічні 
пам’ятки письма з аланами, щоб приписати 
своєму народові славне минуле й застов-
пити за ним територію.

ПРеДКи ВАйНАХІВ?
Окрім карачаївців та балкарців ідею тюрк-
ського походження аланів підхопили татари: 
філолог Мірфатих Закієв та відставний політ-
рук Різа Барієв, однак у всіх згаданих вище за-
зіхань на аланство виявився серйозний конку-
рент. А саме вайнахи, тобто чеченці та інгуші, 
що жили поруч із осетинами й чимало від них 
запозичили, зокрема епос, певні елементи 
звичаїв та вірувань.

Ці народи – носії кавказьких мов, які теж 
зазнали депортації до Середньої Азії, – 
опинились у такому самому становищі, як і 
карачаївці та балкарці. Із сусідніми етно-
сами, насамперед осетинами, в них заго-
стрилися суперечки, що були перенесені в 
історичну науку. Інгуші та чеченці – одні з 
корінних народів Кавказу, що, за деякими 
припущеннями, переселилися туди в гли-
боку давнину із Закавказзя чи навіть 
Перед ньої Азії. Однак їхнє давнє минуле, 
включаючи добу середньовіччя, було мало 
дослідженим і дуже дискусійним. Шукаючи 
славетних і відомих предків, увагу знову 
звернули на аланів.
Коли на карті з’явилася Республіка Інгуше-
тія, це призвело до чергової хвилі міфотвор-
чості. Її нову столицю – Магас – назвали на 
честь головного міста Аланської держави. 
Інгуський краєзнавець Нурдзін Кодзоєв зая-
вив, що осетини до аланів не мають жод-
ного відношення, і що насправді останні – 
предки інгушів, які тільки й зберегли давню 
аланську мову. Його підтримали інші 
патріоти чні автори. У Чечні й Інгушетії на іс-

торичні теми пишуть здебільшого літера-
тори, краєзнавці, політики, підприємці, 
тому вигадки домінують.

ЄВРАЗІйСьКІ ГОРиЗОНТи
Офіційний Кремль залишився байдужим до 
аж ніяк не безвинних спроб переписування 
античної та середньовічної аланської історії. 
Однак їх узяв на озброєння російський рух 
«Євразійський союз молоді», відомий своїми 
радикальними заявами та акціями. Його ідео-
логи, попри підтримку Південної Осетії, за-
явили, що право на спадщину сарматів та ала-
нів і нартівський епос мають багато євразій-
ських народів аж до казахів включно. І що ро-
сіяни – такі самі, коли не більші спадкоємці, 
ніж осетини, бо в їхньому «колективному не-
свідомому» буцімто живуть «аланські архе-
типи».
«Євразійський союз молоді» вважає, що росія-
нам слід запозичити від сарматів і аланів 
певні етичні принципи задля формування 
еліти нової євразійської імперії та збирання 
земель Сарматії-Роксоланії, в якому особливе 
місце відведено приєднанню України. Нащад-
ком аланів, приписуючи йому осетинське по-
ходження, визнають Іосіфа Сталіна. Він, мов-
ляв, є великим утаємниченим, відновлювачем 
російської сакральної географії, і не Джуґаш-
вілі він, а Дзуґоєв насправді. Водночас молоді 
євразійці не проти трактувати балкарців як 
аланських спадкоємців, а чеченців і навіть 
черкесів – як «хранителів первісної сармат-
ської культури», які нібито відчували свою ду-
ховну спорідненість із російськими дворя-
нами, що воювали проти них. На щастя, ці пе-
реконання ще не потрапили до офіційного 
дискурсу в РФ.

ПОЛІТиЧНий еТНОГеНеЗ

АЛАНи ПІДКОРиЛи  
ЗАХІД СВОЄЮ 
ВІйСьКОВОЮ КУЛьТУРОЮ  
І ОРГАНІЗАЦІЄЮ
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Цей проект був породже
ний одним із найпопу
лярніших українських 
мультфільмів останніх 

років під назвою «Чарівний го
рох». 13-хвилинний «...горох» за
кінчили 2008-го, але ще до того, 
як він потрапив у 8-дискове ви
дання «Підбірки сучасних укра
їнських мультфільмів за 2000–
2008 рр.», хтось устиг «злити» 
його в інтернет. У мережі стрічка 
стала однією з найбільш скачува
них і переглянутих українських 
анімаційних короткометражок. 
Проте авторка «Чарівного го
роху» Ярослава Руденко-Шве 
дова про це не відає ні сном ні ду
хом. Як справжній аніматор, 
вона зациклена лише на роботі, 
яка є зерном – чи то пак горо
хом! – її життя, і особливо не зва
жає на лушпиння відзнак. Її «Ча
рівний горох» став поштовхом до 
створення такого собі серіалу про 
Котигорошка: задумано три «се
зони» по чотири 13-хвилинних 
серії, і перший ухвалений і за
тверджений у Держкіно. Підго
товчий етап профінансований, 
залишилося лишень отримати 
гроші на саме творення мульти
плікату.

Спілкувався  
 Ярослав 
Підгора-

Гвяздовський

У. Т.: Так що ж було першим – 
курка чи яйце: короткоме-
тражка «Чарівний горох» по-
родила серіал чи серіал уже 
був вами придуманий і «… го-
рох» став його першою серією?

– «Чарівний горох» є не зо
всім пілотом у стандартному ро
зумінні. Це повноцінний закінче
ний фільм зі своїм початком і кін
цем. Утім, ще працюючи над сце
нарієм, у фінальній сцені, коли ге
рої розходилися після своїх при
год, я, ні на що особливо не пре
тендуючи, дописала фразу: «Зла 
багато у світі, тож ми ще не раз зу
стрінемося». Треба було красиво 
закінчити історію, а коли проща
ються добрі друзі, природно, що 
їм потрібен привід для наступної 
зустрічі. Ось таким приводом і 
стала боротьба зі злом. А трохи 
згодом виявилося, що під час ро
боти над сценарієм для «Чарів
ного гороху» ми понапридуму
вали безліч сюжетів та історій, 
яких цілком вистачало на серіал.

 
У. Т.: У наш час такі «плани» 
видаються занадто оптимістич-
ними, вам не здається? 

– Ні. Ви знаєте, інакше гріх і 
думати! У мене була чудова ком

панія: художник Едуард Кирич, 
сценарист Вадим Шинкарьов, 
якого Бог послав у співавтори, а 
ще дивовижні аніматори Олек
сандр Лавров і Михайло Титов. І 
всі з чудовим почуттям гумору, 
знан  ням сміхової культури і ба
жанням працювати з етногра
фічним матеріалом! Ось, напри
клад, Котигорошко, Вернигора, 
Вернидуб і Вернивус – це чотири 
богатирі, велети, суперлюди з 
билин, але у Вернигори, здоро
ваня, який міг гору звернути, є 
дружина, яка запросто його луп
цює. А всім відомий Солом’яний 
Бичок в одній із наших історій 
був запеклим танцюристом, із 
якого під час танців сипалися зо
лота солома і монети. І коли його 
викрав малолітній велет Пудя, 
Котигорошкові з друзями дове
лося плести йому із соломи нові 
іграшки для обміну. Наш підхід 
до роботи полягав у тому, що ми 
знаходили ексцентричні, сміхові 
елементи й мотиви в казках, мі
фах, билинах і розвивали їх у са
мостійні історії, переказували на 
сучасний анімаційний лад.

У. Т.: Тепер серіальність є досить 
банальною формою анімації: у 

Цикл фільмів «Пригоди Котигорошка та його друзів» переказує 
на сучасний анімаційний лад сміхові мотиви українських казок

Український Геракл

56|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 20 (237) 18–24.05.2012

НАвігАТоР|кінопроЕкт



нас Степан Коваль уже запустив 
«Мою країну – Україну» з «Про-
фесіоналами», а Олександр 
Бубнов доробляє другу частину 
свого «Холмса»… що змінить у 
підході серіальний момент?

– Я вам відкрию таємницю: 
«серіальність» у поганому розу
мінні слова нам не вдається. За 
великим рахунком, ми мусили б 
усе спростити. Але моя команда 
настільки переповнена ідеями, 
знахідками і видумками, що про
сто не можемо собі відмовити в 
задоволенні зробити кожну серію 
ближчу до повноцінного фільму. 
Тим паче вже знаємо, куди йдемо 
і коли закінчимо: проект розрахо
ваний на три роки і щороку, почи

наючи з цього, маємо робити по 
чотири серії.

У. Т.: Ваш мультфільм підтри-
мало Держкіно. Чи були б кра-
щими для вас приватні гроші, 
адже наша державна форма 
фінансування – це шалена бю-
рократична тяганина? 

– Усе залежить від того, що ти 
робиш і як до цього ставишся. Тих 
грошей, які нам виділяють, на 
розкішне життя, звісно, не виста
чить, але можна створити фільм, 
причому навіть авторський. Тобто 
нічого не бачу в цьому поганого. 
Той самий Степан Коваль робить 
державним коштом те, що хоче, і 
робить чудово. А з приватним фі
нансуванням, наприклад, яко
гось банку можна в таку халепу 
потрапити, що й не сказати… У 
1990-х я працювала художником-
постанов  ни  ком на мультфільмі 
«До другого пришестя», який 
створювався коштом приватного 
інвестора. Робота була чудова, ве
села і творча, лишень банкірам 
усе це не сподобалося, і мультик 
канув у небуття… 

У. Т.: Згідно з правилами Держ-
кіно за невчасно зданий звіт і ма-
теріал передбачені судові по-
зови і штрафи. Принаймні так 
зараз відбувається з однією про-
дюсерською компанією. що ви 
думаєте про встановлені для вас 
терміни: все ж таки чотири серії 
по 13 хвилин за рік – це аврал. 

– Колись, на світанку своєї 
молодості, так би мовити, я, 
вперше працюючи на студії «Бо
рисфен», була художником-
постановником мультфільму 
«Ласкаво просимо» й дозволила 
собі занадто довго малювати 
фони, гадаючи, що так і треба, а 
люди мене чекали й залежали 
від мене: вони хотіли фільм по
везти на Каннський кіноринок. 
А я їх підвела, запізнилася зі 
здачею. І це досі мені не дає спо

«ПРиГОДи КОТиГОРОШКА ТА йОГО ДРУЗІВ»

Ярослава Руденко-
Шведова, україн-
ський художник-

постановник, режи-
сер, сценарист і ані-
матор. Почала пра-
цювати на Украні-
мафільмі з кінця 
1980-х, у 1990-х – 

паралельно на сту-
дії «Борисфен». 

Працювала на ство-
ренні французьких, 
британських та іта-
лійських мультфіль-
мів і мультсеріалів.

Герой
Котигорошко – один із найпопулярніших персо-
нажів українських народних казок. Уособлює 
надзвичайну силу. Головний атрибут – булава. 
Котигорошком називаються гра, меблі, фести-
валь, клуб рятівників, вистава, науково-

фантастичний роман, дитя-
чий садок і бар у Львові. У 
Києві йому поставили 
пам’ятник із бронзи, у Чер-
нівцях – із дуба. 1970 року 
на «Київнаучфільмі» вий-
шов мультфільм «Котиго-
рошко» Бориса Храневича.

Стадія фільму
На кінець квітня було завершено підготовчий пе-
ріод першого «сезону». Повністю готові чотири 
аніматипи. Тобто в розкадровках «начорно» зі-
брані всі чотири серії, підставлений чорновий 
звук, закінчені ескізи фону і, звісно, персонажі, 

які вже розфарбо-
вані. Усі серії ро-
бляться разом. Через 
«консервацію» досі 
не отримано грошей 
на знімальний про-
цес. Здача намічена 
на зиму 2013 року.

Техніка виконання
Мультфільм виконується в класичній мальованій 
анімації у 2D. Проте якщо «Чарівний горох» ро-
бився у стилі Укранімафільму, то цикл про Котиго-

рошка буде ближчий до дісне-
ївського: більше подробиць у 
промальовці й реалістичніші 
фони. Також, на відміну від «… 
гороху», тут передбачені спе-
цефекти – їх робитимуть у про-
грамі Adobe After Effects, а в 
Toon Boom Animate Pro – кон-
тури і промальовку. Збирати-
муть усе в Adobe Premiere Pro.

кою. Тепер сприймаю затримку 
в термінах не інакше, як ката
строфу. Боюся цього так, що ви 
навіть уявити собі не можете! 

У. Т.: Ну так чи так, але «Чарів-
ний горох» – справжній успіх. 
Утім, половина успіху будь-
якого фільму – це імена лю-
дей, які працюють над ним. В 
озвученні пілота брали участь 
Остап Ступка і Богдан Бенюк. 
Ви продовжите співпрацю з ві-
домими акторами?

– На нинішньому етапі про 
це ще занадто рано говорити. Ось 
коли ми ввійдемо в знімальний 
період, тоді й почнемо перемо
вини. Робота над «… горохом» 
відбувалася весело, емоційно, і 
наші актори були задоволені. До 
того ж усі так багато вклали себе 
у створення мультику, що не хо
тілося б нікого втрачати. Зда
ється, з цим був згодний і Богдан 
Бенюк. Принаймні тоді. А Ступ-
 ка, який дуже смішно озвучив 
одута, згодний уже. Фома (лідер 
гурту «Мандри». – Ред.) говорив 
голосом діда: пам’ятаю, коли він 
увійшов до кабінету, де відбува
лося озвучування, просто на 
очах перевтілився у скрипучого 
старигана, і ми ледве не вмерли 
від сміху. Кіт тоді розмовляв го
лосом Вадима Шинкарьова, і ви
йшло дуже гарно... Словом, хо
чемо залишити всіх, кого можна 
буде. А нових знайдемо. 

У. Т.: Як ваша риба попливе? 
Тобто якою ви бачите долю 
«Котигорошка…»?

– Розумієте, кожен мусить за
йматися своєю справою. Я режи
сер, який запропонував ідею 
фільму. Мені довірили його зро
бити, і я намагаюся виконати 
свою роботу добре. А його май
бутнім мають займатися ті, хто 
замовляв. За форматом це телеві
зійний серіал, і він чудово вигля
дав би на наших телеканалах. 
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Ultrasonic

Площа перед ВЦ «Лемберг»
(Львів, вул. Кукурудзяна, 2)
Масштабний фестиваль елект -
рон  ної музики збере за пультом 
діджеїв з п’яти країн, щоб ті заря-
дили Львів та його мешканців не-
стримною енергетикою і наелек-
тризували повітря танцювальни-
ми ритмами. Свої DJ-сети пред-
ставлять учасники шоу «A State of 
Trance» Арміна ван Бюрена, які 
нещодавно повернулися зі світо-
вого турне: Шон Тайс (Швейца-
рія), Леон Больєр та Фест Стейт 
(Нідерланди), Мар-
кус Шоссоу (Швеція). 
Крім них публіка по-
чує голландця Кріса 
Кортеза, українця Ті-
грана Оганезова й 
амбітного британця 
Лі Осборна.

«Рок Булава»

Військово-історичний 
комплекс «Скеля» 
(Коростень, вул. 1 Травня, 2а)
20 годин якісної рок-музики з різ-
них країн – ось що очікує гостей 
міжнародного open air «Рок Бу-
лава», який відбудеться на бере-
зі річки Уж. Природа, хороший на-
стрій і драйвові звуки – лише не-
велика частина фестивальної про-
грами. У нічний час публіку розва-
жатимуть діджеї та фаєр-шоу. Ро-
дзинка денної програми – кон-
курс «Міс Булава». Очікуються та-

кож виступи 20 україн-
ських рок-гуртів і фор-
мацій із Білорусі, Мол-
дови, Росії та Румунії. 
Хедлайнером фести-
валю стане українська 
ватага «Тартак» (на 
фото). 

Анонси 19 травня, 18:00 19–20 травня, 13:0017–20 травня, 15:00
«Київські Лаври»

Фестиваль-ресторація «Диван», 
Книжковий магазин «Чулан», 
Букарня «Бабуїн» (Київ, Бесса-
рабська пл., 2; вул. Пушкінська, 
21; вул. Симона Петлюри, 10) 
Поетичний Київ сколихнула одна з 
наймасштабніших подій літератур-
ного життя. На цьогорічному фести-
валі поезії своєю творчістю зі слуха-
чами ділитимуться понад 100 пое-
тів з України, Польщі, Росії, Білорусі, 
Грузії, Німеччини й США, серед яких 

Марек Сендецький, Ніка 
Джорджанелі, Лінор Гора-
лик, Сергій Жадан, Петро 
Мідянка та інші автори. Ко-
жен день дійства буде на-
сичений подіями та зустрі-
чами. Не обійдеться і без 
музично-поетичних сим-
біозів на кшталт «Коровін 
і Фагот». 

«Похмурі тіні» Тіма 
Бартона – справжнє 
торжество голлівудського 
розмаху й авторського кіно

мільярдні надходження від прокату «Аліси в кра
їні чудес»» відчинили йому всі двері, і тепер він ге
роєм зробив вампіра Барнабаса Коллінза. Проте як 
він, нехрист, майстерно бавиться зі своїми фантазі
ями та ідеями! «Похмурі тіні» сповнені різноманіт
них алюзій, пов’язаних із німим кіно, з відсилан
ням до окремих фільмів жанрів містики та жахів і 
навіть акторів: недаремно в камео з’являється Кріс
тофер Лі, персонажа якого не було в оригінальному 
серіалі, але якому як кращому виконавцеві ролі 
Дракули всіх часів Бартон, фанат містики, не міг не 
вклонитися. У стрічці чути волання Оззі Осборна, а 
в кадрі зі своїми двома композиціями з’являється 

O
сь феєричний приклад того, як поєдну
ються необмежені фінансово-виробничі 
можливості з всеохопною неординарною 
фантазією, утворюючи союз прагматич

ності з творчістю. Після «Загадкової історії Бен
джаміна Баттона» Девіда Фінчера «Похмурі тіні», 
можливо, найкраща демонстрація потенціалу Гол
лівуда на службі митця. Велике, красиве, цікаве, 
розумне кіно і водночас для всіх: «… тіні» вида
ються ідеальним фільмом… Ось тільки Бартона хо
четься пожаліти: яким уже він бідосею був у дитин
стві, що за кумира мав вампіра готичної мильної 
опери 1960-х років… Власне, кожна стрічка режи
сера, окрім дивовижно чистої «Великої риби», є 
віддзеркаленням його похмурого єства і таких са
мих симпатій із соками жуків, трупами наречених і 
мутантами з руками-ножицями. Але тільки великі 
гроші дали йому шанс цю похмурість звеличити й 
поширити на весь світ. $500 млн касових зборів 
«Чарлі та Шоколадної фабрики» дали Бартону 
карт-бланш на будь-який його проект, і він витяг
нув на світ Божий перукаря-демона Свіні Тодда. А 

Злий геній 
у дії

«Похмурі 
тіні»/«Dark 
Shadows».
У кінотеатрах 
України
з 10 травня

КІНО
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22–31 травня, 12:00
«Музичні прем’єри 
сезону»

Національна музична акаде-
мія імені П. І. Чайковського
(Київ, вул. Архітектора Горо-
децького, 11)
У столиці стартує XXII Міжнародний 
фестиваль музики, участь у якому  
візьмуть вітчизняні та закордонні  
таланти з Литви, Польщі, Франції,  
Болгарії та інших країн. Протягом 
десяти фестивальних днів на різ-
них концертних майданчиках від-
будеться низка камерних, хорових  
та симфонічних концертів. Увазі  

глядачів буде пред  - 
ставлена добірка  
документальних  
фільмів на тему  
«Жінки-компози  то  - 
ри в кінопортретах»,  
а також проект 
«Електроакустика».

20 травня, 12:0019–20 травня, 18:00
«Український Drum-
Strong»

Ліцей № 100 «Поділ» 
(школа GoDoPaTa)
(Київ, вул. Покровська, 8)
Цього року Україна вдруге приєд-     
нається до благодійного руху Drum    - 
Strong і разом з іншими країнами 
запустить барабанний ритм, який 
не стихатиме упродовж шести го-
дин. Одночасно фестиваль відбува-
тиметься в 50 містах по всьому сві-
ту, об’єднаних онлайн-трансляцією. 
Кожен охочий зможе пограти на ет-
нічних барабанах, взяти участь у 
майстер-класах та 
конкурсах й таким 
чином зробити до-
бру справу. Адже всі 
зібрані кошти буде 
передано на ліку-
вання хворої ди-
тини. 

«Вода життя»

Національний драматичний 
театр імені Марії Заньковецької
(Львів, вул. Лесі Українки, 1)
Весняна прем’єра вистави за тво-
ром письменника Валерія Шевчу-
ка присвячена одвічним питанням 
пошуку сенсу життя. Це історія про 
сучасний світ, його проблеми й ви-
клики, непередбачуваність май-
бутнього та неочікувані поворо-
ти долі. За основу постановки взя-
то повість літератора про музикан-

та та його сімох тітоньок. 
«Дбати про інших, прино-
сити користь – ось мета ге-
роїнь. Туга за нездійснен-
ним, невимовний жаль 
до ідеалу життя та відчут-
тя родинного коріння», – 
розкриває смислову сут-
ність вистави режисер Гри-
горій Шумейко. 

CD

Marina & the Diamonds. «Electra Heart»
У своїй другій платівці гречанка з Уельсу виріши
ла більше не страждати від нещасливого кохан
ня. А якщо й починати, то виключно зі стервозно
го боку. Проте жорсткі нотки простежуються лише 
в текстах – музично це майже та сама Марина Ді
амандіс, що й у минулому альбомі, хіба що більш 
драйвова і водночас похмура. Усе разом схоже на 
спробу чергової гарної дівчинки погратись у пога
ну, що часом виходить аж надто штучно. Варто до
чекатися третього диска – можливо, до того часу 
вона таки увійде в роль.

Marilyn Manson. «Born Villain»
Новий диск Менсона свідчить, що йому вдалося 
вбити двох зайців одним пострілом: подорослішати 
й повернутися до власних коренів. Звук і брудний, 
і причесаний, немов навмисно влаштований есте
тичний гармидер. Альбом вийшов менсонівський, 
але спокійніший, без надмірного крику та істерії. 
Не варто лякатися: рокер не почав співати про пе
чиво і ведмежаток. Він і далі всіляко викриває тео -
рії змови та задавлені комплекси в собі й навкру
ги. Просто тепер це виходить у нього шляхетніше.

Jack White. «Blunderbuss»
Мультиінструменталіст Джек Вайт випустив на
решті дебютний сольник. Як сам зізнався, пла
тівка від початку до кінця – точне відображення 
його внутрішнього світу, і значитися має на релі
зі його і тільки його, Джека, ім’я. І хоча зазвичай 
Вайт просуває ідею «чим менше звуків, тим кра
ще», крім відблисків White Stripes і навіть трохи 
Dead Weather у «Blunderbuss» бачимо зовсім інше: 
поліфонію, ніжні жіночі підспіви, а подекуди й зо
всім відверті рок-н-рольні ходи. Певно, втомився 
Джек від свого гітарного мінімалізму.

Еліс Купер (обидва є культовими персонажами 
важкого року й обидва перед численною публікою, 
обливаючись кров’ю, відкушували голови птахам, 
хоча Купер – жартома). Бартон робить таке саме 
шоу, яке рокери влаштували на сцені, але з вели
кою домішкою гумору. Що особливо цікаво: цього 
разу гумор режисера і його вампірські пристрасті 
обмежені 13 роками: натуралізму катма, жахи – 
сміючись, а кров на вустах Джонні Деппа, оче
видно, з малиновим присмаком. Бартон почав зні
мати жахи для тинейджерів?

Ярослав Підгора-Гвяздовський
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В
Вільгельм Завойовник у 
1086 року провів загаль
ний поземельний опис 
Англії та Уельсу. «Книга 

Судного дня», як стали нази
вати це зібрання відомостей, 
містила детальну інформацію 
про 13 418 дрібних населених 

пунктів і 112 міст, і її все ще 
можна побачити в Національ
ному архіві в Лондоні. Цього не 
скажеш про оригінальну версію 
нового реєстру, замовлену до 
900-ї річниці «Книги Судного 
дня». Записували її на спеціаль
них 12-дюймових лазерних дис

ках. Нині цей формат уже заста
рів.

Цифрова ера принесла із со
бою обіцянку безмежної пам’яті. 
Збільшення потужності ком  
п  ’ютерів та місткості дисків, з од
ного боку, і зменшення вартості, із 
другого, мали б забезпечити вічне 

Історія минає
Цифрова доба обіцяла величезні бібліотеки, але вони все ще не повні
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зберігання будь-яких даних у циф
ровому форматі. Але вони інколи 
мають навдивовижу короткий вік. 
«Якщо ми не перейматимемося 
цим, то, можливо, більше знатим
емо про початок ХХ століття, ніж 
про початок ХХІ-го», – каже Адам 
Фарквер, відповідальний за оциф
ровування і зберігання інформації 
в Британській бібліотеці.

Найочевидніші проблеми для 
цифрових архіваріусів пов’я  зані з 
технічним оснащенням, але вод
ночас вони й найлегші для вирі
шення. Багато архівів кожні три-
п’ять років оновлюють свої сис
теми зберігання даних, щоб убез
печити їх від застаріння та виходу 
з ладу. Це не настільки дорого, як 
здається: накопичувачі дешеві й 
надійні. Загрозу відмови техніки 
теж подолано: копії зберігаються 
в різних місцях. Британська біблі
отека має сховища в Лондоні, 
Йоркширі, Уельсі й Шотландії.

Важче добувати цифровий 
матеріал, особливо онлайн. Архі
варіуси можуть збирати інформа
цію в тих сегментах «павутиння», 
де є вільний доступ. Щойно ко
ристувач натрапляє на вимогу 
ввести пароль, задати пошук або 
заповнити форму, як інформація 
стає недосяжною. Більше про
блем із фіксацією потокових ме
діа, як-от онлайн-відео.

Ще більше перепон створю
ють зміни в програмному забезпе
ченні й форматах файлів. «Багато 
створених нами цифрових об’єктів 
можна передавати лише за допо
могою того софту, яким його було 
зроблено», – каже Вінт Серф, пер
шопроходець інтернету, який нині 
працює в корпорації Google. Якщо 
вже немає оригінальної програми, 
цілий архів файлів у ідеальному 
стані буде непридатний. Коли про
грамному забезпеченню вже по
над 10 років, для його викорис
тання потрібна емуляція старіших 
версій апаратного забезпечення.

Хоча зазвичай технічні про
блеми надаються до вирішення, 
регуляторні перепони долати 
важче. Закони змушують книго
сховища, які шанують авторські 
права (як-от Бібліотека Конгресу 
США), просити дозволу для того, 
щоб заархівувати будь-який веб-
сайт. Умови можуть бути ще суво
ріші, коли йдеться про зберігання 
комп’ютерних програм, ігор, му
зики та книжок. Їх часто випуска
ють із технічними засобами за
хисту авторських прав (англ. 
DRM, Digital Rights Ma  nagement), 

За даними IDC

2006   2008    2010*  2012    2014   2016    2018    2020

П Р О Г Н О З

★1 зетабайт = 1 трлн гігабайтів   *Оцінка

35

30

25

20

15

10

5

0

Упіймай, якщо можеш
Глобальні цифрові дані, створені й розтиражовані, 
зетабайтів★

щоб убезпечити від піратства. Ар
хіваріуси, які хочуть обійти ці 
програми, можуть таким чином 
порушити закон. 

Із розвитком інформаційних 
систем захист авторських прав і 
технічні засоби для цього набува
тимуть іще більшої ваги. Спочатку 
наперед було зрозуміло: інтер
нет – це відкрите середовище, що 
полегшує копіювання. Мобільний 
світ з усіма його популярними 
прикладними програмами для 
смартфонів набагато закритіший. 
Компанії чимдалі завзятіше обе
рігають свою програмну продук
цію, внаслідок чого підвищується 
ризик, що деякі цифрові арте
факти ніколи не будуть заархіво
вані. Бібліотеки не мають дозволу 
збирати прикладні програми на 
зразок Angry Birds або Instagram, 
які становлять частину популяр
ної культури.

Попри всі ці труднощі, книго
сховища цілого світу понад деся
тиліття намагаються зберегти де
які аспекти свого національного 

цифрового надбання. Бібліотека 
Конгресу США започаткувала 
програму збереження оцифрова
ного контенту в 2000 році, отри
мавши від держави $100 млн. 
Нині в її веб-архіві зберігається 
близько 10 тис. сайтів, багато з 
яких належать американському 
урядові, а тому не підпадають під 
дію закону про охорону автор
ських прав. Приватні сайти вклю

чати до своїх фондів важче. У дея
ких архівних проектах на елек
тронне повідомлення із запитом 
про дозвіл копіювати відповідає 
лише п’ята частина веб-майстрів.

ЦиФРОВІ ПЛЮШКІНи
Услід за Бібліотекою Конгресу 
більшість національних книго
сховищ у багатих країнах запо
чаткували свої цифрові фонди в 
тому чи тому вигляді. Напри
клад, у Сполученому Королівстві 
Національний архів зберігає ко
пії всіх урядових веб-сайтів. 
Британська бібліотека архівує 
всі онлайн-матеріали країни.

Проте найвідомішою програ
мою з оцифровування і збере
ження контенту можна назвати 
Internet Archive – приватну непри
буткову цифрову бібліотеку. На її 
серверах установлено своєрідну 
«машину часу» Wayback Ma 
chine – популярний веб-сер  віс, 
який дає змогу побачити, як змі
нювався з часом певний веб-сайт. 
Заснований Брюстером Ка  ле 
1996 року, Internet Archive збирає і 
зберігає мільярди веб-сторінок та 
інших цифрових медіа (як-от 
книжки, відео й софт) і надає до 
них доступ. Фонди налічують при
близно 160 млрд веб-сторінок. Ар
хів працює за принципом: краще 
просити вибачення, ніж дозволу.

Зовсім недавно комп’ютерні 
ботани кинулися туди, куди бо
яться заходити офіційні агенції. 
Вони завжди підбирали все, що 
треба й не треба. Нині вони зосе
реджуються на веб-сайтах на зра
зок TOSEC (англ. The Old School 
Emulation Centre), де збирають 
старий софт. Але ці колекції ма
ють свої власні обмеження. Вони 
переважно зациклюються на 
іграх та операційних системах; за
звичай люди не відчувають такої 
ностальгії за програмами елек
тронних таблиць, як за грою 
«Супер-Маріо». Тим більше, цей 
матеріал ретельно охороняє за
кон про авторські права.

Попри те що архіви ростуть 
як гриби, оцифровування і збе
рігання контенту в найкращому 
випадку відбувається з прогали
нами. Доки законодавство не на
здожене технології, цифрову іс
торію доведеться складати до
купи по шматочку – замість ве
личезних масивів інформації, 
які обіцяла цифрова епоха. 
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«П
овітря відчуваєте 
яке? Смачне, соко
вите, хоч на хліб 
його масти, – гли

боко вдихаючи, каже Вадим, що 
разом із групою туристів із Ми
колаєва приїхав на свята в Ко
рабелку. Так називають місце
вість, де невеличка Корабельна 
річка вливається в потік Пів
денного Бугу (фото 1). Ми спус
каємося від дороги вниз у до
лину. Повітря і справді добре. 
Пахне травами, розігрітими со
нячним промінням. Від кож
ного другого кроку скелястою 
стежиною з-під ніг випорску
ють ящірки. Перед очима по
стає невеликий півострів. Тут 
під струнким білим мостом між 
двома річками розбиваємо та
бір.

СеЛО КОЗАКІВ І СТРАУСІВ
Частина групи лишається на 
місці, іншу автобус завозить 
трохи далі – до Мигії, що в Пер
вомайському районі. «Село 

давнє. Ще на початку XVIII сто
річчя тут було засновано запо
різький зимівник, – розповідає 
провідник Олександр. – Чув ле
генду, що колись за річкою була 
територія турків, і коли вночі 
козаки розпалювали багаття, 
вони миготіли вдалині. Тому 
село й дістало таку назву. Ще 
розповідали, що козак Мамай 
був родом звідти. Не знаю, чи це 
правда, але один з островів на 
річці названий його іменем».

Утім, про легендарне ми
нуле цієї місцини сьогодні мало 
що свідчить. Майже кожна 
третя хата вздовж дороги розва
лена, в автомобільному містку 
посеред села довжелезна на
скрізна дірка. Зате тутешній 
ресторан чомусь запрошує гос
тей англійською та німецькою 
мовами на страви зі страусів.

Неподалік стара гідроелек
тростанція (фото 4). Будівля з 
червоної цегли наче завмерла. 
Коліщата, які колись крутила 
бурхлива вода, подекуди вже 

вкрилися іржею. Перед вузьким 
проходом до затоки попереджу
вальний знак: вхід на гідроспо
рудження заборонений. Але тар
занка, яка висить над водою 
просто попід стіною станції, 
свідчить про те, що місцеві не 
зважають на заборону. Зі спо
руди відкривається казковий 
краєвид: рівна, мов дзеркало, 
вода далі різко обривається і, 
створюючи невеликий водо
спад, стрімко тече, набираючи 
сили з кожним наступним поро
гом і так далі-далі, поки не вті
кає за вигин. 

РАФТиНГОВий РАй
Сільською дорогою їдуть ма
шини, що везуть рафти (надувні 
маломірні човни). «У цих місцях 
часто сплавляються річкою: тре
нуються і змагання проводять. 
Траса на порогах за складністю 
сплаву посідає друге місце в 
Україні», – пояснює Олександр.

Через кілька хвилин ми й 
самі бачимо, як відбуваються 

Скелястий степ
Миколаївщина приваблює енергетикою бурхливих порогів 
Південного Бугу та незайманістю гранітних прерій

Автор: 
Марічка 

Паплаускайте

Фото 
автора
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тренування (фото 3). Їх видно зі 
скель, що височіють над річкою. 
Внизу як на долоні – русло ро
бить різкий поворот, і в тому 
місці кілька рафтів, у кожному з 
яких близько 10 гребців, та оди
нокі веслувальники на байдар
ках почергово кидаються в сти
хію. Вони намагаються побо
роти течію, але вода відносить 
їх назад, почасти переверта
ючи. Ті не здаються і, зробивши 
коло, знову поринають у бій.

Попереду покинутий гра
нітний кар’єр. Люди залишили 
у скелях величезну рану, що 
спіральними колами загли
блюється в нутро землі. Тепер 
вона залита водою, яка хоч і не 
має течії, проте чиста й від
дзеркалює блакить неба. «Ка
жуть, коли граніт став радіоак
тивним і кар’єр закрили, у по
спіху забули на дні екскаватор. 
Нібито він і досі стоїть під во
дою на глибині 60 м, – розпові
дає наш провідник. – Мої зна
йомі планували пірнути в те 
так зване Чорне озеро і переві
рити, чи це правда. Але не 
знаю, чи їм вдалося». 

РОЗГРАБОВАНий МЛиН
Наступного дня із самого ранку 
падає дощ. Та ми все ж вирішу
ємо помандрувати ще. Перехо
димо через міст на інший бік 
річки в напрямку села Семе
нівка. «Вчора на протилежному 
схилі проводили змагання з ту

2
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ВАРТО ПОБАЧиТи

Гідроелектростанція
Колишній водяний млин, побудований у Мигії родиною Скаржинських, який 
у радянські часи був переобладнаний у гідроелектростанцію.
Мигійські пороги
Ланцюг порогів і перекатів у районі села Мигія на річці Південний Буг. Траса 
водного туризму посідає друге місце в Україні за складністю сплаву.
Чорне озеро
Покинутий гранітний кар’єр, на місці якого утворилося велике водоймище. 
Водяний млин
Залишки старого водяного млина в селі Семенівка. Певний час використову-
вався як склад, а в 1990-ті був розграбований.

ристичного орієнтування. Звід  си 
все було класно видно: хто де бі
гає, хто як шукає. Буває, ходить 
людина довкола КП (контроль
ний пункт. – Авт.) туди-сюди, а 
знайти не може, – ділиться вра
женнями член нашої групи 
Олексій. – То з Первомайська на
род організовував змагання. 
Охочих небагато було – один ав
тобус і ще до десятка машин».

Олексій не вперше в цих міс
цях, тому знає багато історій: 
«Тут, як і в більшій частині об
ласті, колись дуже погано при
живалися дерева. Був такий по
міщик Скаржинський. Він обла
штував у своєму рідному селі 
Трикрати, що неподалік, лісові 
розсадники й займався акліма
тизацією дерев та кущів, які 
йому привозили з Південної 
Америки й Західної Європи. По
тім ними було засаджено все на
вколо. Ми проходитимемо повз 
старезну тополю якоїсь рідкісної 

породи. Кажуть, що її сам Скар
жинський садив. Ну, може, й не 
особисто він, але в його часи 
точно». 

Трохи далі від тополі, яка 
справді має могутній вигляд, 
знаходимо те, заради чого брели 
під дощем: руїни старого млина. 
Колись це, певно, була красива 
будівля, але нині від неї зали
шилися тільки голі напівзруй
новані стіни, через які вже про
ростають дерева. «Цей млин бу
дувався, напевне, ще за цар
ських часів. Приблизно в 1960-х 
роках його роботу зупинили, а 
приміщення, яке довгий час збе
рігалось у хорошому стані, вико
ристовували лише як склад. У 
1990-х почали розграбовувати. 
Приїжджали на машинах і тя
гли все залізо, яке можна було 
здати на брухт. Тепер маємо 
таке, а могли би водити сюди ту
ристів на оглядини», – із сумом 
констатує Олексій.

КУТОЧОК ДЛЯ ТУРиСТІВ
Повертаючись назад, бачимо 
хлопця, який збирає мотузки, що 
прив’язані до опор мосту. Вияв
ляється, з нього частенько стри
бають джампери. Ось і група ми
колаївських альпіністів, що тре
нуються на скелях поряд із на
шим табором, влаштовували собі 
таку розвагу. «Вчора стрибали. 
Сьогодні ні, бо всі мотузки мокрі 
від дощу», – каже хлопець.

У другій половині дня розви
днюється, і скелелази почина
ють тренування (фото 2). Попід 
скелями лише маленький клап
тик землі, на якому стоять ті, хто 
страхує. Усі ж глядачі сидять на 

ЯК ДІСТАТиСЯ 
Потягом до 
Миколаєва, 
звідти автобу-
сами й марш-
рутками в на-
прямку міста 
Первомайська

3

НАвігАТоР|поДорожі

64|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 20 (237) 18–24.05.2012



ГРАНІТНО-СТеПОВе ПОБУжжЯ
Цей регіонально-ландшафтний парк на півден-
ному заході Миколаївської області розміщений у 
тій частині Українського кристалічного щита, яка 
60 млн років не покривалася морем. Гранітні 
брили на скелястих берегах приток Південного 
Бугу заввишки 40–60 м. Утворений 1994 року парк 
має площу 6267 га й унікальну екосистему. Тут 
росте близько 900 видів судинних рослин, живуть 
понад 9 тис. видів комах і майже 300 видів хре-
бетних тварин. Поміж розмаїття риб зустрічається 
й марена дніпровська – риба родини коропових, 
яка водиться лише в цій місцевості. Серед інших 
рідкісних мешканців Побужжя – шемая дунайська, 
полоз лісовий, жовтобрюх, балобан, орел-карлик, 
видра річкова, борсук. Загалом 86 видів пошире-
них у Побужжі представників флори і фауни зане-
сено до Червоної книги. Трапляються тут і релікти 
рослин та тварин середземноморського та альпій-
ського походження.

іншому боці річки, перейти яку 
можна лише завдяки двом на
тягнутим шворкам. 

«Поїздки в Корабелку ніби 
традиційне відкриття сезону, – 
каже туристка з багаторічним 
досвідом Алла, коли мова за
йшла про долю цих місць і ту
ризму. – Тільки раніше в тих по
їздках було більше спорту. Тут 
ми готувалися до серйозних по
ходів на Кавказ, наприклад. Те
пер радше відпочиваємо. Хоча 
молодь таки продовжує наші 
традиції, а дехто живе туризмом 
так само, як ми колись», – вказує 
на хлопців і дівчат, що трену
ються на скелях.

Вона також розповідає,  
що регіонально-ландшафтний 
парк «Гранітно-степове По
бужжя», де ми, власне, перебу
ваємо, став переможцем кон
курсу «12 чудес Миколаїв
щини». «То потенційний турис
тичний маршрут, який міг би 
прославити нашу область. Але 
скидається на те, що нікому це 
не потрібно: ані владі, ані міс
цевим мешканцям, – додає 
Олександр. – А нам, може, і 
краще так: маємо куточок, де 
можна сховатися від цивіліза
ції та буденних проблем. Навіть 
мобільні телефони тут не у всіх 
ловлять». 
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Дмитро 
Вовнянко

Інна  
Завгородня

Наталія  
Петринська

Олена 
Максименко

УСНІ ІСТОРІї
Окрім історій, які можна опи
сати, є такі, що до цього не на
даються. Не подумайте, ніби  
йдеться про плітки. Я не про пе
ремивання кісток, а лише про пе
реповідання того, що відбулось у 
цьому дивовижному житті. Так 
от, деякі історії просто немож
ливо занотувати. Вони оброста
ють нюансами, деталями, сюжет
ними поворотами, а головне – 
реальними особами. Перетво
рення ж останніх на персонажів, 
зміна імен і обставин усе спотво
рює. Тож історія більше не нада
ється до описання, лише до роз
казування – напівшепотом, із на
тяками й замовчуваннями, а та
кож підморгуваннями, жестику
люванням і протяжними пау
зами. Сам на сам, по секрету й 
цілком безвідповідально. Окре
мий жанр, який не увійде до 
хрестоматії. 

ГОДІВНиЧКА
Цікаво інколи буває їздити, 
принципово дотримуючись 
правил дорожнього руху. За
вертаєш, наприклад, у село, 
назва якого на в’їзді зображена 
на знаку білого кольору, і спо
кійно зменшуєш швидкість до 
встановлених 60 км/год. Ре
зультат – за спиною стометро
вий затор. Вуха ріже від гу
діння машин та лайки водіїв. У 
сусідніх смугах зупинятися 
ніхто не збирається. І де ж ло
гіка? Якщо ДАІ турбується про 
безпеку мешканців села, то 
знак мусить доповнювати або 
міліцейський пост, або хоча б 
камера відеоспостереження. 
Якщо ж безпека громадян до
рожнім інспекторам байдужа, 
то навіщо там цей білий знак 
узагалі? Невже й справді для 
того, аби комусь було зручно 
годуватися з водіїв?  

ХУЦПА
Цей термін запозичили з їдиш 
майже всі європейські мови. В 
українській він не надто при
жився, а дарма. Бо хуцпа – це 
стиль поведінки нашого полі
тикуму. Це слово означає над
зухвалість, нахабство й цинізм 
вищої міри. Вікіпедійний при
клад: хлопець, винний у вбив
стві своїх батьків, просить у 
судді поблажливості, бо він, 
мовляв, сирота. Спостерігаючи 
за діями влади, часто думаю: 
«Знову хуцпа». Що? Погано 
жити? Самі винні, беріть ло
пати й на город! Розкішний де
баркадер у Межигір’ї? Я не я, і 
хата не моя. Побили Тимо
шенко? Сама собі синців наста
вила. Корупція? Ми ж її вже по
бороли! Ізоляція? Європейці, 
не вчіть нас жити. Не відчува
єте покращення? Підступні 
опо  зиціонери нацьковують! 

Олена  
Чекан

БУЯННЯ КОНВАЛІї
Як на мене, випадок цей сміш
ний і, мабуть, повчальний. Із 
друзями ми безліч часу жи
вемо Україною. Обговорюємо, 
сперечаємося, розходимося – 
і знову разом. Завжди україн
ська мова, завжди боротьба за 
нашу державу. І тут раптом 
усі ми невідь-яким чином по
трапили в безмежний простір 
квітучої конвалії. У незрозу
міле щастя узлісся срібної 
ночі, де п’янкий аромат гор
дих малесеньких квіточок усе 
змінює – про що й не знали. 
Так, я розумію, що через день 
усі ми повернемося до Києва, 
що дорогою говоритимемо 
про ізоляцію України і ці 
дражливі розмови згодом ні
куди не зникнуть. Але сьо
годні – перемога конвалій 
над усім!

ЗАЗНІМКУВАТи ОБЛиЧЧЯ
Одним із найбільших бар’єрів 
для фотографа-початківця є 
вулична зйомка. Чимало жи
вих і унікальних кадрів лиша
ються нествореними через 
страх накликати на себе обу
рення персонажів. Здавалося 
б, що лихого у прагненні зафік
сувати цікаві емоції? А попри 
те, навіть деякі «терті» май
стри старої школи із сумом 
пророкують вимирання на
пряму вуличної фотографії, – 
мовляв, люди стають дедалі 
агресивнішими, без скандалу 
(або ж попередніх тривалих пе
реговорів та вмовлянь) гарної 
світлини не зробиш. Тим при
ємніше й цінніше, коли випад
кові перехожі адекватно реагу
ють на «грьобаних папараці» – 
щиро посміхаються, не хова
ють очей абощо. 

РеАЛьНА НАДЯ
Моя Livejournal-стрічка майже 
не оновлюється. Просто тому, 
що практично всі перейшли 
на Facebook. Припускаю, ті, 
хто був активним у ЖЖ, не 
знають утоми й в інших соц-
мережах. Живий журнал од
нокурсниці Наді не оновлю
вався уже з рік… Я дуже сумую 
за її нечастими, але такими 
вдумливими й навіть дидак
тичними записами, котрі пе
речитувати приємно й ко
рисно навіть через рік після їх 
появи. У соцмережах, на жаль, 
мені читати нічого: лінки, без
плідні дискусії про те, що важ
ливо сьогодні й про що ніхто 
не згадає завтра. Постривайте, 
а чому ж «на жаль»? Моя 
люба Надя майже напевне за
ймається чимось дійсно вар
тісним. У реалі.  

Валентина  
Кузик
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