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Продовження теми 
на стор. 6–26

«Н
є знаю», «Нє било 
что дєлать, вот і прі-
шол», «Вчєра забу-
халі, сам нє знаю, 

как здєсь оказался», «Бабулєса на 
півас нє хватаєт», – так пояснювали 
кореспондентові Тижня свою появу 
під Верховною радою молоді люди з 
табору захисників російської мови. 
Похмурі й розгублені або п’яні й зух-
валі, вони то ховалися від об’єк  тивів 
камер, то, навпаки, нахабно лізли в 
кадр, ніби бажаючи «передати при-
віт односельцям». Ораторів, які ля-
кали «фашиствующімі молодчіка-   
мі» (це про тих, хто 5  червня прий-
шов до парламенту захистити укра-
їнську мову), слухали неохоче. «Пе-
ремогу» у вигляді ухвалення в пер-
шому читанні закону Колеснічен-   
ка  – Ківалова вони так само сприй-
няли без ентузіазму. Для масовки  
головним стимулом були 150  грн,  
які традиційно для «біло-синіх» ак-
цій роздавали «послє рєшенія во-
проса».

Фото: РОМАН МАЛКО,
ВАЛЕРІЯ БУРЛАКОВА
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Тиждень 
в історії

Німецька поліція 
знищила чеське село 
Лідіце за вбивство 
нацистського 
намісника

Народився Микита 
Шаповал, український 
політик, публіцист, соціолог, 
видавець

У Болгарії відбувся 
військовий 
переворот, до 
влади прийшов уряд 
Александра Цанкова

8 червня 1882 року 9 червня 1923 року 10 червня 1942 року

Сутички на 
релігійному ґрунті 
в Лівані. 12 убитих, 
40 поранених

Прокуратура затримала 
підозрюваних у скоєнні 
теракту в Дніпропетровську 
27 квітня

Леонід Черновецький 
написав заяву про 
відставку з посади мера 
Києва

31 травня 1 червня 2 червня

5 червня 2012 року має всі 
підстави увійти в історію 
як нескладений тест на 
спроможність української 

політичної опозиції загалом і, 
зокрема, тієї її частини, що нині 
є єдиною репрезентованою в 
парламенті. Понад 10 днів було 
у влади та опозиціонерів, щоб 
підготуватися до чергового роз
гляду мовного законопроекту 
Колесніченка – Ківалова (КаКа), 
який відкриває шлях для по
новлення русифікації України 
на рівні державної політики. 
Беззаперечну перемогу здобула 
Банкова: при мінімально необ
хідних 226 за проект закону в 
першому читанні проголосу
вали на вісім карток більше, а 
під стінами ВР захисників рід
ної мови не лише стримували 
численні загони правоохорон
ців, а й урівноважувала за
вчасно звезена та найнята на 
місці масовка, у своїй більшості 
далека від суті питання. А ось 
парламентська опозиція, як і 
побоювався Тиждень (див. № 
22/2012), вирішила «злити» й 
українську мову. 

ДиВНА «НЕУВАжНІСТь»
За інформацією Тижня, щоб 
нагадати незговірливим туш
кам (які погрожували не під
тримати законопроект КаКа) 

правила гри, на які вони пого
дилися, перейшовши до біль
шості, було використано широ
кий арсенал традиційних для 
нинішньої влади заходів: заля
кування, погрози криміналь
ними справами, податковими 
перевірками підприємств, до 
яких вони причетні, та інші 
форми тиску, зокрема не лише 
на них самих, а й на родичів. У 
результаті вдалося не тільки 
компенсувати «внутрішньопар
тійну демократію» в ПР, акту
альну напередодні мажоритар
них виборів у західноукраїн
ських регіонах (за мовний зако
нопроект не проголосували ре
гіонали Василь Чуднов, Орест 
Муц, Петро Писарчук, Валерій 
Келестин та Сергій Головатий), 
а й сформувати необхідний за
пас міцності про всяк випадок 
(який одразу ж матеріалізу
вався у вигляді трьох заяв про 
відкликання голосів). «За» ви
ступили майже три десятки екс-
опо  зиціонерів, чимало з яких, 
зок  рема Богдан Губський, у 
часи помаранчевих били себе в 
груди, доводячи свій патріотизм 
(див. стор. 14).

Проте головне значення для 
позитивного голосування мало 
те, що з «незрозумілих» при
чин більшості підіграло ке 
рівницт  во фракції БЮТБ, яку 

віднедавна очолює генерал 
спецслужб Андрій Кожем’якін. 
Доки біло-сині зміцнювали 
свої позиції в президії, опозиці
онери взялися декорувати се
сійну залу, розклавши на своїх 
секторах два національних 
прапори, один банер «Юлі – 
волю!» й один із драконом, чиї 
три голови (Табачник, Азаров і 
Янукович) видихають полум’я 
кольорів російського прапора. 
Натомість розпочати засідання 
Володимирові Литвину ніхто 
так і не спробував завадити. 
Коли спікер поставив на голо
сування мовний проект регіо
налів і через 10 секунд на табло 
висвітилися 234 голоси «за», у 
спостерігачів, серед яких і ко
респондент Тиж  ня, навіть 
склалося враження, що ухва
лили якийсь третьорядний до
кумент, а не доленосне для 
України рішення, за яким хова
ється масштабний наступ на 
українську мову. 

Відразу після того, як справу 
було зроблено, Володимир Лит
вин (який хоча й вів засідання і 
ставив законопроект на голосу
вання, але за його результатами 
виявився… відсутнім!) оголосив 
перерву, під час якої «опозиціо
нери» змушені були панічно 
шукати виправдання своїй без 
діяльності. Цапом-відбувайлом 

Колишніх кадебістів не буває
Події, які 5 червня супроводжували процес ухвалення закону про 
русифікацію України, засвідчили, що суспільство готове до 
радикального спротиву антиукраїнській політиці влади, однак 
лідери опозиції діють в унісон із нею

Автори:  
Олесь 

Олексієнко, 
Мілан Лєліч

на часі|тЕнДЕнЦіЇ тижня
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Після 300-річного 
колоніального періоду 
незалеж  ність від 
Іспанії проголосили 
Філіппіни

Аргентинські війська 
капітулювали перед 
британцями у 
Фолклендській війні

Вийшла дру -
ком поема 
Го  голя  
«Мерт  ві 
душі»

11 червня 1842 року 12 червня 1898 року 13 червня 1942 року 14 червня 1982 року

Німеччина вперше 
застосувала 
крилаті ракети 
«Фау-1» проти 
Великої Британії

19 українців 
засуджено в Лівії до 
10 років ув’язнення за 
посібництво режиму 
Каддафі

Катастрофа лі-
така в Нігерії. 
Загинули 153 па-
сажири

Уряд Асада оголосив 
персонами нонґрата всіх 
послів західних країн і 
вислав їх із Сирії

3 червня 4 червня 5 червня
Україна та Польща 
скасували плату за 
національні візи

6 червня

зробили таки спікера, мовляв, 
«ця політична проститутка, – 
як висловився один із бютів
ців, – своїм рішенням поламала 
домовленості про порядок роз
гляду питань. Домовлялися, що 
воно (мовний законопроект Ко
лесніченка – Ківалова. – Ред.) 
буде третім, а Литвин переста
вив на друге». Відтак усе, що 
трапилося, – лише «трагічна 
випадковість». Проте насправді 
від самого ранку в кулуарах ВР 
було вивішено порядок денний, 
у якому законопроект про руси
фікацію значився першим, а 
приблизно о 9:20 технічна пра
цівниця парламенту переклеїла 
аркуш на стенді й одіозний мов
ний законопроект перекочував 
на друге місце. Першим відтоді 
значилося питання про відхи
лення двох альтернативних 
мовних проектів, відкли

опозиціонери дійс  но є такими 
самими бездумними солда
тами, як і їхні опоненти з ПР, 
що не здатні приймати само
стійні рішення в критичний 
для країни момент, то чому 
вчасно не зорієнтувався їхній 
«генерал»? Адже перед оголо
шенням законопроекту Ко 
лесніченка – Ківалова чимало з 
них уже були біля трибуни, й 
атакувати президію великими 
силами було б справою кількох 
секунд. Зрештою, чому безпар
тійний (а отже, не підпорядко
ваний «генералові») Андрій 
Парубій зрозумів, який доку
мент ставить на голосування 
Литвин, а Ко  жем’якін ні? 

Тим більше що, зважаючи 
на коментарі народних обран
ців, які з’явилися в українських 
ЗМІ, опозиція легко могла зі
рвати голосування карток своїх 
колишніх «соратників». За сло
вами позафракційного Тараса 
Чорновола, «у сусідньому сек
торі з опозицією, у тій глухій ку
товій ложі, десь 18 карток, які 
належать позафракційним де
путатам чи тим, які взагалі не 
ходять до Ради… Плюс теж на 
стику бютівського сектора два 
десятки колишніх білосердеч
них та їхні картки. Це позафрак
ційні, які також зараз не ходять 
на засідання. На них було наки
нуто кілька регіоналів, які на
тискали кнопки... Там спокійно 
можна було повисмикувати ті 
картки. Але вони домовилися і 
відверто продали цей закон».

Чому представники опози
ції не виявили активності, а на
томість і далі сонно стояли, 
ніби худоба, яку ведуть на за
бій? А надто з огляду на те що, 
як розповіли Тижню джерела 
в ній (пізніше це підтвердив і 
Арсеній Яценюк), була домов

каних їхніми авторами. Литвин 
справді не мав права знімати їх 
із розгляду пакетом (згідно з ре
гламентом треба було голосу
вати двічі), проте це аж ніяк не 
виправдовує бездіяльності Ко -
же  м’якіна.

КОжЕМ’ЯКІН – 
ПОДВІйНий АГЕНТ?

«Це змова». «Решта, 
можливо, і не зна
 ла, і не розуміла, 
що відбувається, 
але Коже  м’я  кін 
знав». «Коже  м’я 

кін у Клюєва на 
гач  ку», – можна 

було почути в ку
луарах парламен

 ту від деяких роз
дратованих депутатів-
опо  зиціонерів. І справ  

ді, навіть якщо рядові 
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леність про зрив голосування 
через атаку на сектор тушок і 
виривання їхніх карток із 
«гнізд». Робити це мала «бо
йова група» з 30 осіб, але діяв 
лише позапартійний Парубій. 
До речі, як і під час ратифікації 
Харківських угод, ко  ли, щоб зі
рвати засідання Ра  ди, семеро 
представників ни  ні об’єд  наної 
опозиції повин  ні бу  ли кинути 
димові шашки, але при цьому 
дружньо «кинули» саме Пару
бія і країну? 

Питання викликає і прове
дення «погоджувальної ради» 
за зачиненими дверима, на яку 
не пустили не лише журналіс
тів, а й голів парламентських 
комітетів. У результаті вийшли 
такі собі консультації керівників 
фракцій, тобто по факту того ж 
таки Кожем’якіна із представ
никами більшості. Можливо, 
там домовлялися якраз про сце
нарій нової вистави? У цьому 
контексті постає ключове пи
тання: кому насправді служить 
генерал СБУ Кожем’якін? Мож
ливо, він на гачку у зв’язку із су
довими переслідуваннями ро
дичів? Чи просто в КДБ колиш
ніх не буває? 

ІМІТАТОРи
У кулуарах з’явилася й інша вер
сія: опозиційним політсилам 
«слизьке мовне питання» як 
кістка в горлі, оскільки змушує 
чіткіше розставляти акценти 
щодо принципових тем. Нато
мість у разі ухвалення такого за
кону з’являється можливість 
мобілізувати виборців за допо
могою не підкріпленої жодними 
реальними діями декларатив
ної боротьби проти антиукраїн
ської політики влади. Депутати 
від БЮТБ уже зараз намага
ються розігрувати «лохторат» 
на двох із ПР, вкидаючи фак
тично обопільно вигідну цим 
політичним силам смислову 
пару «голосуйте за нас, бо, лише 
маючи переконливу більшість, 
ми зможемо остаточно вирі
шити мовне питання у ваших 
інтересах».

Водночас ті, хто не зміг за
хистити українську мову в пар
ламенті, на публіку і далі виго
лошують геройські спічі. Зо
крема, Андрій Коже  м’якін ци
нічно заявив, що «на засіданні 
нашої фракції після голосу
вання цього ганебного законо
проекту було ухвалене рі

шення, що наша позиція одно
значна: цей закон не буде при
йнятий в українському парла
менті за жодних обставин». А 
лідер об’єднаних Арсеній Яце
нюк, мимохіть визнавши, що «я 
знаю про те, що повинні були 
битися. І про те, що сьогодні 
опозиція проявила себе не у 
кращому плані, і це дуже сер
йозний урок для нас», відразу 
ж перевів стрілки на майбутнє, 
пообіцявши зірвати голосу
вання за законопроект у дру
гому читанні: «Такого закону, 
про другу російську, в Україні 

не буде! Ця битва нами не ви
грана! Але за нами буде пере
мога у війні!»

От лише після ганебної пове
дінки об’єднаних під проводом 
Кожем’якіна двічі поспіль – 
24 травня та 5 червня – постає 
питання про відповідальність 
того ж таки Яценюка разом із 
його «генералами» й «кардина
лами» в разі, коли з третьої 

спроби «закон таки буде». Чи ви
стачить їм тоді мужності й відпо
відальності визнати свою не
спроможність і скласти із себе 
повноваження лідерів опозиції? 
Якщо ні, то це зобов’язані зро
бити рядові члени політсил, що 
входять до об’єднаної опозиції. 
Але чи знайдеться в її середо
вищі адекватна запитам суспіль
ства на радикальні й карди
нальні зміни альтернатива?

На відміну від попереднього 
голосування 24 травня, 5 червня 
«УДАР Віталія Кличка» виявив 
активність: чимало протесту
вальників із партійною симво
лікою були присутні під час ак
ції під Верховною Радою, при
був туди й сам боксер-політик. 
От лише очевидці із середовища 
оборонців мови були розчаро
вані однією ситуацією: в кри
тичний момент, коли розпо
чався наступ беркутівців на 
учасників акції, бодігарди пана 
Віталія почали тиснути їх у 
спину, створюючи коридор для 
оперативної евакуації шефа з га
рячої точки. Судячи з комента
рів присутніх там громадських 
активістів, для більшості така 
поведінка символу українських 
перемог стала шокуючою неспо
діванкою.

Як і 24 травня, ознаки про
фанації простежувались також 
у діях ВО «Свобода». Активістів 

ПЕРЕД УКРАїНЦЯМи 
ПОСТАЛА ДиЛЕМА: АБО БУТи 
ОСТАТОЧНО ПІДІМ’ЯТиМи 
АНТиДЕРжАВНиМи 
СиЛАМи, АБО ПОСиЛиТи 
СПРОТиВ І ПЕРЕйТи У НАСТУП

Віталій Кличко 
не приховує, 
що виступає за 
збереження за 
українською 
насамперед 
формально-
ритуальних 
функцій в умо-
вах «багато-
мовності»
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столичної організації партії 
цього разу доповнив потужний 
десант із областей, що навіть 
дало змогу провести виїзне за
сідання місцевих депутатів, яке 
ухвалило… звернення до Яну
ковича з непридатною до реалі
зації, а відтак безглуздо декла
ративною метою: «…прийти і 
кинути йому в писок наше рі
шення й зібратись усіма об’єд  
наними силами, аби напрацю
вати систему бойкотів»,  як ви
словилася одна з перших осіб 
«Свободи» Ірина Фаріон.

Риторика свободівців справ
 ді була войовничою, ось тільки 
підтвердити ці декларації бодай 
якимись практичними захо
дами вони не поспішають. Хоча, 
наприклад, іще торік, коли ви
рішувалися менш значущі для 
долі країни питання, вони ра
зом з «афганцями» й чорно
бильцями штурмували будівлю 
Верховної Ради. Чи, скажімо, 
нещодавно виявили радикалізм 
під час гей-параду. Тобто саме ці 
«проблеми» є пріоритетними 
для політсили? А боротьбу з ру
сифікацією керівництво «Сво
боди» розглядає виключно як 
елемент виборчої кампанії? Чи, 
можливо, у нього теж є певні до
мовленості з Банковою? Так чи 
так, а постійна імітація «Свобо
дою» ультрарадикалізму за ни
нішніх умов більше допомагає 
дискредитації України за кордо
ном і грає на руку як вітчизня
ній, так і кремлівській владі, 
яка в особі таких патріотів має 
ілюстрацію до своєї тези про 
«небезпеку українського на
цизму». І в такий спосіб україн
ська ідея дискредитується й 
маргіналізується.

СУСПІЛьСТВО 
РАДиКАЛІЗУєТьСЯ, 
АЛЕ ПРОВОДиРІ ВІДСУТНІ
Вітчизняні політики залежно 
від обставин нехтують україн
ською мовою, хоча раз по раз 
використовують її захист як по
літтехнологію для збереження 
впливу на патріотично настро
єний електорат. Як довго остан
ній може заплющувати на це 
очі? Події 5 червня засвідчили, 
що дедалі більша частина сус
пільства бути «лохторатом» не 
бажає. Громадські активісти, 
які щодуху намагалися дистан
ціюватися від об’єднаної опози
ції (у її лідерів не було охоти 
мобілізувати людей на захист 

української мови, відтак ос 
танні самоорганізувалися), під 
стінами парламенту демон
стрували значно більше рішу
чості в готовності відстоювати 
базові підвалини національної 
ідентичності, аніж претен
денти на лідерство в залі для 
голосування. В регіонах – у 
Львові, Івано-Франківську, Уж 
городі, Харкові, Одесі, Кірово
граді, Полтаві, Сумах – також 
відбулися самоорганізовані ак  
ції протесту проти русифікації 
України.

Вочевидь, проблема полягає 
в тому, що, на відміну від пере
січних громадян, для Турчи
нова, Кожем’якіна, Яценюка з 
огляду на озвучувані впродовж 
останніх років заяви українська 
мова не є принциповою пози
цією (див. Тиждень, № 22/
2012). Показовий такий факт: 
під час акції протесту проти 
ухвалення мовного законопро
екту влади Арсеній Яценюк та 
Олександр Турчинов спілкува
лися між собою російською (!). 
Постає питання: Арсеній Петро
вич комплексує з приводу своєї 
рідної мови, навіть перебуваючи 
на мітингу з її захисту, чи бо
явся, що співрозмовник не зро
зуміє його? Не приховує, що від
водить українській мові ви
ключно фор  мально-ритуальні 
функції, і лідер УДАРу.

НА РОЗДОРІжжІ
Країна рухається в дуже небез
печному напрямку. Події остан
нього часу засвідчили, що ро
сійські націоналісти таки ціл
ковито захопили владу й грати
муть найближчим часом першу 
скрипку. Адже доки «серйозні 
хлопці» «роздержавлювали» та 
реприватизовували майно у 
своїх політичних опонентів, 
«клоунів» вони тримали на від
стані, але коли виникла по
треба в ідеологічному позиціо
нуванні Партії регіонів напере
додні парламентських виборів, 
то проявилося справжнє антиу
країнське обличчя ПР. «Сім’я» 
та олігархи, звичайно ж, проти 
того, щоб їхній бізнес підім’яв 
під себе Путін, проте готові ви
будувати в себе автономний ва
ріант «Русского міра» (те, що 
автономним він не може бути 
за визначенням, стане зрозу
міло пізніше).

Водночас дії опозиції зали
шають відкритим питання про 

«РОДІНА 
Нє ЗАБУДєТ»

Голова думського 
комітету у справах 

СНД і зв’язків зі спів-
вітчизниками Лєо-

нід Слуцкій радісно 
привітав події у 

Верховній раді, на-
гадавши, що «росія 
зацікавлена в мак-
симально високому 

статусі для росій-
ської мови… [що] 
стане додатковим 
імпульсом для роз-

витку російсько-
українських відно-
син та інтеграцій-

них процесів на по-
страдянському про-

сторі».

її адекватність викликам, що 
постали перед українською дер
жавністю, здатність організу
вати для цього суспільство – й 
особливо загострюють питання 
уразливості лідерів відповідних 
партій до впливу ззовні, при
чому із-поза меж як політич
ного табору, так і держави. У фо
кусі уваги – роль засланих ко
зачків у керівництві української 
опозиції, які без протидії всере
дині цих сил або вотуму сус
пільної недовіри їм самим у під
сумку можуть довести країну до 
втрати суверенітету.

Водночас, як засвідчили по
дії 5 червня, наше суспільство, 
можливо, й менше, аніж того 
хотілося б, але таки готове до 
опору і прагне радикальних 
змін. Більшість громадян усві
домлюють власну національну 
ідентичність, прагнуть позбу
тися ганебної спадщини совка 
та його пострадянської мутації. 
Однак вони не бачать, на кого 
можна орієнтуватись, аби пере
могти нинішній режим, бо
яться, що виявляться знову 
розчаровані черговою зрадою 
їхніх очікувань «лідерами» 
опозиції, які насправді праг
нуть лише використати про
тестний потенціал суспільства 
у власних цілях. Цим, до речі, 
пояснюється як порівняно 
низька мобілізація українців 
під час акцій протесту проти 
ухвалення мовного законопро
екту, так і намагання громад
ських активістів, що все-таки 
зібралися під Радою, дистанці
юватися під час цих заходів від 
політичних сил, які в парла
менті щоразу очевидніше де
монструють свою неспромож
ність у протидії владі.

Перед українцями як ні
коли гостро постала дилема: 
або вони будуть остаточно 
підім’яті антидержавними си
лами, втратять залишки само
поваги й поступово перетво
ряться на безмовну біомасу в 
олігархічно-люм  пенській мо
делі, яку нав’я  зувано країні ра
зом із «Русскім міром», або по
силять спротив і перейдуть у 
наступ, виборюючи право бути 
собою, і продовжать рух до єв
ропейського майбутнього. Од
наче першим кроком на цьому 
шляху має стати звільнення 
опозиції від керівництва, якому 
чужі національні цінності 
українців. 

№ 23 (240) 8–14.06.2012|украЇнськИЙ тИЖдЕнь|9

БоротьБа за мову|на часі



Яких помилок припускаються 
захисники української мови і як їм 
узяти ініціативу до своїх рук

Н
апруженість політичних ба
талій довкола мовного пи
тання сягає пікових показ
ників. Цілком очевидно, 

що «війна» не вщухне із прийнят
тям сумнозвісного законопроекту 
Колесніченка – Ківалова. Очевид
ними є дві речі. Перша – захис
ники української мови повільно, 
але впевнено втрачають позиції. 
Друга – навіть за нинішньої влади 
цей процес можна суттєво уповіль
нити, а в разі її зміни й повернути 
навспак. Але для цього потрібно 
кардинально змінити змістове на
повнення патріотичної риторики 
народних обранців.  

НАйКРАщий ЗАХиСТ – 
ЦЕ НАПАД
Майже всі критики мовного зако
нопроекту казали, що він при
зведе до пришвидшеного згор
тання вжитку української. Часто 
це бачилося традиційним плачем 
у стилі народних дум, що мимо
волі справляє на стороннього спо
стерігача враження заздалегідь 
програної справи. Та головна біда 
навіть не в цьому. І не в тому, що 
замало говориться про інші недо
ліки законопроекту (про котрі 
нижче). Стратегічна помилка за

шістю: вигоди, котрі дала б його 
поява, важко переоцінити. Тут і 
зміна дискурсу – замість обгово
рення проекту 2К суспільство об
мірковувало б два альтернативні 
документи; і свідчення того, що 
опозиційні законотворці недарма 
хліб їдять; і розширення поля 
можливостей для процедурних 
маніпуляцій під час розгляду 
обох законопроектів; і, нарешті, 
наробок на майбутнє, коли сьо
годнішня влада таки піде… Але 
поки що об’єднана опозиція була 
й залишається в цьому питанні 
уособленням імпотенції в широ
кому сенсі цього слова.

ВІйНи ВиГРАюТь 
ЦиВІЛьНиМ НАСЕЛЕННЯМ
У нашому випадку йдеться чи не 
про більшість українців, котрі не 
афішують свого інтересу до мов

Автор:  
Олександр Михельсон

хисників української мови – у від
сутності чіткої позитивної мети. 
Адже вони лише намагаються 
зберегти статус-кво. Тоді як самі 
чудово розуміють (і заявляють 
уголос), що нинішнє «лінгвіс
тичне» становище в країні аж 
ніяк не є задовільним із погляду 
збереження ані національної мо -
ви, ані державності. Усі ті про
цеси, для котрих законопроект 
КаКа може стати каталізатором 
(наприклад, поглиблення роз
колу суспільства за мовною озна
кою), тривають і нині, лише у 
знач  но сповільненій формі. Соці
ологія стабільно показує, що 
частка «україномовних» та «ро
сійськомовних» поступово зрос
тає – за рахунок білінгвів.

Враховуючи значно краще 
знання російської серед «україно
мовних», аніж навпаки, здолати 
ситуацію можна лише згідно з ві
домим гаслом «Хочеш двомов
ності – вивчи українську!». Пер
шим кроком до реалізації цього 
принципу мало б стати подан-   
ня ґрунтовного проукраїнського 
мовного законопроекту, котрий 
відтінив би вади недосконалого 
за формою і антиукраїнського за 
духом проекту КаКа. Дуже ба
жано – від імені об’єднаної опози
ції. Нехай такий проект не був би 
прийнятий нинішньою біль

Дії замість політичних закликів
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В одному з най-
ближчих чисел 

Тиждень викладе 
своє бачення мов-
ної політики, по-

кликаної перетво-
рити українську по 
всій території кра-
їни на єдину й по-

вноцінну державну 
мову як основу на-

ціональної іден-
тичності

ного питання, що подеколи фік
сують соціологи. Коли питання 
виринає на поверхню політики, 
громадяни частково радикалізу
ються, але пріоритетом для них 
воно все одно не стає. Це озна
чає, що, приміром, опитування 
про можливе визнання росій
ської мови другою державною 
не відображають чіткого відсо
тка тих, хто «проти» й «за». 
Швидше йдеться про «проти», 
«за» та «не проти».

Значна, хоч і невстановлю
вана частка цих останніх так са
місінько була б «не проти» й про
тилежного підходу (звуження 
вжитку російської). Більшість із 
тих людей узагалі не дуже розу
міють, чому їх мають стосуватися 
такі питання. Самі вони чудово 
спілкуються й суржиком.

Можна багато скаржитися на 
дрімучість такого-от «маленького 
українця». Але долю рідної мови у 
середній перспективі вирішува
тиме саме він. Тим часом її захис
ники зовсім випускають його з 
поля зору, апелюючи лише до тих, 
хто й сам усе прекрасно розуміє. 
Хоча вже потужний акцент на бю
джетних витратах, котрі неминуче 
спричинить реалізація законопро
екту КаКа, може відчутно впли
нути на настрої суспільства (в та
ких повідомленнях слід наголошу
вати на безмежному лицемірстві 
панів Ківалова й Колесніченка, які 
в супровідній записці до законо
проекту вказали, що він «не потре
бує» бюджетних видатків).

ОДНАКОВІй ФОРМІ МОжНА 
НАДАТи РІЗНОГО ЗМІСТУ
Саме в цьому полягає, зокрема, 
мистецтво пропаганди, в оволо
дінні котрим ініціатори «мовної 
війни» суттєво випереджають 
своїх опонентів.

На елементарному рівні 
йдеться про численні перекру
чення та натяжки: скажімо, ві
дома блогерка, за сумісництвом 
народний депутат від ПР Інна 
Богословська нещодавно допи
салася до того, що закон КаКа… 
захищає право громадян спіл
куватися рідною мовою в по
буті. Маячня очевидна: і доку
мент не про те, і права цього 
ніхто ні в кого не відбирав. Од
нак частині виборців (насампе
ред згаданому вище «болоту») 
такі твердження не видаються 
безглуздими. Просто тому, що 
вони конкретні. На відміну від 
абстрактних закликів патріотів 
«урятувати мову».

Це означає, що кожну таку 
нісенітницю необхідно розвін
чувати. А ще краще – створю
вати інформаційне тло, котре 
унеможливлюватиме абсурдні 
заяви. Нехай навіть подеколи 
вони звучать наукоподібно: 
як-от заклинання про те, що 
мовну ситуацію повинен регу
лювати ринок, а справа дер
жави – лише «створити всім 
рівні умови». Мовляв (як висло
вився той-таки Вадим Колесні
ченко), якщо більшість книжок і 
газет в Україні виходять росій
ською, отже, українці голосують 
за це грошима. Тут є і очевидна 
натяжка, бо ж її просування 
оплачуване передусім нафто- й 
газодоларами з РФ. І підміна по
нять – адже те, що українці чи
тають російською, не означає, 
ніби вони не читали б україн
ською, якби не нечесна (з огляду 
на сусідську підтримку) конку
ренція з боку російськомовного 
продукту.

Але головна маніпуляція по
лягає саме в тому, що ринок ні
бито може, понад те, повинен 
регулювати питання на кшталт 
цього. Тут можна взяти за при
клад тютюнопаління, законо
давчо заборонене в громадських 
закладах європейських, а тепер і 
українських міст. Не знаю, як 
український Кабмін, а європей
ські уряди заборонили смаку
вати цигарку за шинквасом зо
всім не з поваги до прав некур
ців. Просто «тютюнові» хвороби 

Дії замість політичних закликів
населення лягають надто відчут
ним тягарем на соціальну меди
цину, б’ючи водночас по продук
тивності праці. Ну а що було б, 
якби держава не втрутилася в 
особисте життя кожного курця? 
Правильно: шкідлива звичка 
тільки поширилася б, адже в 
цьому був зацікавлений саме ри
нок. Ідеться, звичайно, не про 
те, що російську (чи будь-яку 
іншу) мову можна прирівняти 
до тютюнопаління. А про те, що 
ринок не обов’язково «регулює» 
життєдіяльність суспільства у 
напрямку, що корисний для 
останнього. Навпаки, як бачимо, 
регуляція ринку може йти вроз
різ із інтересами соціуму. І на
віть якщо той усвідомлює шкоду 
для себе, він усе одно не здатен 
опиратися ринкові без втру
чання держави. Власне, для того 
її і вигадано.

Такі аргументи, напевне, 
слід по-різному подавати для 
різних цільових груп. Але голо
вне – щоб їх формулювали й до
носили. Та поки що ініціатива 
перебуває цілком у руках анти -
українських сил. І найбільш зна
чущим наслідком є те, що для 
багатьох наших співвітчизників 
палії «мовної війни» з лав Пар
тії регіонів бачаться… жертвами, 
котрі нібито тільки захищаються 
від «жорсткої українізації». Тоді 
як, по-перше, в реальності жод
ної послідовної «українізації» 
(тим паче «жорсткої») за 20 ро
ків ніхто не розпочав. А по-
друге, саме формальний статус 
української як єдиної державної 
забезпечує фактичну двомов
ність країни, тоді як ініціативи 
на кшталт КаКа мають на меті 
зруйнувати цей хиткий, та все ж 
таки баланс.

Прямо кажучи, «захистом 
мов меншин» сьогодні назива
ється експансія російської, тоді 
як збереження двомовності чо
мусь називають «україніза
цією». Очевидно, без зміни цієї 
парадигми опозиціонерам годі 
й сподіватися на стратегічні до
сягнення. Водночас змінити за
гальний напрямок руху в мов
ній сфері все одно неможливо 
без здобуття владних важелів 
проукраїнськими силами. Про-
 те сидіти й чекати, доки ці ва
желі потраплять до них, не 
варто теж. Хоч би тому, що тут є 
і зворотна залежність: ніщо не 
впаде самé в руки тому, хто ні
чого не робить. 
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Партія анальфабетів: 
тупий і ще тупіший

C
писок авторів мовного законопроекту вражає 
тим, що серед них немає жодного філолога. 
Усе якісь масовікі-затєйнікі. Це так, якби про
ект закону про банківську систему написали 

літератори, а про митницю – медики. Та то ще, 
може, було б і не так страшно, бо ті, хто писав за
кон про мову, взагалі непришийкобиліхвіст. 
Якийсь А. Монастирський з Єврейського фонду 
України, за фахом економіст і водночас член ради 
«Правозахисний громадський рух «Російсько
мовна Україна», М. Товт – почесний голова Демо
кратичної спілки угорців, юрист, Р. Бортнік – 
помічник-консультант В. Калєснічєнка і співкерів
ник ГО «Русскоязычная Украина». А про регіо
налку Ауріку Божеску, відповідального секретаря 
«Румунської спільноти України», можна довіда
тися зі статті з красномовною назвою «Корупція та 
обман за рахунок румунів з-за кордону».
Отже, зібралася така собі гоп-компанія, кожен із 
членів якої давно й послідовно заявив себе нена
висником усього українського і належить до по
стійної клієнтури Калєснічєнка.
Щодо чільних авторів законопроекту, то вони 
давно відомі як заслужені борці за «Русь свя
тую, язык родной». Як тут принагідно не зга
дати добрим словом бухгалтера Ющенка, який 
на третю річницю Пома
ранчевої революції вру
чив головному Підра
хую, а нині співавторові 
мовного законопроекту 
ювілейну медаль і по
чесну грамоту ЦВК «за 
вагомий особистий вне
сок у забезпечення реа
лізації конституційних виборчих прав гро
мадян України». 
Про В. Калєснічєнка можна знайти чимало ціка
вих висловлювань, але одне мені особливо сподо
балося. Належить воно активному популяризато
рові моєї творчості Леоніду Грачу: «Его исполь
зуют в качестве... жаль, что здесь о такой плюга
вости нужно сказать слово «спікер»... Он был и с 
коммунистами, и в националистическом Рухе в 
конце 1980-х годов, и где только не был. Это он 
уже потом стал «российским»... Я вот все на его 
свадьбе хочу погулять или поздравить его со 
свадьбой и никак этого не произойдет. Ну вы же 
поняли мой подтекст...»
Я не знаю, наскільки грамотно розмовляють сво
їми рідними мовами інші автори законопроекту, 
а ось у Калєснічєнка з російською мовою такі самі 
стосунки, як і в багатьох його соратників. Якщо 
О. Єфремов на шоу Шустера висловлюється так: 
«на рОдном єму язикє», «на мєжчєловєчєском 
уров  нє», «нє воюя с друг другами», а Г. Кернес, 
розповідаючи про гостей Харкова на Євро-2012: 

«будєт галландци... будєт нємци...», то якомусь 
Калєснічєнкє і сам Бог велів.
Досить лише зазирнути на його сайт, щоб уявити, 
за яку саме «радную рєчь» ці патріоти борються: 
«На сегодняшний момент ко мне как народному 
депутату... поступило более 5 тысяч писем с около 
21 (!!!) подписью граждан нашего государства», 
«по референдумах – такого решения пока нет», 
«каждый имеет правА на свободное мировоЗре
ние», «проблемы Економики», «обЬективно об
суждать». Ну і про наболіле: «И мы должны этим 
гордится, развивать свое достояние и пользо
ваться преимуществами биЛЛингвизма».
Інна Богословська добалакалася на російському 
телебаченні взагалі до маразму, переконуючи ро
сіян, що українська мова непридатна для науки: 
«Еті нєдаумкі даже нє панімают, что тєрміналогіі 
нєт украінскай саврємєннай!» Але недоумком ви
явилася Інна, не знаючи про безліч термінологіч
них словників. «Ви падумайтє! – волала вона 
далі. – Ані же даже Пушкіна пєрєводят на украін
скій язик! І дєті ізучают на нємислімом (!!!) укра
інском язикє еті вєлікіє строкі!!!»
Ах, Інно! Чи відомо вам, що за роки незалежності 
ніхто Пушкіна українською не перекладав? Усе пе
реклали за совєтів і то в примусовому порядку. 

Тож вам слід було в ті часи 
де  монструвати своє запіз
ніле «фе». Щоправда, тоді 
б вас запроторили до пси
хушки, звідки ви вийшли 
б задоволеною життям жі
ночкою, яку вже не хвилю
вали б жодні проблеми.
Про грамотність нашого 

президента й говорити годі. Якось він заспівав 
пісню, в якій шахтарський «отряд уходит за 

углем, как будто в ад». Тобто відразу було видно, 
що це бадьора пісня. А також те, що чекає нас не 
друга державна російська, а її одесько-донецький 
варіант: «Пою ЗА тех, кто встретит утром солнце... 
ЗА мам и жен, ЧТО, сидя у оконца, Ждут сыновей, 
ЧТО ищут в шахте дух (?) отца»; «Хочу сказать ЗА 
тех... Кто утром смоет уголь ИЗ лица...»
Щось подібне я вже чув, коли гарант, цитуючи гра
фомана Бєспощадного, якого обізвав Бєссмєрт
ним, натхненно виголосив «вытер пот ИЗ лба».
А останнім часом уже став переживати і за здоро
вий глузд батька нації. У Чикаго він неабияк усіх 
ошелешив, заявивши, що «після цього буде пре
зидент України відвідувати Україну, бо нам треба 
посилювати нашу співпрацю».
Ну після СаммВіть-2012 не здивуюся, якщо й 
справді Україна почне посилювати співпрацю 
лише з Україною. Зрештою, що можна думати про 
президента, який замість того, щоб об’єднувати 
народ, робить усе, аби його роз’єднати? 

НАС ЧЕКАє НЕ ДРУГА 
ДЕРжАВНА РОСІйСьКА,  

А її ОДЕСьКО-ДОНЕЦьКий 
ВАРІАНТ

Автор:  
юрій 

Винничук
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ЗАПАМ’ЯТАйТЕ їХНІ ОБЛиЧЧЯЗАПАМ’ЯТАйТЕ їХНІ ОБЛиЧЧЯ
До цієї категорії зараховано всіх народних депутатів, які, будучи обрані 
до Верховної ради за списками політичних сил, ніколи не допускали 
можливості запровадження другої державної мови, але зрадили ви-
борців і перейшли на бік нинішньої антиукраїнської влади. Очевидно, 
саме нардепи цієї категорії будуть найбільш відповідальні за катастро-
фічні наслідки для країни мовних ініціатив регіоналів. Тут знайшлося 
місце й найпершому перебіжчику, Юрієві Буту, який опинився на боці 
синьо-білих іще за президентства Віктора Ющенка, і найсвіжішим туш-
кам, Сергієві Харовському та Сергієві Василенку, виключеним із лав 
НУ–НС якраз через голосування за законопроект КаКа. Багато хто з цієї 
когорти в помаранчевий період намагався позірно підкреслити свою 
національну зорієнтованість: декларував відданість національним ін-
тересам, розмовляв українською, вдягав вишиванку. Особливу май-
стерність у цьому проявляв колишній бютівець Богдан Губський.

ЗРАДНиКиТ
иждень наводить пере
лік людей, котрі проголо
сували за мовний законо
проект Колесніченка – Кі

валова у першому читанні, а 
отже, вирішили, що державна 
політика має бути спрямована 
на звуження сфери вживання 
української, продовження роз
початої в колоніальний період 
русифікації, створення умов 
для дальшого розмивання на
ціональної ідентичності, поси
лення територіального розколу 
та підготовку умов для втрати 
української державності.
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ЗАПАМ’ЯТАйТЕ їХНІ ОБЛиЧЧЯЗАПАМ’ЯТАйТЕ їХНІ ОБЛиЧЧЯ
Богдан 
Губський  
БЮТ 
Київська 

Віталій 
Барвіненко
БЮТ 
Одеська

Станіслав 
Березкін  
БЮТ 
Кіровоград-
ська

Валерій 
Борисов  
НУНС 
Одеська

юрій 
Бут  
НУ–НС 
Чернігівська

Таріел 
Васадзе  
БЮТ 
Грузія

Андрій 
Веревський  
БЮТ 
Полтавська

Степан 
Глусь  
БЮТ 
Хмельницька

Валентин 
Зубов  
БЮТ 
Узбекистан

Володимир 
Іваненко  
БЮТ 
росія

Петро 
Кузьменко  
БЮТ 
Черкаська

Віктор 
Павленко  
БЮТ 
росія

євген 
Сігал  
БЮТ 
Київська

Володимир 
Скубенко 
БЮТ 
росія

Олександр 
Фельдман 
БЮТ 
Харківська

Антон 
Яценко 
БЮТ 
Київська

Сергій 
Василенко 
НУ–НС 
Київська

Сергій 
Харовський 
НУ–НС 
Львівська

Олександр 
Шепелєв  
БЮТ 
Донецька

Валерій 
Гацько  
БЮТ 
Запорізька

Олег 
Гейман  
БЮТ 
Харківська

Володимир 
Каплієнко  
БЮТ 
Одеська

євген 
Константинов  
БЮТ 
Донецька

юрій 
Крук  
БЮТ 
Херсонська

Микола 
Трайдук  
БЮТ 
росія 
 

Олександр 
Буряк 
БЮТ 
Донецька

Ігор 
Воротнюк 
БЮТ 
Кіровоградська

Микола 
Баграєв 
БЮТ 
росія

Анжеліка 
Лабунська  
БЮТ 
Невідомо

Олег 
Маліч  
БЮТ 
Запорізька

Сергій 
Осика  
БЮТ 
Київська

Валерій 
Писаренко  
БЮТ 
Херсонська

Олег 
Черпіцький  
БЮТ 
Невідомо

Валерій 
Шаманов 
БЮТ 
Луганська

ЛЕГЕНДА 
Богдан Губський – депутат, який 
голосував за закон Колесніченка – 
Ківалова  
БюТ – політсила, за списком якої 
потрапив до парламенту 
Київська – місце народження (об-
ласть, республіка у складі СрСр, 
країна)
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ЗАПАМ’ЯТАйТЕ їХНІ ОБЛиЧЧЯЗАПАМ’ЯТАйТЕ їХНІ ОБЛиЧЧЯ
Це депутати, які зростали в україномовних місцевостях та середовищах і (або) часто декларували 
прихильність до рідної мови, заявляли про власну «проукраїнську, а не проросійську позицію». Вра-
ховано не лише місце народження депутата, а й віхи його біографії та публічні виступи за час полі-
тичної кар’єри – саме тому серед хохлів відсутній народжений на Львівщині комуніст і затятий украї-
нофоб Олександр Голуб. Зазначимо, що кілька регіоналів не підтримали проекту Колесніченка – Кі-
валова, попри тиск із боку керівництва, – переважно ті, хто має намір балотуватися в мажоритарних 
округах у Західній Україні й розуміє, що такий крок повністю поховав би їхні політичні перспективи. 
Однак і без них в українському парламенті Тиждень налічив понад два десятки хохлів. І їхні лави мо-
жуть іще поповнитись, якщо під час голосування за мовний проект у цілому буде віддано вказівку за-
безпечити стовідсотковий партійний «одобрямс».  

Петро 
Цюрко  
Пр 
Вінницька

Григорій 
Смітюх  
Пр 
Волинська

Сергій 
Мошак 
Пр 
Закарпатська

Валерій 
Бевзенко 
Пр 
Івано-
Франківська

Володимир 
Личук 
Пр 
Івано-
Франківська

Василь 
Горбаль 
Пр 
Львівська

Олександр 
Горошкевич 
Пр 
Львівська

ХОХЛи

Олександр 
єдін 
Пр 
Львівська

Ігор 
Зварич 
Пр 
Львівська

Володимир 
Зубик 
Пр 
Львівська

Леонід 
Кожара  
Пр 
Полтавська

Петро 
Мельник  
Пр 
рівненська

Павло 
Сулковський  
Пр 
рівненська

юрій 
Мірошниченко  
Пр 
росія

Ярослав 
Сухий  
Пр 
Тернопільська

Василь 
Демчишен  
Пр 
Хмельницька

Володимир 
Олійник  
Пр 
Черкаська

Іван 
Попеску  
Пр 
Чернівецька

Микола 
Романюк 
Пр 
Чернівецька

Олександр 
Стоян  
Пр 
росія

Анатолій 
Кінах  
Пр 
Молдова

Адам 
Мартинюк  
КПУ 
Волинська

Святослав 
Піскун  
Пр 
Житомирська

Рятують  
репутацію? 
Володимир  
Каплієнко звер-
нувся до голови 
Верховної ради 
з проханням 
зняти його голос 
із результатів го-
лосування: «Я 
не знаю, яким 
чином це ста-
лося, але моя 
картка проголо-
сувала за зако-
нопроект... Я 
вам хочу ска-
зати, шановні 
громадяни, що 
я, народний де-
путат Володи-
мир Каплієнко, 
клянуся перед 
вами, що в дру-
гому читанні не-
хай у мене рука 
відсохне, якщо я 
проголосую за 
цей законопро-
ект».
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ЗАПАМ’ЯТАйТЕ їХНІ ОБЛиЧЧЯЗАПАМ’ЯТАйТЕ їХНІ ОБЛиЧЧЯ
Категорія парламентаріїв, яка 
сьогодні за рахунок прислугову-
вання перших двох нав’язує кра-
їні волю меншості. Показовим є 
походження російських націона-
лістів (див. місце народження 
депутата). Це не лише нардепи, 
які послідовно лобіюють інтер-
еси Кремля й ідею «русского 
міра», як-то Євген Царьков чи Ва-
дим Колесніченко, а й менш по-
мітні діячі, які, будучи типовими 
представниками «новой истори-
ческой общности советский на-
род», після відновлення неза-
лежності України продовжували 
розглядати себе  та її як частину 
«русского міра».

Василь 
Кисельов 
Пр 
росія

юрій 
Колоцей  
Пр 
росія 

Павло 
Лебедєв  
Пр 
росія 

Володимир 
Макеєнко 
Пр 
росія 

Ігор 
Плохой  
Пр 
росія

Василь 
Потапов  
Пр 
росія

Ігор 
Прасолов 
Пр 
росія

юрій 
Самойленко 
Пр 
росія

Геннадій 
Самофалов 
Пр 
росія 

Нуруліслам  
Аркаллаєв  
Пр 
росія

Олександр 
Волков 
Пр 
росія

Анатолій 
Горбатюк 
Пр 
росія

Василь 
Гуреєв  
Пр 
росія

Сергій 
Гусаров  
Пр 
росія

Сергій 
Кий  
Пр 
росія

Дмитро 
Сандлер  
Пр 
росія

Георгій 
Скудар  
Пр 
росія

Ельбрус 
Тедеєв  
Пр 
росія

Володимир 
Толстенко 
Пр 
росія

Віктор 
Турманов 
Пр 
росія

Олександр 
Чорноморов 
Пр 
росія

Михайло 
Чечетов  
Пр 
росія

Олексій 
Бабурін 
КПУ 
росія

євген
Мармазов
КПУ 
росія

Володимир 
Матвєєв
КПУ
росія

Рінат 
Ахметов 
Пр 
Донецька

Тетяна 
Бахтеєва 
Пр 
Донецька

юрій 
Болдирєв 
Пр 
Донецька

Олена 
Бондаренко 
Пр 
Донецька

Валерій 
Бондик  
Пр 
Донецька

Віталій 
Борт 
Пр 
Донецька

Геннадій 
Васильєв 
Пр 
Донецька

Олександр 
Васильєв  
Пр 
Донецька

РОСІйСьКІ НАЦІОНАЛІСТи

№ 23 (240) 8–14.06.2012|украЇнськИЙ тИЖдЕнь|17

БоротьБа за мову|на часі
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Сергій 
Васютін 
Пр 
Донецька

Володимир 
Вечерко 
Пр 
Донецька

юрій 
Воропаєв 
Пр 
Донецька

євген 
Геллєр 
Пр 
Донецька

Ігор 
Глущенко 
Пр 
Донецька

Ігор 
Гуменюк 
Пр 
Донецька

Олександр  
Дарда 
Пр 
Донецька

Володимир 
Демидко 
Пр 
Донецька

Тамара 
єгоренко 
Пр 
Донецька

Олександр 
єгоров 
Пр 
Донецька

Віталій 
Заблоцький  
Пр 
Донецька

Олександр 
Зац  
Пр 
Донецька

юхим 
Звягільський 
Пр 
Донецька

Володимир 
Зубанов 
Пр 
Донецька

юрій 
Іванющенко 
Пр 
Донецька

Віталій 
Калюжний 
Пр 
Донецька

Олександр 
Касянюк 
Пр 
Донецька

Олександр 
Киричок 
Пр 
Донецька
 

Павло 
Климець 
Пр 
Донецька

Леонід 
Клімов 
Пр 
Донецька

 
Сергій 
Клюєв 
Пр 
Донецька

Микола 
Комар 
Пр 
Донецька

Анатолій 
Коржев 
Пр 
Донецька

Валентин 
Ландик 
Пр 
Донецька

Володимир 
Ландік 
Пр 
Донецька

Володимир 
Литвинов 
Пр 
Донецька

Владислав
Лук’янов 
Пр 
Донецька

Володимир 
Малишев 
Пр 
Донецька

Володимир 
Мальцев 
Пр 
Донецька

Михайло 
Мироненко 
Пр 
Донецька

Сергій 
Момот 
Пр 
Донецька

Олена 
Нетецька 
Пр 
Донецька

Денис 
Омелянович 
Пр 
Донецька

Андрій 
Орлов 
Пр 
Донецька

Едуард 
Прутнік 
Пр 
Донецька

Артем 
Пшонка 
Пр 
Донецька

РОСІйСьКІ НАЦІОНАЛІСТи
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ЗАПАМ’ЯТАйТЕ їХНІ ОБЛиЧЧЯЗАПАМ’ЯТАйТЕ їХНІ ОБЛиЧЧЯ
Артем 
щербань 
Пр 
Донецька

Віктор 
Янукович 
Пр 
Донецька

Ігор 
Алексєєв
КПУ 
Донецька

євген 
Волинець
КПУ 
Донецька

юрій 
Гайдаєв 
КПУ 
Донецька

Микола 
Кравченко 
КПУ 
Донецька

Петро 
Симоненко 
КПУ 
Донецька

Ірина  
Бережна  
Пр 
Луганська

Віктор 
Бондаренко 
Пр 
Луганська

Дмитро 
Рева 
Пр 
Донецька

Володимир 
Рибак 
Пр 
Донецька

Андрій 
Селіваров
Пр 
Донецька

Павло 
Солтус 
Пр 
Донецька

Василь 
Стельмашенко
Пр 
Донецька

Василь 
Хара 
Пр 
Донецька

Віталій 
Хомутиннік 
Пр 
Донецька

юрій 
Чертков 
Пр 
Донецька

Ігор 
Шкіря 
Пр 
Донецька

Олександр 
єфремов  
Пр 
Луганська

Олексій 
Кунченко 
Пр 
Луганська

Микола 
Солошенко  
Пр 
Луганська

Спірідон 
Кілінкаров 
КПУ 
Луганська

євген 
Царьков 
КПУ 
Луганська

Петро 
Цибенко 
КПУ 
Луганська

Едуард 
Павленко 
Пр 
Крим

Марина 
Перестенко 
КПУ 
Крим
 

Борис 
Білаш  
Пр 
Азербайджан
 

Нвєр 
Мхітарян 
Пр 
Вірменія

В’ячеслав 
Богуслав  
Пр 
Казахстан

Василь 
Хмельницький  
Пр 
Казахстан

юлія 
Ковалевська 
Пр 
Німеччина

Сергій 
Ківалов  
Пр 
Молдова

Борис 
Дейч  
Пр 
румунія
 

Сергій 
Андрос  
Пр 
Чернігівська

Василь 
євтухов  
Пр 
Дніпропетровська

Валерій 
Коновалюк  
Пр 
Донецька
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Андрій 
Пінчук 
Пр 
Невідомо

Сергій 
Пачесюк 
Пр 
Невідомо

Микола 
Солошенко 
Пр 
Невідомо

Вікторія 
Дем’янчук
КПУ 
Невідомо

Андрій 
Найдьонов
КПУ 
Невідомо

Сергій 
Храпов
КПУ 
Невідомо

Світлана 
Шмельова
КПУ 
Невідомо

Владислав 
Забарський 
Пр 
Вінницька

Григорій 
Калетнік 
Пр 
Вінницька 

Володимир 
Ярощук 
Пр 
Вінницька

Валерій 
Бевз
КПУ 
Вінницька

Леонід 
Грач 
КПУ 
Вінницька

Олексій 
Білий  
Пр 
Дніпропетров-
ська

Сергій 
Глазунов  
Пр 
Дніпропетров-
ська

Василь 
Деркач 
Пр 
Дніпропетров-
ська

Олексій 
журавко 
Пр 
Дніпропетров-
ська

Олександр 
Козуб 
Пр 
Дніпропетров-
ська

Олександр 
Лєщинський 
Пр 
Дніпропетров-
ська

Олег 
Царьов 
Пр 
Дніпропе-
тровська

Вадим 
Гривковський 
НП 
Дніпропе-
тровська

Віталій 
журавський 
Пр 
Житомир-
ська

Антон 
Пригодський 
Пр 
Житомир-
ська

Сергій 
Мошак 
Пр 
Закарпатська

Володимир 
Козак 
Пр 
Запорізька

Павло 
Корж 
Пр 
Запорізька

Олексій 
Плотніков
Пр 
Запорізька

Тетяна 
Засуха  
Пр 
Київська

юрій 
Каракай  
Пр 
Київська

Максим 
Луцький  
Пр 
Київська

юлія 
Льовочкіна  
Пр 
Київська

Дмитро 
Притика  
Пр 
Київська

Вадим 
Столар  
Пр 
Київська

Олександр 
Супруненко  
Пр 
Київська

Олексій 
Федун 
Пр 
Київська

Валерій 
Харлім 
Пр 
Київська

Микола 
Янковський 
Пр 
Кіровоградська

РОСІйСьКІ НАЦІОНАЛІСТи

20|украЇнськИЙ тИЖдЕнь|№ 23 (240) 8–14.06.2012

на часі|БоротьБа за мову



ЗАПАМ’ЯТАйТЕ їХНІ ОБЛиЧЧЯЗАПАМ’ЯТАйТЕ їХНІ ОБЛиЧЧЯ
Іван 
Вернидубов 
Пр 
Сумська

юрій 
Мороко 
Пр 
Сумська

Олександр 
Савчук 
Пр 
Сумська

Інна 
Богословська
Пр 
Харківська

Ірина 
Горіна 
Пр 
Харківська

Леонід 
Ісаєв 
Пр 
Харківська

юлія 
Ковальова
Пр 
Харківська

Віктор 
Корж 
Пр 
Харківська

Олексій 
Лелюк 
Пр 
Харківська

Олександр 
Голуб
КПУ 
Львівська

Леонід 
Литвинов 
Пр 
Миколаївська

Сергій 
Майборода 
Пр 
Миколаївська

Сергій 
Гриневецький 
НП 
Одеська

Микола  
Демянко 
Пр 
Полтавська

Іван 
Мирний 
Пр 
Полтавська

Олег 
Надоша 
Пр 
Полтавська

Сергій 
Гордієнко
КПУ 
Полтавська

Василь 
Грицак 
Пр 
рівненська

Дмитро 
Святаш 
Пр 
Харківська

Дмитро 
Шенцев 
Пр 
Харківська

Дмитро 
Шпенов 
Пр 
Харківська

Алла 
Александров-
ська
КПУ 
Харківська

Володимир 
Даниленко
КПУ 
Харківська

Валентин 
Матвєєв
КПУ 
Харківська

Катерина 
Самойлик  
КПУ 
Херсонська

Олександр 
Кузьмук 
Пр 
Хмельницька

Ігор 
Лисов 
Пр 
Хмельницька

Вадим 
Колесніченко
Пр 
Черкаська

Станіслав 
Мельник 
Пр 
Черкаська

Олександр 
Ткаченко 
КПУ 
Черкаська

Яків 
Табачник 
Пр 
Чернівецька

Михайло  
Зубець 
Пр 
Чернігівська

Григорій 
Маньковський 
Пр 
Чернігівська

Володимир 
Наконечний 
Пр 
Чернігівська

Артем 
Синиця 
Пр 
Чернігівська

Сергій 
Баранов-Мохорт 
Пр 
Київська
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Мовне небуття
Що буде з країною років через 10, якщо запрацює мовний закон 
регіоналів

понять, цінностей і правил сус
пільної гри. Тиждень спробу
вав уявити картину такого циві
лізаційного «поступу», якщо за
кон КаКа запрацює.

СОЦІУМ
Усе, з чим ми стикаємось у що
денному спілкуванні, є мовою со
ціальних символів. Кожен із нас 
обирає лексикон, відповідний до 
його пріоритетів і статусу. Мовна 
КаКа, котра маргіналізує вжи
вання української, відкриє шлюз, 
яким суспільство плавно пере
тече до утвердження російсько-
совкових соціальних норм і прак
тик, які, наприклад, домінують 
на зросійщеному Донбасі. Країна 
й досі не змогла їх позбутися, але 
нині вони мають цілком реальні 
шанси вкорінитися ще більше, 
але, власне, не в есересерівсь -
кому варіанті, а в цілком дегра
дованій і потворній його версії. 
Стандартним уявленням про со
ціальні норми й цінності стане 
огидна картина, зображена в не
щодавній кінострічці Якоба 
Пройса «Інший Челсі». Секретар 
Донецької міськради поєднує 
там свій статус «слуги народу» з 
відвертою зневагою до люду, ко
трий існує для нього як натовп 
«лохів», чия вершина щастя – 
випускати пару на стадіонах під 
акомпанемент шансону й деше
вого алкоголю. Територія юрби, 
селекціонованої службою в армії 
та середньою школою, – це завод, 
пивничка, будівельний майдан
чик, базарчик (для шмаркачів-
«інтелі  гентів» як варіант – 
якийсь виш із копійчаною зарп
латою), ну а на гірший випа
док – слідчий ізолятор, бо ж 
межа між свободою та місцями 
позбавлення волі стане дуже 
умовною. В такому суспільстві 
людина не здійснює вибору. Його 
роблять за неї природа й випа
док, решта в руках «вишестоя
щіх». Креолізований соціум по
вернеться до регульованих наро
джуваності й охорони здоров’я. 

М
овна «проблема», через 
котру штучно лихома
нить уже два тижні 
Україну, має багато 

рис, що не вельми привертають 
до себе увагу. Значною мірою 
тому, що «лінгвістичний» про
стір, котрий намагаються врегу
лювати сумнозвісним законом 
Колесніченка – Ківалова (напро
чуд вдало поіменованим нещо
давно КаКа; див. Тиждень, 

№ 22/2012), має набагато важ
ливіше значення, аніж статус
ний елемент національної гід
ності й тотожності. За нинішніх 
обставин, коли реальний статус 
офіційної мови лишається, м’яко 
кажучи, декоративним, будь-які 
рішення, спрямовані проти по
вноцінного функціонування 
української, фактично дорівню
ють профанації самої держав
ності, котрої досі не наповнено 

конструктивним і дієвим зміс
том. Отже, обираючи мову, 

суспільство де-факто ро
бить цивілізаційний ви
бір, бо ж вона засіб не 

просто комунікації, а 
ще й творення певних 

Автор:  
Олексій 
Сокирко
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СЛОВНиЧОК

Найпоширеніші слова і фрази, 
що можуть підмінити собою су-
часні українські:

українець – мущіна
українка – женьщіна
українці – насєлєніє

начальнік всєґда прав
народ нас нє поймьот
єсть мнєніє
коє-кто на Западє

Остання, зокрема, остаточно пе -
ретворить  ся з охорони на контр
оль, відтак збереження доброго 
фізичного стану людини буде за
лежним від доступу до ієрархізо
ваних рогів достатку.

КУЛьТУРА
Цієї опції вже років через п’ять 
узагалі можна серйозно не обго
ворювати. Україна остаточно за
кріпить за собою світову пер
шість у дотриманні абсурдного й 
потворного прямого співвідно
шення між статистично фіксова
ним «зростанням духов  ності» 
(вже нині чиновники додума
лися обстоювати цю тезу, вихо
дячи з кількості охрещень дітей і 
частотності відвідин вірянами 
храмів!) та чисельністю злочи
нів, скоєних того самого часу. За
хист нібито упослідженої росій
ської автоматично призведе до: 
а) неминучої дегра  дації власне 
самої російської, яка й надалі 
руйнуватиметься в совково-сур -
жи  ко  вому дусі; б) «гла  муризації» 
всього культурного простору 
країни. Власне, процес уже пі
шов: достатньо подивитися на 
змістове наповнення російсько
мовних серіалів і шоу, які за 
останні два роки монополізу
вали вітчизняний телепростір. 
Оскільки панівним механізмом 
культури лишаться шоу-бізнес і 
реклама, варто чекати визрі
вання в населення нових «куль
турних» пріоритетів, котрі Мі
хаіл Зощєнко свого часу окрес
лив цирком, лазнею та велосипе
дом. А відтак архівний та музей
ний фонди у зв’язку із незрозумі
лістю самого статусу національ
них будуть «фахово» визнані не
ліквідами й підлягатимуть роз
продажу за демпінговими ці
нами. Останнім бастіоном в обо
роні «батьківської» культури на 
деякий час лишиться пісенний 
конкурс Михайла Поплавського 
та ешелонована мережа фолк-
ресторанів «Кропи  ва». Ниніш
нім радникам президента з пи
тань культури вку  пі з членами 
численних рад доведеться посту
питися крутішим професіона
лам на кшталт Філіппа Кірко
рова, Надєжди Бабкіной та Сєр
ґєя Звєрєва.

ЕКОНОМІКА
Тотальна русифікація впрова
дить свої правила гри не тільки 
в соціальній сфері, а й в еконо
міці. Як? Дуже просто. Внутріш
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ній ринок функціонуватиме з 
усією меншовартістю, власти
вою провінційному базарчику, 
як за совка. Тотальною рисою, 
котра визначатиме структуру 
виробництва й розподілу, стане 
кастова належність, визначена 
«понятіямі», а отже, й відсут
ність будь-якої конкурентності. 
Ринкова економіка остаточно 
перетвориться на симулякр, 
здатний не рухати країну впе
ред, підвищуючи стандарти 
жит   тя, а виконувати роль доїль
ного апарата, який нещадно ви
смоктує геть знекровлене й де
градоване виробництво. Вищим 
показником ефективності такої 
моделі стане мовчазний акт про 
ненапад між олігархами та чи
новниками, а решті суспільства 
запропонують іще дужче за
тягти паски й пишатися корот
кочасними «досягненнями». По
вернення почесних грамот і пе
рехідних вимпелів для «передо
виків виробництва» сигналізу
ватиме початки колапсу, як 
свого часу вже було.

Інфраструктура – це щоразу 
модерніші бляшані кіоски, пере
латані дороги й шість годин що
доби відносно справного водо
постачання. Навряд чи можна 
серйозно обговорювати появу в 
такій країні талановитих уче
них, винахідників та інтелекту
алів, котрі в усьому світі рухають 
процеси модернізації. Там, де 
усталена звичка мити руки при
щеплюється лише в періоди епі

демій, не варто чекати розвитку 
високих технологій, якщо вони 
справді претендують на рівень, 
вищий від санвузла.

ЕЛІТА
Мовна КаКа матиме цілком кон
кретні наслідки й для майбут

нього так званих еліт та контр -
еліт. Власне, йдеться про те, що 
вони, зрештою, перестануть дра
тувати електорат своєю присут
ністю, елементарно зник  нувши 
як політичний клас. Владна 
еліта стане неактуальною через 
поступову асиміляцію країни як 
такої, а опозиційна їй контреліта 
теж утратить свою функцію як 
«професійного оборонця» націо
нальних цінностей та ідентич
ності. Не важко передбачити, що 
першими за непотрібністю лікві
дують міністерства освіти, куль
тури й решту гуманітарних ві
домств. Наприклад, щойно спро
фанований призначенням гла
мурного головного редактора 
журнал «Українська культура» 
доведеться просто закрити, а са
мому очільникові Мінкульту за
лишитися хіба що при якомусь 
тепленькому ресторанчику в 

НЕ ВАжКО ПЕРЕДБАЧиТи, 
щО ПЕРШиМи  
ЗА НЕПОТРІБНІСТю 
ЛІКВІДУюТь МІНІСТЕРСТВА 
ОСВІТи ТА КУЛьТУРи
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якості акомпаніатора. Не поза
здриш і невсипущим «волода
рям думок» та «інженерам люд
ських душ» із кола інтелігенції, 
зокрема творчої. На них, зда
ється, чекає справжня катас -
трофа, адже замість ворогів у 
владному таборі, котрі служили 
мішенями для фейлетонів, гнів
них філіппік та букетів, з’явиться 
порожнє місце. А, як відомо, сол
дат, котрий втрачає лінію фрон-
 ту, перетворюється на старця. І 
навряд чи в цій ситуації на всіх 
сварливих і бундючних жебрач
ків вистачить папертей.

НАЦІОНАЛьНІ МЕНШиНи
Один із найзаяложеніших, 
фальшивих аргументів мовного 
законопроекту регіоналів – до
тримання прав розвитку мов та 
культур нацменшин. Навіть у 
районах компактного прожи

вання греків, татар, болгар та ін
ших етносів уже зараз відбува
ється істотне переважання «вє
лікого і моґучєго» вкупі з невми
рущою совковою злиденністю. В 
цій ситуації російська мова рі
шуче почне домінування, оста
точно маргіналізувавши куль
турні анклави, мешканцям яких 
випадатиме згадувати про 
власні традиції та ідентичність 
хіба що на «шароварних» святах 
урожаю та сільських весіллях. 
Регіонали ж бо не прихову
ють: реалізація їхньої 
мовної політики не спри
чинить бюджетних ви
трат, про що чітко вка
зано в пояснювальній 
записці до законопро
екту КаКа. Тобто, як 
вони чесно зізнаються, 
ніхто й не збирається 
витрачатися на розви
ток мов нацменш (крим
ських татар, румунів 
тощо), хоча на практиці 
реалізація норм закону 
КаКа справді потребує 

багатомільйонних витрат. Голо
вне для них – зберегти ниніш
ній мовний статус-кво, тобто то
тальну русифікацію, яка 
успішно провадиться (навіть без 
законодавчих нововведень) 
останніми роками. Барвистий 
етнографізм швидко засимілює 
навіть етнічні відмінності, 
звівши всіх «нацменів» до чітко 

русифікованого знаменника. 
Відтак різниці між 

українськими, ска
жімо, болгари

ном та угор
цем зго
дом ми 
п р о с т о 
не помі
тимо. 
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Не про лінгвістику

У
сі аргументи вже викладено, всі докази 
перераховано, додати до «дискусії» ні
чого, хіба що уточнювати деталі й дома
льовувати бантики. До розуміння ситуа

ції, тим більше до злагоди це нічого не додасть. 
Не хочуть чути.
Досвід останніх днів ще раз доводить, що пара
фіяни «Русского міра» рахуються лише із силою. 
Під «Русскім міром» я розумію не цивілізацію 
Блока та Мєндєлєєва, як нещодавно урочисто де
кларував один колумніст-ідеолог цього марева. 
До України з цієї кухні долинають якраз не най
кращі запахи: шансон, детективи в паперовій об
гортці, глянець, безкінечні тупі телевізійні шоу 
та серіали, в найкращому разі театральні ви
стави нашвидкуруч. Із культурою в класичному 
розумінні слова (зокрема, великою російською 
культурою) це має мало спільного. Натомість 
цілком збігається з горизонтом діячів класу Ко
лесніченка/Ківалова.
Ось це по-нашому: навіщо довго збирати при
бічників, шукати небайду
жих, координувати зусилля, 
узгоджувати платформи, як
 що можна тупо купити де
монстрацію й під її заспо
кійливий галас провести по
трібне голосування? Я уваж  
  но роздивлявся тих лю
дей – спершу під трибуною 
напроти Верховної Ради, а потім на відпо
чинку. Безкінечна низка автобусів з дні
пропетровськими та одеськими номерами 
розтяглася вздовж вулиці Наводницької, а біля 
них на узбіччі сиділи втомлені люди й, не со
ромлячись, перераховували свої 130 срібників 
(ставки зростають: інфляція!). Вони аж ніяк не 
мали переможного вигляду. Їхня драма в тому, 
що вони вже прийняли правила гри, в якій пе
реконання нічого не важать, аби тільки ви
жити. Натомість ви би бачили Колесніченка! Я 
вперше спостерігав його зблизька, і це було ви
довище, гідне пензля Рєпіна. Той щось верз про 
«Велику Перемогу, Яку Можна Поставити В 
Один Ряд Із Перемогою У Великій Вітчизняній 
Війні». Уявляєте? Коли-не-коли можна відчути 
себе не пішаком, а людиною, від якої ніби щось 
залежить. Очі горять, голос тремтить. Бабло 
перемагає зло.
Цей вираз обличчя, цей спосіб вирішувати пи
тання, цей неповторний стиль – ось він, реаль
ний зміст «Русского міра». Власне, його консер

вацію обстоює новий закон. Сподіватися, що в 
другому читанні його справжній зміст ушля
хетниться, марно. Сутичка – не за преференції 
тій чи іншій мові. Зіткнулися світогляди.
Толстой із Бєрдяєвим ніяк не могли передба
чити, що їхньою мовою буде озвучено порядок 
речей, коли клан злочинців сяде на шию країні й 
почне безжально її доїти (хоча ні, Толстой, зда
ється, щось підозрював). Що вертикаль влади 
перетвориться на транспортний засіб для пере
дачі вкраденого знизу вгору. Що законодавці ви
конуватимуть свій балет під керівництвом на
хабного диригента, не звертаючи уваги на ка
мери. Що закон буде зарезервовано для ворогів. 
Що судді прийматимуть свіжі вказівки телефо
ном безпосередньо на робочому місці. Що під
приємці матимуть один вибір: або вбудовуватися 
й доводити свою лояльність хабарами, або ряту
ватися за кордоном. Що частина народу все це 
толеруватиме, радіючи, коли вдасться заробити 
якусь копійчину, а решту потреб задовольня

тиме якісним пивом і неякіс
ним телевізором. І що інших 
людей, які такий порядок 
відкидають із гігієнічних 
міркувань, розглядатимуть 
як екстреміс  тів-маргіналів.
Тож питання геть не лінгвіс
тичне. Я був щиро вражений 
тим, яка кількість росій

ськомовних співвітчизників категорично, 
відверто й оперативно висловилася проти 
Закону № 9073 – у публікаціях, публічних 

виступах, на блогах. Нічого дивного, порядні 
люди керуються не зручностями, а сумлінням, 
розумні до того ж дивляться не на конкретний 
привід, а на зміст у контексті. А контекст такий: 
не уявна демаркаційна лінія між Сходом і Захо
дом розділяє Україну, а межа між особистос
тями й бидлом (у «Кардені» чи в секонд-хенді – 
то вже деталі). Особистості, «нові сердиті», як я 
дозволив собі їх назвати в минулому числі, 
трохи розслабилися. Вони (ми) вирішили, що 
кілька успішних протестних мітингів уже змі
нила ландшафт країни. Зрозуміла й звична на
ївність. Хами не збираються ділитися і, як уже 
було сказано, поважають тільки силу. Можна 
далі розслабитися в комфортній депресії, пере
конуючи себе, що «в цій країні нічого не змі
ниться». А можна мобілізуватися й показати, 
хто тут господар. І затямити, що негативний до
свід – теж досвід. 

СУТиЧКА – НЕ ЗА 
ПРЕФЕРЕНЦІї ТІй Чи 

ІНШІй МОВІ. 
ЗІТКНУЛиСЯ 
СВІТОГЛЯДи
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Я
к це часто буває, новини з 
Близького Сходу водночас 
і обнадіюють, і кидають у 
відчай. Чи стане Арабська 

весна провісницею нової демо
кратичної епохи в Єгипті, най
більшій країні регіону, після 
того, як тамтешні громадяни 
вперше змогли вільно обирати 
нового президента? Чи, навпаки, 
жахливі події в Сирії, яка стрімко 
падає в прірву громадянської ві
йни, позначать нову еру неста
більності, репресій і неспокою в 
арабському світі?

За жорстокістю події в Сирії 
перевершили все, що було в цій 
країні від початку перших висту
пів проти президентства Башара 
Асада понад рік тому. Система
тичне холоднокровне винищен-
 ня цивільного населення в міс
течку Хула, де серед жертв є і 
жінки, і не менше 40 дітей, 
об’єднало весь світ в єдиному по
риві засудження дамаського ре
жиму. Утім, надходять нові свід
чення щодо продовження бійні, 

й, схоже, зупинити наростання 
кровопролиття немає жодного 
способу. Як і прогнозував Тиж-
день (див. №14/2012), місія 
колишнього Генерального секре
таря ООН Кофі Аннана, який хо
тів домогтися припинення вогню 
й почати політичний діалог, про
валилася з тріском: ані по
встанці, ані урядові війська не ба
жають скласти зброї. І справді, 
кілька найжахливіших звірств, 
учинених пропрезидентськими 
збройними формуваннями, ста
лися після того, як обидві сто
рони погодилися з цим планом.

Світ безпорадний і не може 
втрутитися. Захід не має більше 
жодного бажання встрягати в 
іще одну воєнну авантюру в му
сульманській країні. У Ліги 
арабських держав немає ні 
військ, ні зброї, щоб протисто
яти уряду Сирії. А Росія, яка все 
ще не хоче припинити співпраці 
з режимом Асада, заблокувала 
всі кроки до нових санкцій чи 
втручання з боку ООН. Цим 

вона послала чіткий сигнал Да
маскові: можна продовжувати 
жорстоке придушення незгод
них. Деякі закордонні діячі, зо
крема британський міністр за
кордонних справ Вільям Гейґ, 
уже попереджують Сирію: якщо 
вона не припинить убивств, За
хід може почати озброювати по
встанців, встановить буферні 
зони та гуманітарні коридори на 
кордоні з Туреччиною і розпо
чне військові дії проти режиму 
Асада.

Небезпеку несе те, що на
сильство у республіці поширюва
тиметься і знищить усі здобутки 
Арабської весни. Бойові дії вже й 
так просочуються на територію 
Лівану. Йорданія побоюється на
пливу біженців, а налякані там
тешні радники підказують ко
ролю вповільнити політичні ре
форми, зачекати й подивитися, 
чи не впливатиме зміцніла ісла
містська опозиція в Сирії на від
носини з Йорданією. У Лівії між
племінна ворожнеча вже загаль

Порохова діжка
Великі сподівання Арабської весни зійшли нанівець

Автор: 
Майкл 
Бініон

ВИПАЛЕНА ЗЕМЛЯ.  
Вулиця в сирійському Хомсі
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$5 млрд
потребує Туніс 

цього року, щоб 
покрити дефіцит 

платіжного 
балансу

1 млн
єгиптян утратили 
роботу 2011 року

НАСиЛьСТВО У СиРІї 
ПОШиРюВАТиМЕТьСЯ  
І ЗНищиТь УСІ ЗДОБУТКи 
АРАБСьКОї ВЕСНи

мувала кроки до створення но
вого демократичного уряду, і є 
чіткі ознаки того, що антикадда
фівські сили почали мститися 
колишнім урядовцям та всім 
пов’язаним із режимом Джамахі
рії. Схоже, в Дамаску зрозуміли: 
той, хто має владу, мусить бути 
готовий застосувати силу, щоб 
зберегти перевагу й не дати воро
гові закріпитися.

Чи став Єгипет променем 
світла в цьому темному царстві? 
Чи змогли нещодавні вибори ви
правдати сподівання тисяч про
тестувальників, які торік заполо
нили площу Тахрір і вигнали Му
барака? Навряд. Тому що важко 
уявити собі гірший результат 
президентських перегонів: усі 
кандидати з числа поміркованих 
центристів вибули зі змагання, а 
обидва, які залишились у фі
нальному турі, ймовірно, тільки 
поглибили б розкол у єгипет
ському суспільстві.

Якщо оберуть Ахмеда Шафі-
 ка, останнього прем’єр-міністра 
в уряді Мубарака, за яким стоять 
силовики з правлячого кабінету, 
то для мільйонів це стане повер
ненням старого режиму. Але 
якщо переможе кандидат від іс
ламістів Мохаммед Мурсі, то у 
світських колах і серед коптської 
християнської меншини здій-
меться справжня тривога, бо іс
ламісти стають надто сильними. 
«Брати-мусуль мани» й партія 
салафітів «Аль-Нур» і так уже 
мають майже три чверті місць у 
парламенті. Мурсі заявив, що 
дотримуватиметься угоди з Ізра
їлем і поважатиме меншини в 
Єгипті, але є побоювання, що 
президент-ісламіст за сприяння 
парламенту намагатиметься 
впро  вадити в державний закон 
норми шаріату і може спровоку
вати тіньових силовиків на пере
ворот, бо ті злякаються, що втра
чають владу.

Розкол у суспільстві ще 
більше поглибився по закінченні 
суду над екс-президентом Єгипту 
Мубараком, двома його синами й 
кількома колишніми міністрами. 
Багато громадян вітали засу
дження колишнього правителя 
до довічного ув’язнення, хоча є 
сумніви, що він просидить у 
в’язниці більш ніж кілька років. 
Але виправдальний вирок синам 
Мубарака й кільком високопо-
ставленим політикам, звинува
ченим у корупції, шалено обурив 
ісламістів та велику частину мо

лоді. Якщо ці присуди спричи
нять нові демонстрації та ву
личні заворушення, країна, вже 
накрита хвилею злочинності, ко
тра зазнала масового відпливу 
інвестицій і спаду економічної ді
яльності, стане некерованою. Це 
може посприяти приходу до 
влади нової «сильної руки» за 
підтримки військових або запро
вадженню суворого ісламіст
ського режиму. У будь-якому ви
падку надії демократів на сус
пільство плюралізму можуть 
розбитись ущент.

В інших близькосхідних дер
жавах реформи теж далеко не 
просунулися. У Бахрейні утиски 
протестувальників із числа шиїт
ської більшості послабилися, але 
зрозуміло, що сунітська королів
ська родина біля керма, а надто 
прем’єр-міністр, якого підтримує 
Саудівська Аравія, не має жод
ного наміру надавати шиїтам усю 
повноту політичних прав. Ер-
Ріяд закрутив гайки власній ши

їтській меншині в східних нафто
носних провінціях, відтак не 
може бути й мови про якусь по
дальшу політичну реформу сис
теми під владою престарілих 
правителів із Саудівської динас
тії. А на півдні, в Ємені, ситуація 
зайшла в глухий кут після від
ходу від влади (після 34 років 
правління) президента Салеха. 
Зміна керівництва виявила гли
бокі розходження між племін
ними угрупованнями, силови
ками і прибічниками «Аль-Ка-
їди», яких стає дедалі більше. Ви
бух бомби, приведеної нещо
давно в дію терорис  том-смерт- 
  ником, якого вважають членом 
«цієї організації», став явною 
ознакою посилення боротьби за 
владу в цій зубожілій країні. Тим 
часом зовнішній світ, особливо 
Америка, занепокоєний могут
ністю «Аль-Ка їди» в Ємені й по
тенційною загрозою судноплав
ству в районі Баб-ель-Ман деб -
ської протоки.

Заворушення, викликані 
Арабською весною, дещо відво
лікли увагу від двох інших дже
рел нестабільності в регіоні: по
стійних провалів нових перемо

вин між ізраїльтянами та палес
тинцями й чимдалі більшого 
напруження через спроби Ірану 
створити ядерний арсенал. Не
щодавні переговори в Багдаді 
між представником Тегерана з 
ядерної політики й так званою 
групою П5+1 (п’ять постійних 
членів Ради Безпеки плюс Ні
меччина) в деяких країнах За
ходу вважають ознакою того, 
що нарешті міжнародні санкції 
проти Ірану почали давати ре
зультати. Але надії, що цей 
процес посприяє прориву в 
ядерному питанні, не справди
лися. Тегеран дозволив ядер
ним інспекторам ООН част
ково продовжити їхню місію, 
але не погодився припинити 
своєї програми чи піти на якісь 
реальні поступки. Він зголо
сився на багдадський діалог по
части для того, щоб запобігти 
будь-яким нападам із боку США 
або Ізраїлю на свої дослідні 
ядерні центри, а почасти, щоб 
побачити, наскільки серйозно 
Захід говорить про застосу
вання нових санкцій. Іран зро
бив висновок, що Захід усе ще 
збирається продовжувати еко
номічний тиск, тож швидко об
лишив поступливість.

Що стосується палестин
ського питання, то уряд ізраїль
ського прем’єр-міністра Бінья
міна Нетаньягу посилив свою 
більшість у Кнесеті, уклавши 
угоду з центристською партією 
«Кадіма», щó дало змогу уник
нути нових виборів. Це зробить 
уряд незалежнішим від партій 
релігійних меншин і теоретично 
розв’яже руки для поновлення 
перемовин із палестинцями. Та 
наразі не видно жодних ознак, 
що уряд збирається це робити. А 
колишній прем’єр-міністр Егуд 
Барак нині пропонує, щоб Ізра
їль в односторонньому порядку 
відмовився від частини Захід
ного берега річки Йордан. Цей 
заклик розсердив як ізраїль
ських правих, так і учасників пе
ремовин із боку Палестини.

Тож наразі не спостерігається 
прогресу на Близькому Сході. Ве
ликі сподівання Арабської весни 
зійшли нанівець через застій в 
економіці, збільшення масшта
бів безробіття, криваву полі
тичну боротьбу та страх перед 
зростанням злочинності й неста
більності. Тож Близький Схід  
залишається непрогнозованим 
«гарячим» регіоном. 
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ТУНІС. Співіснуючи з демократією
У Тунісі на парламентських виборах восени 2011-го з 
великим відривом перемогла партія поміркованих 
ісламістів «Ан-Нахда», яку підтримав 41% електорату. 
Прем’єром став лідер цієї політсили Рашид 
аль-Ґаннуші, який повернувся з вигнання. Вона 
сформувала коаліцію разом зі «срібним» призером 
перегонів – лівоцентристським «Конгресом за 
республіку», якому віддали пост президента. 
Поміркована «Ан-Нахда» відхрещується від 
радикальних ісламістів-салафітів, які набирають 
політичної ваги в країні й закликають прописати в 
Конституц� шаріатське право. «Ан-Нахда» наполягає 
на тому, що іслам може співіснувати з демократією, 
жінок не слід позбавляти благ цивілізац�, а заборона 
для туристів пити алкоголь і носити бікіні є самогуб-
ством для економіки.
Економіка Тунісу залишається в поганому стані, але 
показує слабку позитивну динаміку – приріст ВВП 
2012-го прогнозують на рівні 3,5%, збільшення потоку 
туристів у I кварталі цього року становило 53% – 
найкращий показник в Африці. Щоправда, це 
порівняно з аналогічним періодом 2011-го, коли в 
країні лютувала революція.

ЛІВІЯ. Під загрозою територіального розколу
Смерть Муаммара Каддафі не принесла країні бажаного миру. Угруповання і 
племена тепер з’ясовують між собою стосунки за допомогою зброї. Протести 
спалахують навіть у Бенгазі, колишньому оплоті опозиц�. А на півдні Лів� 
племена туарегів намагаються створити власну республіку. Видобуток нафти 
(основу економіки) поновлено – за кілька місяців він має повернутися на 
довоєнні обсяги. Як ділитимуть нафтодолари, ніхто достеменно сказати поки що 
не може. Країна готується до червневих парламентських виборів – кандидатів 
перевіряють, чи не були вони пов’язані з режимом Джамахір�. Вищий законодав-
чий орган має скласти проект нової Конституц�, після чого настануть депутатські й 
президентські перегони.

СИРІЯ. В очікуванні інтервенц� ООН
У Сир� вже 14 місяців точиться громадянська 
війна між повстанцями та урядовими 
військами. Лідер офіційного Дамаска Башар 
Асад погодився на перші за півстоліття 
парламентські вибори. Однак на цих 
перегонах перемогла пропрезидентська 
партія «За національну єдність», яка набрала 
51% голосів. Жертвами війни стали 9 тис. осіб, 
сотні тисяч – біженцями. Попри інспекц� ООН, 
у країні тривають бойові д�, мають місце нові 
злочини проти цивільного населення. 
25 травня внаслідок спецоперац� урядових 
військ у містечку Хула загинули 108 осіб, 
зокрема 49 дітей. Економіка республіки на 
межі краху – за рік резерви центробанку 
країни зменшилися більш ніж удвічі – 
до $10 млрд. Такими є наслідки санкцій ЄС 
(відмова купувати нафту – основне джерело 
прибутку Сир�) та руйнацій.

БАХРЕЙН. 
Політична диспропорція
У соціально благополучному 
Бахрейні протестують проти того, 
що сунітська меншість керує 
шиїтською більшістю, й вимагають 
реформувати політичну систему. 
Аби запобігти революц�, тамтешня 
влада ще торік закликала 
катарський та саудівський збройні 
контингенти. Ці три монарх� 
планують укласти між собою тісний 
військово-політичний союз. 
У відповідь – острівною державою 
прокотилася хвиля протестів 
шиїтів. Іран теж виступив проти 
«поглинання» Бахрейну 
Саудівською Аравією.

ЄМЕН. 
Війна з екстремістами
Одну з найбідніших країн світу розриває 
відразу кілька внутрішніх конфліктів. 
Благополучніший Південь країни (який 
колись був окремою державою) прагне 
відділитися від бідної та більш 
релігійної Півночі. Крім того, в Ємені 
базується один із найнебезпечніших 
осередків «Аль-Каїди», проти якого 
воюють урядові війська. Раз по раз 
екстремісти беруть під контроль регіони 
півдня, в яких де-факто правлять лідери 
місцевих племен. А на півночі діють 
шиїтські повстанці. Утім, учасники акцій 
протесту домоглися свого: в лютому 
цього року президент Алі Абдалла 
Салех пішов у відставку. Новим главою 
держави єменці обрали Абд Раббо 
Мансура аль-Хаді, який доти обіймав 
посаду віце-президента.

ЄГИПЕТ. Із військовими на чолі
2 червня екс-президента Хосні Мубарака та екс-міністра внутрішніх справ 
Хабіба Адлі засудили до довічного ув’язнення за розстріл демонстрантів у 2011 
році. Водночас було виправдано й випущено на волю п’ять із шістьох 
старорежимних генералів. Це викликало хвилю обурення єгиптян. У кількох 
містах країни почались акц� протесту з вимогою смертної кари для колишньо-
го авторитарного правителя. Після революц� в Єгипті минув понад рік, а Каїр і 
далі лихоманять мітинги, на яких тепер вимагають негайної передачі влади 
від військових цивільним.  Керує країною на чолі Вищої військової ради 
фельдмаршал Хусейн Тантаві, котрий обіцяє згодом передати владу 
цивільним, але багато єгиптян йому не вірять. На чолі держави він нагадує 
свого авторитарного попередника. Парламент після народного волевиявлення 
очолили ісламісти з «Братів-мусульман», яким громадяни віддали 38% голосів. 
На другій сходинці п’єдесталу опинилися салафіти. Молодіжні парт� та рухи, 
які були справжніми організаторами й виконавцями масових виступів, на 
виборах «пролетіли». 23–24 травня в країні відбувся перший тур президентсь-
ких виборів. У другий, на який очікують 16–17 червня, пройшли лідер 
«Братів-мусульман» Мухаммед Морсі (24,3% у першому турі) та останній 
прем’єр часів Мубарака Ахмед Шафік (23,3%). Перемога першого загрожує 
надмірною концентрацією влади в руках ісламістів, другого – реставрацією 
старого режиму в новій формі.
40% населення і далі має дохід менш ніж $2 за день. Через нестабільність 
прибутки від туризму падають. Якщо у 2010-му Єгипет відвідали 14,7 млн 
іноземців, які залишили в країні $12,5 млрд, то у 2011-му їх було 
9,8 млн ($8,8 млрд).

Автор:  
Ігор Тимоць

Н
априкінці зими – навесні 
минулого року заверши
лася низка політичних ка
таклізмів так званої Араб

ської весни: свого (тобто зміни 
влади) домоглися учасники акцій 
протесту й повстанці в Тунісі, 
Єгипті та Ємені. У Сирії та Бах
рейні бачимо перманентну рево
люцію. А в Лівії з перемогою над 
режимом Муаммара Каддафі во
сени 2011-го війна хоч і припини
лася, та повідомлення про сутички 
надходять і досі. У більшості країн, 
які зазнали внутрішніх потрясінь, 
легальним шляхом до влади при
ходять ісламісти, інколи помірко
вані, інколи радикальні, які закли
кають переписати закони в дусі 
шаріату, а соціально-економічна 
ситуація за  лишається скрутною. 
Тиждень з’ясовував, що зміни
лося в регіоні після Арабської 
весни. 

Арабська  
весна  
для ісламістів
Політична ситуація  
в пореволюційних  
країнах виявилася  
разюче відмінною  
від очікувань  
світової спільноти
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ТУНІС. Співіснуючи з демократією
У Тунісі на парламентських виборах восени 2011-го з 
великим відривом перемогла партія поміркованих 
ісламістів «Ан-Нахда», яку підтримав 41% електорату. 
Прем’єром став лідер цієї політсили Рашид 
аль-Ґаннуші, який повернувся з вигнання. Вона 
сформувала коаліцію разом зі «срібним» призером 
перегонів – лівоцентристським «Конгресом за 
республіку», якому віддали пост президента. 
Поміркована «Ан-Нахда» відхрещується від 
радикальних ісламістів-салафітів, які набирають 
політичної ваги в країні й закликають прописати в 
Конституц� шаріатське право. «Ан-Нахда» наполягає 
на тому, що іслам може співіснувати з демократією, 
жінок не слід позбавляти благ цивілізац�, а заборона 
для туристів пити алкоголь і носити бікіні є самогуб-
ством для економіки.
Економіка Тунісу залишається в поганому стані, але 
показує слабку позитивну динаміку – приріст ВВП 
2012-го прогнозують на рівні 3,5%, збільшення потоку 
туристів у I кварталі цього року становило 53% – 
найкращий показник в Африці. Щоправда, це 
порівняно з аналогічним періодом 2011-го, коли в 
країні лютувала революція.

ЛІВІЯ. Під загрозою територіального розколу
Смерть Муаммара Каддафі не принесла країні бажаного миру. Угруповання і 
племена тепер з’ясовують між собою стосунки за допомогою зброї. Протести 
спалахують навіть у Бенгазі, колишньому оплоті опозиц�. А на півдні Лів� 
племена туарегів намагаються створити власну республіку. Видобуток нафти 
(основу економіки) поновлено – за кілька місяців він має повернутися на 
довоєнні обсяги. Як ділитимуть нафтодолари, ніхто достеменно сказати поки що 
не може. Країна готується до червневих парламентських виборів – кандидатів 
перевіряють, чи не були вони пов’язані з режимом Джамахір�. Вищий законодав-
чий орган має скласти проект нової Конституц�, після чого настануть депутатські й 
президентські перегони.

СИРІЯ. В очікуванні інтервенц� ООН
У Сир� вже 14 місяців точиться громадянська 
війна між повстанцями та урядовими 
військами. Лідер офіційного Дамаска Башар 
Асад погодився на перші за півстоліття 
парламентські вибори. Однак на цих 
перегонах перемогла пропрезидентська 
партія «За національну єдність», яка набрала 
51% голосів. Жертвами війни стали 9 тис. осіб, 
сотні тисяч – біженцями. Попри інспекц� ООН, 
у країні тривають бойові д�, мають місце нові 
злочини проти цивільного населення. 
25 травня внаслідок спецоперац� урядових 
військ у містечку Хула загинули 108 осіб, 
зокрема 49 дітей. Економіка республіки на 
межі краху – за рік резерви центробанку 
країни зменшилися більш ніж удвічі – 
до $10 млрд. Такими є наслідки санкцій ЄС 
(відмова купувати нафту – основне джерело 
прибутку Сир�) та руйнацій.

БАХРЕЙН. 
Політична диспропорція
У соціально благополучному 
Бахрейні протестують проти того, 
що сунітська меншість керує 
шиїтською більшістю, й вимагають 
реформувати політичну систему. 
Аби запобігти революц�, тамтешня 
влада ще торік закликала 
катарський та саудівський збройні 
контингенти. Ці три монарх� 
планують укласти між собою тісний 
військово-політичний союз. 
У відповідь – острівною державою 
прокотилася хвиля протестів 
шиїтів. Іран теж виступив проти 
«поглинання» Бахрейну 
Саудівською Аравією.

ЄМЕН. 
Війна з екстремістами
Одну з найбідніших країн світу розриває 
відразу кілька внутрішніх конфліктів. 
Благополучніший Південь країни (який 
колись був окремою державою) прагне 
відділитися від бідної та більш 
релігійної Півночі. Крім того, в Ємені 
базується один із найнебезпечніших 
осередків «Аль-Каїди», проти якого 
воюють урядові війська. Раз по раз 
екстремісти беруть під контроль регіони 
півдня, в яких де-факто правлять лідери 
місцевих племен. А на півночі діють 
шиїтські повстанці. Утім, учасники акцій 
протесту домоглися свого: в лютому 
цього року президент Алі Абдалла 
Салех пішов у відставку. Новим главою 
держави єменці обрали Абд Раббо 
Мансура аль-Хаді, який доти обіймав 
посаду віце-президента.

ЄГИПЕТ. Із військовими на чолі
2 червня екс-президента Хосні Мубарака та екс-міністра внутрішніх справ 
Хабіба Адлі засудили до довічного ув’язнення за розстріл демонстрантів у 2011 
році. Водночас було виправдано й випущено на волю п’ять із шістьох 
старорежимних генералів. Це викликало хвилю обурення єгиптян. У кількох 
містах країни почались акц� протесту з вимогою смертної кари для колишньо-
го авторитарного правителя. Після революц� в Єгипті минув понад рік, а Каїр і 
далі лихоманять мітинги, на яких тепер вимагають негайної передачі влади 
від військових цивільним.  Керує країною на чолі Вищої військової ради 
фельдмаршал Хусейн Тантаві, котрий обіцяє згодом передати владу 
цивільним, але багато єгиптян йому не вірять. На чолі держави він нагадує 
свого авторитарного попередника. Парламент після народного волевиявлення 
очолили ісламісти з «Братів-мусульман», яким громадяни віддали 38% голосів. 
На другій сходинці п’єдесталу опинилися салафіти. Молодіжні парт� та рухи, 
які були справжніми організаторами й виконавцями масових виступів, на 
виборах «пролетіли». 23–24 травня в країні відбувся перший тур президентсь-
ких виборів. У другий, на який очікують 16–17 червня, пройшли лідер 
«Братів-мусульман» Мухаммед Морсі (24,3% у першому турі) та останній 
прем’єр часів Мубарака Ахмед Шафік (23,3%). Перемога першого загрожує 
надмірною концентрацією влади в руках ісламістів, другого – реставрацією 
старого режиму в новій формі.
40% населення і далі має дохід менш ніж $2 за день. Через нестабільність 
прибутки від туризму падають. Якщо у 2010-му Єгипет відвідали 14,7 млн 
іноземців, які залишили в країні $12,5 млрд, то у 2011-му їх було 
9,8 млн ($8,8 млрд).
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У 
березні Віктор Янукович 
пообіцяв українцям кре
дитування купівлі житла 
на 10–15 років під 2–3% 

річних. Різницю між заявленою 
ставкою і ставкою комерційних 
банків (середня ефективна дорів
нює 20,5%) фінустановам – учас
никам програми компенсува
тиме держава. На це з держбю
джету відповідними законодав
чими змінами виділили 1 млрд 
грн. На папері програма вже за
працювала – Кабінет Міністрів 
своїми постановами № 343 і 
№ 465 визначив «порядок зде
шевлення вартості іпотечних 
кредитів для забезпечення до
ступним житлом громадян, які 
потребують покращення житло
вих умов». А днями чиновники з 
відповідним PR-супроводом на
віть відрапортували про перших 
щасливчиків, які придбали по
мешкання за пільговими пози

ками. Попервах навіть називали 
конкретні плани реалізації амбі
ційних намірів щодо вирішення 
житлової проблеми. До кінця 
року обіцяли забезпечити деше
вими кредитами на житло 30 тис. 
черговиків (2,6% з 1 млн 138 тис. 
осіб, які офіційно перебувають на 
квартирному обліку). Однак на
прикінці травня цей пункт з уря
дової постанови вилучили. Уже 
такий факт і багато інших свід
чать про те, що «дешева іпотека 
від Януковича» – черговий про
жект під вибори, як, наприклад, і 
пропіарена під кандидата в мери 
Києва Олександра Попова про
грама відшкодування збитків по
страждалим від будівельної 
афери «Еліта-Центру».

МАСШТАБ ПРОБЛЕМи
У кожній сьомій українській ро
дині на одну особу припадає менш 
ніж 7,5 м² житлової площі, а понад 

«санітарну норму» – 13,65 м² на 
людину – має лише половина сі
мей. З урахуванням рівня заплат, 
щоб придбати двокімнатну квар
тиру, середньостатистичний украї
нець повинен працювати щонай
менше 20 років, тоді як громадя
нин США – 2,7, Німеччини – 4,4, 
Бразилії – 6,3. Відсутність влас
ного помешкання є основним мо
тивом, що стримує укладення 
шлюбів і призводить до розлучень 
серед молоді, спричиняє зни
ження народжуваності й погіршує 
демографічну ситуацію. Близько 
50% опитаних молодих подруж
жів називають головною причи
ною відкладання дітонародження, 
а то й узагалі відмови від нього 
саме відсутність належних житло
вих умов. Майже 31% узагалі не за
безпечені дахом над головою. 14% 
винаймають квартири, 10% ту
ляться в гуртожитках, 11% – у ко
муналках і лише 33% молодих сі

Покоління безхатченків
Спекулюючи під час виборчих кампаній на житловій проблемі,  
яка є чи не найболючішою для мільйонів українських родин, 
можновладці її лише поглиблюють

Автор: 
Олександр 

Крамар
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Згідно з результа-
тами аудиту діяль-
ності Фонду спри-

яння молодіжному 
житловому будів-
ництву, здійсне-

ного Рахунковою 
палатою,  
впродовж  

2002–2010-го,  
обсяги введеного 
за програмою в 
експлуатацію 

житла становили 
тільки  

12% 
запланованих

Кредитами щороку 
забезпечували 

менш ніж  

3% 
молодих  

сімей 

мей мають окреме помешкання 
(для всіх родин цей показник ста
новить 56,3%).

Періодично молодіжні орга
нізації влаштовують акції про
тесту, вимагаючи виконати норму 
Конституції про право на житло, 
здешевити iпотечні кредити, 
збiль шити бюджетне фiнан су-
вання спорудження доступного й 
соцiального житла, а також змен
шити корупційний тиск на буді
вельну галузь. Утім, переважно 
такі акції завершуються в найкра
щому разі вирішенням квартир
ного питання лідерів та 
пов’язаних із ними активістів 
«громадських рухів», на підставі 
чого влада має змогу прозвіту
вати, що «чує кожного», й від
класти розв’язання проблеми, по 
суті, на невизначений термін.

У державі функціонує кілька 
незалежних одна від одної і часто 
неузгоджених між собою програм 
підтримки будівництва молодіж
ного, соціального, доступного 
житла. Їхня ефективність залиша
ється напрочуд низькою – щороку 
зазвичай поліпшується ситуація 
менш ніж 1% тих, хто цього потре
бує. Останнім часом у межах різ
них держпрограм помешкання за 
рік отримували не більш як 11 тис. 
із понад 1,1 млн лише черговиків 
(у ефективність офіційних «черг» 
переважна частина українців уже 
давно не вірять, тож реальних без
хатченків щонайменше уп’ятеро 
більше). У такий спосіб виникають 
нерівні умови, провокуються ко
рупція та фаворитизм, що дискре
дитує саму ідею житлової полі
тики. Наприклад, згідно з резуль
татами аудиту діяльності Фонду 
сприяння молодіжному житло
вому будівництву, здійсненого Ра
хунковою палатою, впродовж 
2002–2010-го, обсяги введеного за 
програмою в експлуатацію житла 
становили тільки 12% запланова
них. Кредитами щороку забезпе
чували менш ніж 3% молодих сі
мей, які на відповідний момент 
були учасниками програми, а в 
сільській місцевості за весь період 
від цієї структури взагалі дістали 
підтримку лише дві (!) родини. Ін
ший приклад: у столиці, де лише 
черговиків налічується близько 
130 тис., у порядку державної про
грами будівництва доступного 
житла 2011 року Київміськбуд спо
рудив лише 355 квартир, причому 
коли йдеться про третину з них, то 
частка державної допомоги не пе
ревищила 30%.

МІРАжІ
В іпотечній програмі імені Яну
ковича закладені, по суті, взає
мосуперечливі норми, які відсі
кають від участі в ній абсолютну 
більшість тих, хто потребує вирі
шення житлової проблеми, а від
так перетворюють її на чергову 
пропагандистську фікцію.

Зокрема, в межах цієї ініціа
тиви нормативна вартість 1 м² 
житла встановлена для Києва – 
до 7 тис. грн, Київської області – 
до 5 тис. грн, інших населених 
пунктів – 4 тис. грн. Але на сто
личному ринку нерухомості та в 
обласних центрах пропозиція 
квадратів за такими розцінками 
фактично відсутня, а механізмів 
зниження ціни влада не пропо
нує (зокрема, уникнення коруп
ційної складової в собівартості 
квадратного метра). І це зрозу
міло, бо такі реформи в будівель
ній царині неминуче вдарять по 
кишені багатьох чиновників, які 
живуть із хабарів від забудовни
ків. Натомість громадянам про
сто пропонують доплачувати за 
«те, що понад норму», за ринко
вими цінами.

Є і чимало інших нюансів, які 
відбивають бажання мати справу 
з державою. У разі згоди банку 
прокредитувати купівлю житла 
за пільговою ставкою покупець 
має обрати квартиру в будинку, 
визначеному міжвідомчою комі
сією при Мінрегіонбуді згідно з 
пропозиціями місцевих держад
міністрацій, і підписати два дого
вори: один – на купівлю помеш
кання (учасник програми, банк, 
забудовник), другий – на ви

плату компенсації (учасник про
грами, банк, місцева державна 
адміністрація). Тобто у випадку, 
якщо держава відмовиться вико
нувати передвиборчу за своєю 
суттю програму відшкодування, 
від виконання власних зобо-
в’язань громадянина навряд чи 
хтось звільнить. А ось влада ні
чим не відповідає, бо ж компен
сація частини відсоткової ставки 
за кредитом відбувається на… 
особистий рахунок людини. А 
роблять це місцеві органи управ
ління: у разі чого вони й стануть 
цапами-відбувайлами.

Водночас неоднозначним із 
погляду корупційного складника 
є скасування в постанові Кабміну 
пункту про те, що учасник про
грами може продати придбане за 
державної допомоги житло ви
ключно людині, яка відповідає 
прописаним у ній критеріям, – 
відтепер «доступну» квартиру 
дозволено збувати будь-кому.

ВиРІШУюЧи «СВОї» 
ПРОБЛЕМи, А НЕ ЛюДЕй
При цьому влада не приховує, що 
втілення її житлових програм 
має на меті вирішити проблему 
не так населення, як будівельних 
фірм і підприємств суміжних га
лузей. Уже під час презентації 
ініціатив Віктор Янукович не за
був згадати про те, що «реаліза
ція програми дасть змогу «заван
тажити» будівельні компанії, 
підняти рівень виробництва від
повідних матеріалів, збільшити 
попит на українську металопро
дукцію на внутрішньому ринку». 
За цими словами може стояти 

ВІЧНА ЧЕРГА Черговиків меншає не завдяки забезпеченню 
їх житлом, а внаслідок викреслення з різних 
причин зі списку, а також через ускладнення 
процедури взяття претендентів на облік 
та втрати інтересу громадян до «довічного 
очікування»

Кількість сімей та одинаків 
на квартирному обліку 
наприкінці року, тис.

Одержали житло 
впродовж року, тис.
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ПОПИТ БЕЗ ПРОПОЗИЦІЇ
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Дефіцит доступного житла на ринку посилювався постійним 
зростанням площі однієї квартири, що збільшувало � ціну

Обсяги будівництва житла у містах

За даними Держкомстату

досить вузьке коло людей, осо
бливо за наявної системи розпо
ділу державних коштів. Тож кра
сиві декларації можуть бути 
лише зручним виправданням 
для виділення кількасот мільйо
нів або й мільярдів бюджетних 
грошей наближеним до влади 
банкам і будкомпаніям, до яких 
вони, зрештою, потраплять. Що, 
власне, вже знаходить підтвер
дження: за інформацією 
Тиж ня, невеликі фірми, які хо
тіли б взяти участь у програмі, не 
можуть знайти спільну мову з 
чиновниками, відповідальними 
за допуск до неї. Ринком ши
ряться чутки про відкати, які ви
магають «відповідальні». 

Про те, що владна ініціатива 
може бути спрямована насампе
ред на підтримку великих буді
вельних компаній, опосередко
вано наближених до керівництва 
держави, свідчить і набір заходів, 
які спрямовані на здешевлення 
спорудження доступного житла. 
Ігнорується той факт, що в ринко
вій економіці ціна визначається 
співвідношенням попиту та про
позиції. А тому вирішення цієї 
проблеми можливе, зокрема, за 
умови різкого збільшення остан
ньої. Інакше всі зусилля щодо 
зниження собівартості будівни
цтва та обслуговування іпотеки 
швидко трансформуються в до
даткові прибутки будкомпаній та 
пов’язаних із ними чиновників. 
Про це свідчать і обізнані із ситуа
цією учасники ринку. 

Досвід будівельного буму 
2000–2008 років довів, що укра
їнський ринок був підконтроль
ним кільком найбільшим компа
ніям, у діяльності яких прогляда
лися чіткі ознаки класичної кар
тельної змови, у результаті чого 
вони не демонстрували готовності 

використовувати дедалі більший 
попит для адекватного розши
рення пропозиції, а, навпаки, на
магалися стримувати темпи зрос
тання будівництва, щоб домог
тися випереджальних темпів по
дорожчання квадратного метра. 
Це, власне, підтверджує той факт, 
що в умовах зростання доларових 
цін на порядок (див. «Під зна-
ком штучного дефіциту») об
сяги будівництва не збільшилися 
навіть удвічі (див. «Попит без 
пропозиції»).

Іншою проблемою є неба
жання будівельників зводити 
житло справді економ-класу, 
коли площа 40–50 м2 відповіда
тиме дво-, а не однокімнатному 
помешканню, – прості арифме
тичні розрахунки засвідчують, 
що їм вигідніше споруджувати 
великі квартири. Цей чинник 
став одним із основних гальм у 
вирішенні житлової проблеми, 
оскільки впродовж 2000–2008 
років кількість зведених квартир 
збільшувалася значно повіль
ніше, аніж їхня загальна квадра
тура: за час будівельного буму в 
2000–2008-му ця динаміка ста
новила відповідно 46% (з 52 тис. 
до 76 тис.) і 77% (із 4,3 млн м2 до 
7,6 млн м2). Середня площа од
ного помешкання зросла з 83 м2 
до 100 м2. Парадоксально, але на
віть під час падіння загальних 
обсягів спорудження житла під 
впливом кризи вона і далі збіль
шувалася і 2010-го перевищила 
110 м2, а кількість, навпаки, змен
шилася фактично до рівня базо
вого 2000 року (57 тис.). Озна
чена тенденція сама по собі є по
тужним чинником поглиблення 
житлової проблеми, адже укра
їнцям, які не мають власного 
даху над головою, потрібні кон
кретні квартири, а не квадрати. 

Водночас цілком зрозуміло, що 
міське житло середньою площею 
понад 110 м2 не може бути до
ступним за визначенням. Тим 
часом державні програми часто 
заохочують таку «гігантоманію», 
яка не відповідає реальним мож
ливостям державного бюджету й 
абсолютної більшості не те що 
малозаможних громадян, а на
віть середнього класу. Напри
клад, передбачені ними норми 
житлової площі для дводітної 
сім’ї становлять близько 100 м2.

ПОДОЛАТи БІДНІСТь
Наявні підходи до вирішення 
житлової проблеми в умовах рин
кової економіки не можуть бути 
ефективними, бо апріорі не здатні 
забезпечити рівного доступу до 
відповідних програм усім грома
дянам через обмеженість бю
джетних ресурсів. Водночас вони 
не передбачають реальної демо
нополізації будівельної галузі та 

ПІД ЗНАКОМ ШТУЧНОГО ДЕФІЦИТУ
Через повільні темпи нарощення обсягів будівництва житла відбулося спекулятивне зростання цін на нього 
більш ніж удесятеро в доларах та в понад 16 разів у гривні, (місто Київ, $ тис.)

За даними АН «Благовіст»

ОДНОКІМНАТНІ ДВОКІМНАТНІ ТРИКІМНАТНІ

Станом на вересень 2000 року
Станом на вересень 2008 року

3,3         11,2        150,0   0,32

50         157,4       1350   3,84

мінімальна      середня    максимальна    1 м²

мінімальна      середня    максимальна    1 м²

6,0        21,4         200   0,39

85         270,8     4070   4,27

9,5        29,8        290   0,39

123       430,3     6400   4,38
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СЕРЕДНЯ ЦІНА ЖИТЛА 
(за 1 м², місто Київ, $)
За даними SV Development

01.01.
2003

25.04.
2005

25.05.
2008

03.03.
2009

03.04.
2012

568

1309

3527

1870 1859

01.01.
2003

25.04.
2005

25.05.
2008

03.03.
2009

03.04.
2012

380

879

2641

1382

1641

НОВОБУДОВИНОВОБУДОВИВТОРИННИЙ РИНОКВТОРИННИЙ РИНОК

подолання корупції в ній. Спора
дичне роздавання квартир у влас
ність до непристойного обмеже
ній кількості черговиків (1–3% 
усіх, хто їх потребує), навпаки, 
провокує зловживання і стиму
лює утриманські настрої серед 
значної частини суспільства. Як 
наслідок – житлова проблема за
лишається невирішеною, а соці
альні настрої лише погіршуються: 
в країні формується покоління 
громадян, у яких немає і не може 
бути власного даху над головою, 
яким нічого втрачати і які легко 
піддаються на маніпуляції та про
вокації.

Щоб зменшити гостроту жит
лової проблеми в країні, і насам
перед серед найактивнішої час
тини суспільства віком до 40–45 
років, мають бути застосовані ме
ханізми, що різко збільшать об
сяги будівництва. При цьому бю
джетні та позабюджетні вли
вання, удосконалення іпотечних 
програм не повинні призводити 
до галопуючого зростання цін. А 
це потребує не так додаткових фі
нансових потоків, як організацій
них зусиль, спрямованих на демо
нополізацію будівельної галузі та 
подолання корупційної складо
вої.

Високу конкурентність ринку 
треба поєднати з допуском на 
нього іноземних фірм. Компанії, 
залучені до реалізації проектів зі 
зведення доступного житла, мали 
б перебувати в постійному кон
такті з державним органом для 
оперативного реагування на будь-
які вияви їх блокування чиновни
ками, котрі діють в інтересах ве
ликих корпорацій. Водночас має 
бути посилено кримінальну від
повідальність за хабарництво. Не
обхідно створити умови, за яких 
учасники будівельного ринку не 
могли б постійно «кивати» на ті 
чи ті приховані складові собівар
тості помешкань. Інакше резуль
татом державних житлових про
грам та витрачених мільярдів із 
кишені платників податків стане 
лише чергове зростання цін на 
нерухомість, як це вже було у 
2005–2008 роках.

Заодно державні програми 
забезпечення середньозаможних 
громадян доступним житлом слід 
реалізовувати із забудовниками, 
які дотримуватимуться чітких 
економ-стандартів, зокрема щодо 
площі квартир і технічних примі
щень. Лише такі проекти можуть 
супроводжуватися держфінансу

ванням інфраструктури. Доступ 
до відповідних програм має бути 
рівний для всіх людей, незалежно 
від таких штучних (а отже, й ко
рупціогенних та дискримінацій
них) чинників, як місце реєстра
ції, перебування чи неперебу
вання в тій чи тій черзі тощо, й 
містити єдине обмеження – забо
рону на повторну участь у про
грамі.

Для громадян із рівнем дохо
дів, який не дає їм змоги брати 
участь у державних програмах 
придбання доступного житла, до
цільнішим було б не надання по
мешкання у власність на безоплат
ній основі, що вимагає великих 
безповоротних витрат бюджетних 
коштів, а застосування успішного 
досвіду європейських країн, які 
виробили ефективну в умовах 
ринкової економіки модель забез
печення таких категорій соціаль
ним житлом (квартири та кімнати 
в гуртожитках) на умовах пільго
вої оренди з можливістю даль
шого викупу. Така система відзна
чається неабиякою гнучкістю й 
містить елементи самоокупності. 
Наприклад, у Великій Британії со
ціальне житло надають в оренду, 
надходження від якої відразу ж ін
вестують у будівництво нових по
мешкань. Далі цикл повторю
ється. У Франції після спливання 
певного терміну проживання в со
ціальному житлі люди дістають 
право викупити його зі значною 
знижкою.

Зрештою, політика уряду та 
Нацбанку має забезпечувати мі
німізацію фінансових ризиків та 
доступніші для більшості грома
дян ставки іпотечного кредиту
вання (не вище ніж 10–12%), а 
відтак із держбюджету не вими
валися б кошти на програми під 
вибори. 

Передумовою ж вирішення 
житлової проблеми на основі єв
ропейських стандартів площі та 
якості помешкань може бути 
лише загальне підвищення рівня 
доходів українців, що має ґрунту
ватися на довгостроковому зрос
танні економіки, продуктивності 
праці та зміні структури видатків 
домогосподарств, які в нинішніх 
реаліях фактично найбіднішої 
країни Європи складаються пере
важно з витрат на харчі. А це ви
магає ліквідації наявної в державі 
олігархічно-люмпенської моделі 
економіки та створення умов для 
реалізації потенціалу приватної 
ініціативи.  

СПРАВДІ ДОСТУПНЕ жиТЛО
На початку 2012 року перший заступник голови ради 
директорів Конфедерації будівельників України Олек-
сандр ротов повідомив, що без «прихованих» складо-
вих собівартість 1 м² житла у столиці в цегляних будин-
ках до дев’яти поверхів становить $500–600 (4–4,8 
тис. грн), а його продаж може обійтися в суму від 6 тис. 
грн. Тобто класичне доступне помешкання – двокім-
натна квартира економ-класу площею 40–45 м² – за 
ціни 1 м² 6 тис. грн могло б коштувати 240–270 тис. 
грн, і за умови, що частка довгострокової позики (на 
25–30 років) у його вартості становитиме 200–240 
тис. грн, а відсоткова ставка буде 12–13% річних, щомі-
сячні виплати за кредитом не перевищуватимуть 2,5–3 
тис. грн. А це значно менше, аніж обійдеться оренда 
аналогічних квадратів у Києві (3,5–4,8 тис. грн за мі-
сяць), за яку в будь-якому разі вже зараз змушені спла-
чувати потенційні покупці доступного житла. реаліза-
ція відповідного задуму матиме широкий мультипліка-
ційний ефект: зокрема, знизиться ціна оренди та вто-
ринної нерухомості, оскільки за вартості обслугову-
вання позики в межах загальнодоступних (для всіх, 
окрім спекулянтів) програм у 2,5–3 тис. грн щомісяця 
плата за винаймання двокімнатної квартири економ-
класу в столиці не зможе бути вищою від 2 тис., що 
майже вдвічі менше, ніж сьогодні. У комплексі все це 
могло б знизити ціни на житло економ-класу на вто-
ринному ринку Києва щонайменше до $800–900 за  
1 м².
За умов компенсації зі скарбниці бодай 3–4% вартості 
кредиту (якщо відсоткова ставка не перевищуватиме 
12–13% річних) на одне помешкання витрачатимуть 
7,2–8 тис. грн бюджетних грошей щороку. Тобто якщо 
за період реалізації програми «доступне житло» буде 
збудовано 1 млн квартир вартістю 6 тис. грн за ква-
драт, то державі це обійдеться приблизно у 2% бю-
джету (нині 7,2 млрд грн). Водночас зведення такої 
кількості житла означатиме залучення до сектору 30–
40 млрд грн коштів громадян (які за нинішніх реалій їх 
ніколи не інвестують) і щонайменше 190–230 млрд з 
інших джерел. А це зумовить відповідне зростання об-
сягу будівельних робіт, а відтак і всіх видів відрахувань 
до скарбниці, що можуть виявитися значно більшими, 
аніж державні видатки на реалізацію програми.
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К
оли на початку січня 2011-
го російський авантюрист 
з 1990-х Сєрґєй Мавроді 
заявив про запуск нової 

фінансової піраміди під назвою 
«Мы Можем Многое», пообі
цявши учасникам загальну при
бутковість на рік 240–360%, зда
валося, що це жарт. Але за пів
тора року існування нове вті
лення МММ розрослося постра
дянськими теренами до вели
чезної мережі у 30 млн учасни
ків (принаймні так стверджує 
офіційний сайт), і далі нарощу
ючи оберти. Хоча є всі ознаки 
того, що невдовзі піраміда, 
згідно з усіма законами еконо
міки, почне валитися. Кореспон
дент Тижня удав із себе дурня і 
став вкладником МММ, щоб до
слідити цю структуру зсередини.  

ШЛЯХ МАВРОДІ
«Будь-яка піраміда завжди буду
ється на шахрайстві, – каже фі
нансовий аналітик Андрій Би
чинський. – Це порожні гроші, 
які не приносять жодного сус
пільного блага. Принцип дуже 
простий: що більше ти зможеш 
затягти людей у структуру, тим 
більше отримаєш. Спочатку твій 
внесок піде іншим, старшим її 
членам. А потім так само від на
ступних внесків нових охочих 
заробити легкі гроші певний 
відсоток спрямовується тобі. 
При цьо  му кошти, що накопичу
ються, нікуди не вкладаються, а 
просто мігрують від найнижчої 
ланки до найвищої».

Саме за цим принципом 
живе й МММ-2011. Живе, хоча 
спочатку цій структурі обіцяли 
дуже швидку смерть уже через 
сумнівну славу її засновника Сєр
ґєя Мавроді. Його перша піра

плати учасникам піраміди, при
йом нових внесків від них тощо. 
Контролюють їх сотники, тих – 
тисячники, останніх – темники, 
що підпорядковуються керую
чому регіональним відділен
ням, якого призначає особисто 
Мавроді. 

Сєрґєй Мавроді цього разу 
побудував піраміду таким чи
ном, щоб максимально усклад
нити процес притягнення себе 
до відповідальності. У 1990-х всі 
гроші піраміди зберігалися на 
одному рахунку, блокування 
якого одразу спричинило ко
лапс усієї системи. Тепер же ко
шти розпорошені на десятках 
тисяч приватних рахунків у де
сятках банків у різних країнах. 
Понад те, весь рух грошей у сис
темі є операціями між приват
ними рахунками. 

Проте є один важливий мо
мент, за який уже починають ха
патися відповідні органи і який 
не може ігнорувати Мавроді: лі
цензія на здійснення фінансо
вих операцій. Зокрема, Націо
нальна комісія з регулювання 
ринків фінансових послуг Укра
їни зазначає, що «на сьогодні до 
Державного реєстру фінансових 
установ будь-яка інформація 
про МММ-2011 не вносилася і 
статус фінансової установи орга
нізація не отримувала, як і лі
цензії на надання фінансових 
послуг, тому її діяльність апріорі 
є шахрайсь кою». До того ж За
кон «Про захист прав спожива
чів» містить визначення пірамі
дальної схеми (фінансової піра
міди) і заборону на її створення. 
Окрім того, МММ веде активну 
рекламну кампанію, що не 
можна робити без тієї-таки лі
цензії. 

Будівничі піраміди 
МАВРОДІ

Автор:  
Богдан 

Буткевич

Молоді українці масово долучаються до МММ – авантюрної схеми 
скандально відомого росіянина. Тиждень з’ясував чому

міда після свого банкрутства 
1994-го розорила щонайменше 
10 млн осіб, а 50 людей через фі
нансовий крах наклали на себе 
руки. 

На початку 2000-х Мавроді, 
перебуваючи в розшуку Інтер
полу, створює ще одну піраміду в 
інтернеті Stock Generation (SG) – 
віртуальну біржу, де торгували 
віртуальними акціями віртуаль
них компаній. Її жертвами стали 
кілька мільйонів людей на За
ході: у США, Великій Британії та 
низці європейських країн. Наре
шті у 2003-му його арештовують 
у Москві, чотири роки судять, за
суджують до чотирьох із полови
ною років ув’язнення, і за місяць 
після винесення вироку випус
кають на волю. Деякий час Мав
роді пише книжки, де розпові
дає, що став жертвою «системи», 
та збирається із силами, а з січня 
2011-го запускає реінкарнований 
МММ.

Суть цієї структури дуже 
проста, а в дечому навіть витон
чена. Усі вкладені гроші збері
гаються на рахунках самих 
учасників, які поділяються за 
ієрархією на рядових, десятни
ків, сотників, тисячників і тем
ників. Це не означає, що під ке
рівництвом десятника саме де
сять осіб – їх може бути і 20, і 
50. Це швидше питання рівня 
відповідальності, адже він від
повідає тільки за свій осередок і 
здійснює рух коштів лише все
редині нього, тоді як сот ник і 
вищі «пірамідальники» – між 
різними осередками. Однак 
саме десятники вербують нових 
членів, за що отримують 10% 
внеску кожного неофіта, а та
кож здійснюють усі безпосе
редні фінансові операції: ви

У 1990-х від 
діяльності МММ 

постраждало 
щонайменше 

10 млн 
вкладників. Точна 
цифра завданих 

збитків не 
озвучувалась,  
але вона може 

сягати 

$1 млрд.

У 2011–2012 роках 
вкладниками 

МММ, за даними 
представників 

піраміди, стали 

3–4 млн 
українців. Середній 

вклад дорівнює  

1 тис. грн,
відповідно в 

Україні піраміда 
встигла зібрати 

3–4 млрд 
грн
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Як збудовано пірам
іду

СЄРГЄЙ МАВРОДІ

ТЕМНИКИ

ТИСЯЧНИКИ

ЗВИЧАЙНІ ВКЛАДНИКИ

ДЕСЯТНИКИ

СОТНИКИ

Також замість цілком реаль
них акцій, які випускалися у 
1990-х та які стали одним із на
ріжних каменів обвинувачення, 
цього разу «маври» (внутрішня 
валюта МММ) у реальності не іс
нують і є суто віртуальним екві
валентом розрахунків, не більше. 
Їхня вартість постійно варію
ється, в будь-який час свою 
частку можна продати. Саме різ
ниця в ціні є доходом учасника. 

Курс МММ-валюти розписа
ний на багато місяців наперед, 
його можна подивитися на офі
ційному сайті піраміди та на web-
сторінці самого Мавроді. Відсо
ткова ставка прибутковості «мав
рів» залежить від часу, впродовж 
якого ви залишаєтеся в системі: 
що довше тримаєте вклад, то 
більше отримуєте: 20%, 30% або 
40%. Отже, створена система ціл
ком дає змогу спритному та ро
зумному швидко відбити й заро
бити нові кошти, а кволому і ту
подумному втратити все.   

БОРЦІ ІЗ СиСТЕМОю
Занурення в структуру МММ для 
кореспондента Тижня розпоча
лося із її сайта в Україні та про
стої процедури реєстрації – вига
дане ім’я взяти було дуже легко, 
адже жодних паспортних даних 
від тебе не вимагається. Лише за 
5 хв після реєстрації я отримав 
повідомлення від мого кура
тора – такого собі Сергія, в 
якому містилися контактні 
дані. 

Телефоную. Кажу, 
що хочу стати вклад

ником, і цікавлюся, як зробити 
первинний вне  сок. За 10 хв отри
мую SMS-повідомлен  ня з да
ними рахунка-«десятки». Редак
ція вирішила ризикнути 300 
грн. На той момент дохідність 
вкладів у піраміду сягала 40% на 
місяць. За умовами, забрати 300 
грн зможу через два тижні, бонус 
за входження в систему – через 
місяць після вступу, тобто 16 
червня. Того дня мені обіцяли 
виплатити 375 грн, враховуючи 
40% «дивідендів», плюс 160 грн 
бонусу за первинний внесок. За
галом 535 грн. Тобто чистий за

робіток за місяць становитиме 
235 грн.

За тиждень після реєстрації я 
зустрівся зі своїм десятником в 
одному з київських кафе. Розпо
відаю йому, що хочу, як і він, 
працювати в структурі МММ. 
«Взагалі-то я тренер із бізнес-
технологій, – кажу не мигнувши 

оком. – У мене великий люд
ський ресурс, який можу сюди 
долучити. Але для цього маю 
бути сам переконаний у тому, що 
це вигідно і максимально без
печно для мене».

Очікував, що спритний хло
пець розпочне стандартну агіта
цію для лохів у стилі відеороли
ків, які викладені на офіційних 
ресурсах МММ. «Я раніше пра
цював за 2 тис. грн на місяць, – із 
запалом розповідає десятник. – 
Ще й платив за навчання, тому 
відпрацьовував вантажником. 
Тепер заробляю 40–50 тис. грн 
на місяць. І нарешті відчув, як же 
нас обманює клята держава, 

коли ти маєш горбатитися на 
ненависній роботі, де тебе ви

користовують як скотину!» 
Не вірю своїм вухам: на 

мене впродовж 20 хв 
обрушується жор

НОВЕ ВТІЛЕННЯ  
МММ РОЗРОСЛОСЯ 
ПОСТРАДЯНСьКиМи 
ТЕРЕНАМи ДО ВЕЛиЧЕЗНОї 
МЕРЕжІ У 30 МЛН УЧАСНиКІВ
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стка антикапіталістична пропа
ганда з прокльонами на адресу 
фінансової системи, держави-
вампіра, рабського існування на
йманого працівника тощо. Зда
ється, ще трохи – і Сергій ви
тягне з кишені пошарпану чер
вону книжечку з портретом Іл
ліча й запросить вступати в під
пільний ревком більшовиків. 

Запитую, чи є в мене шанс 
дорости до десятника. «Без про
блем! – відповідає той. – Бачу, 
ти людина розумна, тож стаєш 
куратором щонайменше для 
п’я  ти осіб, відкриваєш власний 
рахунок – і працюй собі на 

здоров’я. Ще й матимеш піль
гові умови купівлі «маврів» і 
право на 5% суми, що буде на ра
хунку твоєї «десятки». Домовля
ємося, що за два дні надам спи
сок людей, а він реєструє мене в 
системі десятників. 

Раптом змінюю тему: чи не 
боїться він, що МММ невдовзі 
обвалиться? Сергій відповідає, 
що в жодному разі, адже, мов
ляв, допоки держава не лізтиме 
у справи МММ, усе буде добре: у 
неї необмежений ресурс зрос
тання. «Навіть серйозний банк 
завалиться, якщо всі побіжать з 
нього гроші забирати, – зазна

чає хлопець. – Проти нас зараз 
започаткували кампанію у ЗМІ, 
які нас оббріхують, називають 
шахраями. Але ж у чому шах
райство? І сам Мавроді, і кожен 
десятник одразу попереджають, 
що ви можете все втратити і 
жодних гарантій немає. Чому 
тоді гра в карти на гроші не шах
райство? Там також усе від удачі 
залежить». Взагалі-то чинне за
конодавство організацію гри в 
карти на гроші вважає кримі
нальним діянням, але казати 
Сергію я цього не став.

Наступного дня після моєї 
розмови з десятником Мавроді 
оголосив про початок «Операції 
Фенікс», суть якої полягає в різ
кому зниженні прибутковості за 
вкладами із 40% до 10% на мі
сяць. Крім того, скасував бонуси 
новачкам, а також оголосив про 
ліквідацію тих структур піра
міди, у яких є борги перед учас
никами. Він заявив, що ця «опе
рація є відповіддю на «безпе
рервні провокації та істерики в 
пресі» й «активність влади з 
протидії» МММ-2011. Що од
разу викликало ланцюгову реак
цію – паніку серед вкладників. 
Вже є інформація про те, що в 
багатьох філіях піраміди цілко
вито припинені виплати вне
сків, а офіси масово закрива
ються. Згодом Мавроді заявив 
про заснування ще однієї піра
міди під назвою МММ-2012, 
призначення якої – допомогти 
старій структурі вийти зі скрути.

Та Сергій, мій куратор, за
певнив, що я можу забрати свої 
гроші хоч зараз, а всі ті чутки – 
це не більше ніж «наклеп
ницька кампанія проти МММ». 
Мовляв, «у Багдаді все спо
кійно», хоча й трохи сутужно. 
Понад те, повідомив мені, що 
відтепер став сотником. Я ж ви
рішив не забирати грошей, щоб 
до самого кінця простежити 
долю най яскравішої фінансової 
афери в Україні після епопеї з 
«Еліта-Центром» і «Кінгз Кепі
тал». Цікаво, що на час напи
сання цієї статті ні в МВС, ні в 
органах прокуратури з боку 
вкладників не було жодного 
звернення чи скарги на дії піра
міди.

МОЛОДІ ТА ЦиНІЧНІ
Мотивація людей, які тепер 
йдуть у МММ, зовсім не та, що 
була в 1990-х. Більшість її вклад
ників сьогодні – молодь до 30 ро

ПОЛЮВАННЯ 
НА НЕОФІТІВ.
У «розкрутку» 
нової 
фінансової 
піраміди 
Мавроді вклав 
близько $10 
млн
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ків. У 1994-му, за статистикою, 
переважали якраз люди серед
нього віку, 30–35% становили 
пенсіонери. Виходить, цього разу 
масова реклама не допомогла за
лучити до фінансової піраміди 
найуразливішу для шахраїв вер
ству населення – літніх людей. А 
активна та нахраписта молодь, 
яка хоче швидких і легких гро
шей, сама пішла до лав піраміди.

«Молоді завжди притаманне 
бажання випробувати своє щас-
 тя, – пояснює Євген Головаха, 
заступник директора з науко
вих питань Інституту соціології 
НАНУ. – Нині вона більш гра
мотна, ніж у позаминулому де
сятиріччі, й розуміє, що спо
чатку будь-яка піраміда справді 
приносить чималі прибутки, а 
потім обвалиться. І намагається 
все чітко розрахувати, сподіваю
чись вискочити з неї до того, як 
та зазнає краху».

Але чому Мавроді саме зараз 
вирішив запустити нову піра
міду? Звичайно, можна припус
тити, що він вичікував, доки 
люди забудуть про його попере
дню аферу. Але ж як пояснити 
той факт, що, за інформацією са

мого МММ, саме Україна останні 
півроку є локомотивом розвитку 
структури?  

«З приходом нинішньої ко
манди до влади стався певний 
відкат загальної суспільної ат
мосфери в перші пострадянські 
роки, – пояснює Євген Голо
ваха. – Не в зовнішніх виявах 
того часу, а в плані настроїв на
селення. Люди щодня зіштовху
ються з поверненням до реалій 

початку 1990-х, фактично до 
системи совєцької бюрократії в 
умовах пострадянського «бєс-
прє дє  ла». І, безумовно, ця ат
мосфера сприяє реінкарнації й 
інших елементів тієї епохи, зо
крема МММ». 

Як відомо, термін життя піра
міди, згідно з науковими обчис
леннями, – рік, щонайбільше 
півтора. Отже, МММ-2011 зараз у 
будь-якому разі потрапляє в зону 

турбулентності, й шанси виплоду 
Мавроді дожити до осені вельми 
примарні. Однак постає питан-
 ня: а що ж далі?

«Головна проблема діяль
ності МММ – навіть не втрата 
населенням своїх грошей, – 
стверджує соціопсихолог Андрій 
Струтинський. – Головне те, що 
в людях такі піраміди виховують 
цинізм. І неважливо, брали вони 
участь у ній чи ні. Згадайте ли
шень, як після краху МММ у 
1990-х, за соціологічними опи
туваннями, різко впа  ла довіра 
до ринкової економіки та ре
форм загалом. Адже особиста 
нажива змушує кожного члена 
піраміди обманювати неофітів. І 
він це робитиме, навіть якщо 
точно знатиме, що ті все втра
тять. Пізніше, після її розвалу, 
це виявлятиметься і в інших 
сферах та проектах. Підрива
ється довіра до фінансової сис
теми держави як такої, що три
мається виключно на довірі лю
дей до неї та одне до одного. 
Тому будь-яка держава просто 
зобов’язана боротися з пірамі
дами всіма наявними в неї засо
бами». 

ЗАРАЗ СУСПІЛьНА 
АТМОСФЕРА СПРиЯє 
ПОВЕРНЕННю ЕЛЕМЕНТІВ 
1990-Х, ЗОКРЕМА МММ
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Люди з рушницями
Кожен п’ятий працездатний українець уже озброєний. Навіщо? 

Б
ільш ніж 640 тис. одиниць 
вогнепальної зброї нараху
вало МВС у громадян Ук 
раїни. Профільні об’єднан

 ня, такі як Українська асоціація 
власників зброї, наводять більш 
вражаючу статистику: до 2,5 млн 
одиниць легальної і до 3 млн у 
нелегальному обігу. Тобто вогне
пал є в кожного п’ятого праце 
здатного українця. Що стоїть за 
цими цифрами?

РОЗЗБРОєНА 
САМООБОРОНА
«Я давно мрію мати вогнепальну 
зброю, бо мешкаю в неблагопо
лучному районі Києва і навіть 
удома не завжди почуваюся в 
безпеці, – розповідає Сергій Н., 
фінансовий консультант. – 
Якщо побачу, що хтось намага
ється викрасти або пошкодити 
моє авто, рушниця стане в при
годі. Вона потрібна мені, щоб за
хищати себе, свою родину і 
майно».

Щоб стати її законним влас
ником, Сергію потрібно пройти 
безліч процедур. Але при цьому 
він може дістати право лише на 
володіння мисливською довго -
ст  вольною вогнепальною збро-

 єю. Згідно з наказом МВС № 622 
від 21 серпня 1998 року для 
отримання в органах внутріш
ніх справ дозволу на придбання 
мисливської нарізної, комбіно
ваної, гладкоствольної зброї та 
арбалетів громадянин має на
дати цілий стос документів. Зо
крема, письмове клопотання 
щодо видачі дозволу на ім’я ке
рівника органу внутрішніх 
справ, медичний висновок ліку
вального закладу про відсут
ність протипоказань, що пере
шкоджають купівлі, копію дого
вору страхування, довідку про 
проходження вивчення її мате
ріальної частини, правил пово
дження з нею та застосування, 
довідку про наявність чи відсут
ність судимості тощо. Придбану 
рушницю потрібно зареєстру
вати у МВС протягом 10 днів. За 
даними Міністерства внутріш
ніх справ, на 1 січня цього року 
на обліку перебувало 646 тис. 
власників мисливської вогне
пальної зброї. 

А ось щоб дістати право на 
володіння короткоствольним 
вогнепалом чи травматичним 
пістолетом, потрібно стати на
родним депутатом або вступити 

на службу до МВС чи СБУ, або 
бути журналістом чи охоронцем 
(у випадку з травматикою). «Во
лодіння зброєю без відповідного 
дозволу тягне за собою адміні
стративну або кримінальну від
повідальність і карається по
збавленням волі на термін від 
двох до п’яти років», – зазначає 
Катерина Гутгарц, партнер ад
вокатської фірми АБГ.

У цьому полягає український 
парадокс. Під час самозахисту за 
допомогою мисливської зброї ле
тальні наслідки сягають 85%, тоді 
як короткоствольна нарізна, ле
гально недоступна для більшості 
громадян, знижує ризик смерті 
нападника до 15–20%. Цифри на
ведені для випадків самозахисту 
лише в межах свого будинку або 
квартири, де зазвичай зберіга
ється рушниця або карабін, хоча 
більшість нападів зловмисники 
скоюють на вулицях. 

Вільно, без дозволів, можна 
придбати пневматику, яка, згід-
 но з чинним законодавством, 
зброєю не є (доки за її допомо
гою не скоєно злочин). За сло
вами Анатолія Куликова, екс-
командира київського «Бер
кута», вона має забійну силу, що 

Автор:  
Маргарита 
Ормоцадзе

40|украЇнськИЙ тИЖдЕнь|№ 23 (240) 8–14.06.2012

суспільство|самозахист

ф
о

т
о

: у
н

іа
н



Інша ментальність?

рівень злочинності 
у Швейцарії та Фін-
ляндії, де легалізо-

вані пістолети та 
револьвери, є най-

нижчим у Європі 

В Естонії, де зброя 
легалізована 1992 
року, до 1999-го рі-

вень насильства 
знизився уп’ятеро

У Молдові після ле-
галізації коротко-
ствольної зброї у 

1997 році рівень на-
сильства до 2005-го 

знизився удвічі. 
Кількість убивств 

зменшилася на 20%

ОЗБРОєНІ й НЕБЕЗПЕЧНІ

«роздайте людям пістолети, і вони 
самі захистять себе від бандитів». 
Цю тезу в різних варіантах не втом-
люються повторювати прихиль-
ники вільного обігу зброї. На-
скільки правильні такі твердження, 
можна простежити, оскільки чи-
мало українців правдами і неправ-
дами вже озбро  їлися для самоза-
хисту. Ця зброя стріляє і часто влу-
чає не в бандитів. 

12 травня у Луганську син слідчої 
прокуратури обстріляв гумовими 
кулями автівку, водій якої, на 
думку стрільця, порушив правила 
дорожнього руху. На щастя, ніхто 
не постраждав, окрім фар  би на 
автомобілі. Але правоохоронці 
обіцяють віддати прокурорське 
чадо під суд.

9 травня у Дружківці Донецької 
області оператор місцевої теле-
компанії гуляв «під мухою» вули-
цями рідного міста. Мав при собі 
пневматичний пістолет, сплутав 
із хуліганами двох міліціонерів, 
застосував зброю. 

7 травня у місті Любомлі Волин-
ської області чоловік після кількох 
чарчин розстріляв із травматич-
ного пістолета (на який, до речі, 
мав дозвіл від МВС) двох осіб. 
Прокуратура звинувачує його в 
замаху на вбивство.

1 травня у Харкові офіцер міліції 
вирушив своєю автівкою на відпо-
чинок. При собі мав пістолет, за-
ряджений набоями з гумовими 
кулями (звісно, для самообо-
рони). Проїхати до пляжу йому 
завадили перехожі. Правоохоро-
нець, напевне, вважав, що така 
перепона загрожує його дорого-
цінному життю, і розпочав стріля-
нину. Двоє поранених.

29 квітня у Чернівцях щось не по-
ділили двоє чоловіків. Один із них 
як останній аргумент використав 
травматичний пістолет. Спочатку 
підстрелив себе, а потім опо-
нента.
Перелік таких інцидентів можна 
продовжувати до нескінченності.

ДУМКА, щО ЗБРОЯ –  
ЦЕ НАДІйНий ЗАХиСТ  
В ЕКСТРЕМАЛьНІй СиТУАЦІї,  
є ІЛюЗІєю

дає змогу вбити людину або 
серйоз  но поранити нападника: 
«Для самозахисту, звісно, можна 
придбати мисливську або пнев
матичну. Але враховуйте, що 
зловмисники не попереджають 
про напад. Вас можуть пограбу
вати лише заради зброї».

ІРРАЦІОНАЛьНий ПОТЯГ
Інший український парадокс – 
бажання мати зброю саме для 
самозахисту. В цьому українці 
схожі на мешканців відносно не
благополучних країн, таких як 
Бразилія (до речі, рівень зло
чинності в цій країні вищий, ніж 
в Україні. – Ред.). Для порів
няння: у Сполучених Штатах та 
ЄС громадяни купують її пере
дусім заради активного відпо
чинку, наприклад, спортивної 
стрільби в тирі чи полювання, 
також багато людей збирають 
власні зброярські колекції. 

Українські адепти вільного 
володіння вогнепалом підкрес
люють, що сам факт можливої 
його наявності в будь-кого на ву
лиці зменшує кількість кримі
нальних випадків, бо для напад
ника збільшується загроза бути 
підстріленим своєю ж жертвою. 
«У багатьох цивілізованих краї
нах людям дозволяють на закон
них підставах мати бойові піс -
толети та револьвери як засоби 
самозахисту, – каже Артем 
Мкртчян, член Української асо -
ціа  ції власників зброї. – В Украї-   
ні населення вводять в оману, 
коли кажуть, що ми не готові до 
легалізації вогнепалу, бо сектори 
охоронних послуг у нас монополі
зовані. Через відсутність у людей 
короткоствольної нарізної під час 
захисту своєї оселі (від зловмис
ників. – Ред.) во  ни застосовують 
мисливську зброю, що не призна
чена для цього. І це призводить до 
летальних наслідків». 

Водночас фахівці з цього пи
тання підкреслюють, що безпо
середньо для самозахисту в кри
тичній ситуації використа  ти 
зброю проблематично. «Кожен, 
хто навчився стріляти й опану
вав правову і нормативну базу, 
розуміє, що в 99,9% випадків 
зброю для самооборони застосо
вувати не можна, – стверджує 
Борис Гущин, віце-президент 
Національної федерації стріль-
 би України. – Межу, що відділяє 
законну самооборону і злочин, 
не завжди у змозі визначити на
віть кваліфіковані юристи, що 

вже казати про далеких від юри
спруденції громадян». 

Він наводить практичний 
приклад: якщо зловмисник пе
ребуває за 7 м від потенційної 
жертви, за законами України, 
суб’єкт нападу не має права по
грожувати йому зброєю з метою 
самозахисту. Але саму цю від
стань можна подолати за се
кунду і вихопити пістолет. А ось 
зробити прицільний постріл 
для самооборони, наприклад, у 
но  гу за цю секунду навіть не ко
жен спецпризначенець зуміє. 

Тож чому більшість україн
ців чоловічої статі тягнуться до 

зброї? «Тією чи іншою мірою 
вона приваблює людей, – каже 
Борис Гущин. – Це інстинктив
ний атавістичний потяг, що діс
тався нам у спадок з прадавніх 
часів, коли людина змушена 
була зубами і кігтями захищати 
свою територію або завойову
вати чужу. Ми цивілізувалися, 
припинили битися одне з одним 
за їжу, але інстинкти захисника і 
завойовника зберегли. Цікавість 
людей до зброї ірраціональна».

«У психології є поняття ек
зистенціальних страху та три
воги, пов’язаних із природою 
людини, – зазначає Юрій Живо
глядов, віце-президент Київ
ської асоціації практикуючих 
психологів та психотерапевтів. – 
Це нормальні стани, які особа 
переживає на тлі соціальної дис
адаптивності. Людина прагне 
хорошого життя, якому заважа
ють не реальні бандити за две
рима, а думки про них. Їй зда
ється, що збалансувати відчуття 
тривоги можна, просто маючи 
вдома зброю». 

Більшість опитаних Тиж-
нем експертів вважають пере
конання, що зброя є надійним 
захистом у разі екстремальної 
ситуації, ілюзією. І не лише че
рез спритність нападників, які 
не попереджають про свої на
міри. А тому що вистрілити в 
іншу людину, переступити че
рез етич  ні норми та закони її 
власник не зможе. Крім того, на 
нинішньому, початковому, 
етапі формування збройної 

культури для більшості україн
ців бажання мати зброю є лише 
компенсаційним механізмом 
психіки часто з негативними 
наслідками для оточення (див. 
«Озброєні й небезпечні»). 
Зрештою, ухвалюючи остаточне 
рішення про її купівлю, фахівці 
радять згадати чеховську іс
тину: якщо в першому акті руш
ниця висить на стіні, в остан
ньому вона вистрілить. 
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С
отням дітей в Україні що
року ставлять страшний 
діагноз – рак. Невдовзі во-
ни потрапляють до онко

відділень, де на них чекає дуже 
довге, болісне й тяжке ліку
вання з нікому не відомим фіна
лом. Жахлива хвороба вириває 
дитину зі звичного життя, біль
шість друзів одразу відпадають 
чи забувають про її існування, 
лишаються медперсонал та зго
рьовані батьки. І це тоді, коли 
кожна позитивна чи навпаки 
емоція може схилити шальки 
терезів юного життя в той чи ін
ший бік.

Волонтерська ініціатива «Лис-
 ти ангела» діє в Києві з 2010 року. 
Її учасники стають друзями-
«ангелами» для дітей, які потра

пляють до онколікарні надовго. 
Надсилають їм листи зі словами 
підтримки, дарують дрібнички, 
грають в ігри, якщо можуть, до
помагають фінансово. Підтрим-
 ка потрібна не лише малюкам, а 
й їхнім батькам, на яких тягар 
хвороби тисне подекуди набагато 
сильніше, ніж на дитину. 

Особистий «ангел» раз на 
тиждень передає маленькому 
пацієнту «пошту». Молодшим 
дітлахам найчастіше пишуть 
від імені улюблених героїв ка
зок та мультфільмів – вони ві
рять у таку дружбу, для них 
казка оживає. Старші діти та 
батьки розуміють, що листу
ються з ними звичайні  люди. 
Але для них це не менше диво, 
що хтось незнайомий пере

йнявся їхніми проблемами, за
хотів підтримати і не зникає 
протягом тривалого періоду. За 
словами самих волонтерів, 
більшість онкохворих малюків 
не за роками мужні та впевнені 
в собі. І дуже веселі. Їхні специ
фічні жарти невтаємниченим 
можуть здатися навіть жорсто
кими. 

Проект працює в п’яти клі
ніках: Національному інститу  - 
ті раку, Київській міській лі  - 
кар  ні, НЦРМ (Чорнобильський 
центр), Київській обласній лі
карні й ОХМАТДИТі. На кінець 
2011-го «ангельський» супровід 
мали близько 170 родин. Зу
стріч волонтерів відбуваєть  - 
ся щочетверга. Сайт проекту 
likarinfund.org. 

Листи від «АНГЕЛІВ»
Група волонтерів дарує хворим на рак дітям усмішки та підтримку

Автор:  
Богдан 

Буткевич

Фото:  
Лія  

Достлєва

ДАрУВАТИ ЕМОЦІЇ.  
У кожен лист,  

особливо  перший,  
«ангели» 

намагаються 
вкладати щось 

цікаве: листівку, 
наліпку  

або іконку
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ЕМІНЕ З КрИМУ.  
У дівчинки виявили 
остеосаркому правої  
плечової кістки. Після 
операції її рука майже 
не працює, писати 
важко, тому вона 
часто зідзвонюється з 
«ангелом» Лією

ЧУДЕСНЕ ЗЦІЛЕННЯ.  
У Люби з Тернопільщини 

(ліворуч) виявили ракову 
пухлину в горлі. Це майже 

100% вирок, але вона 
дивом вилікувалася, 

хоча досі перебуває на 
підтримувальній терапії. 

Дівчинка у пов’язці, тому що 
після хіміотерапії в неї дуже 

слабкий імунітет

ПОТрІБЕН ОСОБИСТИЙ «АНГЕЛ». 
Кожна лікарня, яка бере участь  

у проекті, готує «лист очікування» 
з прізвищами дітей,  

які потребують підтримки
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СОБАКА БАТОН.  
Волонтерка Олена пише веселі історії про своїх 
трьох псів хлопчикові, який дуже любить собак. 
Головна мета «ангелів» – розвеселити дітей, 
підняти їхній настрій у часом нерівній боротьбі  
зі смертельною хворобою

КІНОЗІрКА.  
Люба позує в 

перуці, вдаючи 
із себе актрису. 
Більшість дітей, 

особливо 
дівчаток, дуже 
переймаються 

втратою 
волосся, 

тому носять 
капелюшки або 

хустки

МАЛЮЙМО рАЗОМ.  
Гостя розважає ще зовсім маленького 
пацієнта НІру з катетером.  
Частина «ангелів» переписуються з дітьми,  
а деякі зустрічаються, якщо ті захочуть
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До отчого порога
Н

е встигли батьки подумати, що нарешті 
можуть спекатися своїх дітей, як чимало 
цьогорічних випускників коледжів отри
мають дипломи і повернуться додому. На

віть ті, хто не повернеться, можливо, і далі жити
муть на подачки рідних. Нестабільна економіка 
може затримати процес дорослішання, й ті, кому 
під і навіть за 30, ще довгі роки залежатимуть 
від своїх родичів. 
Але необов’язково вбачати в цьому сценарій 
фільму жахів. Наше дослідження свідчить, що 
потрібно радіти тіснішим зв’язкам між молодшим 
і старшим поколіннями, бо вони зовсім не означа
ють удару по незалежності молоді. 
Дорослі діти мають величезну користь від бать
ківської допомоги. Ті з них, кому надавали фінан
сову, практичну й емоційну підтримку (від про
живання і харчування або користування автомо
білем до можливості поділитися в сім’ї тим, що 
трапилося за день), краще бачили свої цілі в 
житті й були більше задоволені, ніж їхні ровес
ники, якими в родині опікувалися менше. 
25 років тому по допомогу і пораду юнаки та дів 
чата зверталися до своїх однолітків. Нині ж вони, 
мабуть, краще орієнту
ються в житті, ніж ра
ніше, поради і допомогу 
шукають поміж людей 
середнього віку, які ма
ють більше життєвого 
досвіду й можуть під
тримати матеріально.
У 1986 році приблизно 
половина опитаних бать
ків розмовляли з дорос
лим сином чи донькою 
протягом останнього тижня. У 2008-му таких 
було вже 87%. У 1988-му менш як половина з 
них за останній місяць давали своїм дітям по
ради і менш як третина пропонували практичну 
допомогу в різних життєвих ситуаціях. На сьо
годні ці цифри становлять відповідно 90% і 70%.
Виявляється, що багато людей потребують та
ких тісних зв’язків. Уперше ми помітили зру
шення в цих стосунках 1999-го, в часи еконо
мічного процвітання. Навіть до початку ери мо
більного зв’язку багато молодих жінок віком за 
20 років телефонували матерям кілька разів на 
тиждень і розповідали про особисте життя, на
вчання та плани на майбутнє. Вони їздили до
дому прати свої речі, здійснювали покупки ра
зом із мамами і навіть називали останніх (а ча
сом і татусів) своїми найкращими друзями. 
Мог  ло здатися, що це занадто, але всі опитані 
батьки висловлювали захоплення такою ситуа
цією, дуже пишалися своїми доньками й тіши
лися близькими стосунками.

За останні 10 років зазначені тенденції тільки по
силилися. Сьогодні дорослі діти часто пишуть 
батькам смс-повідомлення, дружать з ними на 
Facebook і охоче приймають емоційну підтримку, 
поради і фінансову допомогу. Хлопці зазвичай 
прив’язані до батьків не менше, ніж дівчата.
Світовий досвід доводить, що активніша участь 
батьків у житті дітей – явище досить звичне і має 
свої плюси. В інших культурах і в багатьох етніч
них субкультурах Америки вони зазвичай під
тримують тісні зв’язки. У ХХ столітті в США ко
хання і шлюб мали найбільше значення в ієрар
хії родинних стосунків. Але в наш час, коли 
люди не поспішають одружуватися, багато аме
риканців вважають за краще взагалі цього не ро
бити, а рівень розлучень залишається високим, 
при  в’я  заність до батька або матері стала чи не 
найважливішою в житті молодої людини.
Посприяв зміні пріоритетів і розвиток технологій 
та економіки. Тарифи національного мобільного 
зв’язку та електронна пошта полегшили спілку
вання. Молодь навчається на кілька років довше, 
щоб мати краще оплачувану роботу. Підліткам, 
які не здобувають вищої освіти, батьківська під

тримка потрібна навіть 
більше, доки вони переби
ваються на випадкових 
низькооплачуваних робо
тах. Тож спад економіки не 
виштовхує дітей із родин
ного гнізда.
Хоча в батьківській під
тримці, здається, є лише 
позитивні моменти, такі 
новації багатьох дратують 
і кидають виклик ідеї про 

самостійність, яка довгий час панувала, зо
крема, в США. 
У наших дослідженнях і дорослі діти, і 

батьки скаржилися на напруженість і вважали 
активну допомогу родини в дорослому житті 
ознакою надмірного втручання, що негативно 
впливає на взаємини. Останні нарікали, що не 
можуть жити повноцінним життям, якщо діти 
надто від них залежать. Проблема полягає не 
так у самій підтримці, як у тому, що вона вважа
ється чимось ненормальним і навіть може за
шкодити. Можливо, нам просто треба подолати 
цей дискомфорт. 
Насправді потрібно радіти міцним стосункам між 
старшим і молодшим поколіннями, а не бідка
тися, що останнє таке недолуге. 40 років тому ЗМІ 
рясніли статтями про прірву між батьками й ді
тьми. Тож будьмо вдячні, що нарешті цю проб 
лему вирішено. 

СьОГОДНІ МОЛОДІ ЛюДи 
ВСЕ БІЛьШЕ ОЧІКУюТь 

ПОРАД І ДОПОМОГи ВІД 
СВОїХ БАТьКІВ, ЯКІ ДО 

ТОГО ж ГОТОВІ ПІДТРиМАТи 
їХ МАТЕРІАЛьНО

Автори:  
Карен Л. 

Фінґерман, 
Франк Ф. 
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С
тавлення до дитини зміню
валося впродовж кількох 
століть. Малюка, що на
вчився ходити й розмов

ляти, у старі часи сприймали вже 
як крихітного дорослого. Лише з 
плином часу та модернізацією 
йому стали приділяти більше 
уваги, внаслідок чого соціальне 
дозрівання вповільнилося. Роди-
 на не здійснювала й не конт-
ролювала передання індивіду

альних та суспільних цінностей, 
не опікувалася соціалізацією ма
леньких дочки чи сина. Тож вони 
дуже швидко відокремлювалися 
від батьків, здобуваючи досвід і 
навчаючись у «людях». Дитин
ство як період життя, за тогочас
ним уявленням, охоплювало 
тільки перші роки існування, а 
сім’я аж до кінця XVII століття не 
виконувала емоційної функції. 
Утім, розуміння цього етапу 

життя поступово еволюціону
вало, як і усвідомлення місця 
хлопчика чи дівчинки в родині, 
поволі трансформувалися цілі та 
методи домашньої педагогіки й 
початкової освіти (від денної 
школи до інтернату).

ДІТОВБиВЦІ
Що вразить нашого сучасника – 
це поширення в домодерний пе
ріод явища дітозгубництва. У 
старі часи суспільство й держава 
прагнули обмежити поза
шлюбні статеві контакти, а за 
відсутності контрацепції, як і за 
низки інших причин, безпере
чно, ці стосунки існували, тож і 
з’являлися небажані нащадки. 
Намагання уникнути суспіль
ного осуду (згадаймо яскраво зо
бражених в українській літера
турі, особливо у творчості Тараса 
Шевченка, «покриток») часто 
примушувало таких матерів ута
ємничувати свої пологи й по
збавляти немовлят життя. За та
кий злочин середньовічне чи 
ранньомодерне законодавство 
(зокрема, й панівний на біль
шості українських земель Ли
товський статут) передбачало 
якнайсуворіше покарання – «на 
горло».

Та потрібно було ще довести 
навмисність убивства, бо часто 
такі породіллі прагнули спека
тися плоду в будь-який доступ
ний спосіб, й дитина вже наро
джувалася мертвою. Цей бік зло
чину мав істотний соціальний 
контекст: часто такими горе-
матерями були незаміжні ді
вчата, зваблені парубками, котрі 
обіцяли одруження, а потім по
кинули; вдови; занапащені гос
подарями наймички; зґвалтовані 
військовими жінки.

Вияв особливого психічного 
стану – своєрідного «післяполо
гового синдрому» щодо небажа
ної дитини – бачимо в одному з 
перших оповідань Панаса Мир
ного «Лихий попутав». Утім, 
жорстоко караючи такого роду 
провини, суд часто бував і по
блажливим до дітовбивць.

Коли дитинства не існувало
Сучасна модель ставлення до дітей,  
їхнього виховання та соціалізації сформувалася  
лише за часів Просвітництва

Автор: 
Володимир 
Маслійчук
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НЕ ДОГЛЕДІЛИ. 
Крім неякісної 
медицини 
та випадків 
травматизму, 
причиною 
високої 
смертності 
дітей було ще 
й недбале 
ставлення 
батьків

Попри випадки девіації, по
яву немовляти часто сприймали 
радісно. Для простолюдина – це 
були в перспективі додаткові ро
бочі руки, для шляхтича – май
бутній помічник і спадкоємець. 
Однак загальну тенденцію зне
важливого ставлення до наймен
ших заперечити важко.

(НЕ)ПРОДУКТиВНА СиЛА
Ще однією причиною таких по
глядів на дитинство була надзви
чайно висока дитяча смертність. 
Близько 60% (а подекуди й 
більше) малят не доживало й до 
п’яти років. Приміром, у міс
течку Сорочинцях у XVIII сто
літті такого віку досягали тільки 
420 малюків із тисячі. Дитяча 
смертність істотно залежала від 
змін пір року та поширення ін
фекційних хвороб. До цього до
давалися неякісна медицина й 
випадки травматизму.

Ставлення до малюків і до 
старих у традиційному суспіль
стві було в певному сенсі подібне. 
Представники обох вікових кате
горій бачилися «непродуктив
ними», їх вважали зайвими їд
цями в господі. Тож масштабна 
дитяча смертність у ранньому 
віці, як і відхід літніх людей, не 
викликали особливого жалю.

Одним із найбільш негуман
них проявів минулого було по
ширення дитячої та підліткової 
праці. Дитина доволі рано відо
кремлювалася від родини (ін
коли у п’ять-шість років, а най
частіше у дев’ять-дванадцять). І 
якщо юний шляхтич починав 
свою службу чи навчання, то 
представники нижчих верств 
працювали в наймах, навчалися 
ремесла.

Відомо, що в домодерну добу 
працівники-підлітки були осно
вою у виробничих відносинах і 
головним контингентом найма
ної робочої сили. Матеріали суду 
Харківського намісництва пода
ють широку картину поведінки 
підлітків у питанні праці. Марко 
Долженко зі слободи Безлюдівка 
у 12-річному віці 1779 року приї
хав до Харкова й домовився в 
тамтешнього жителя Миколи 
Кочерги навчатися «сапожному 
мастерству». 1785-го під час 
жнив шестилітній Леонтій Чен
чиков утік від батьків із наміром 
піти до старшого брата Гаврила, 
що наймитував у селі Бочків. 
Така ситуація сприяла великій 
кількості «мандрівних» неповно

літніх (як сиріт, так і вихідців із 
повноцінних сімей), що тиня
лися від одного населеного 
пункту до іншого, нерідко жебра
ючи.

Цю проблему чітко відобра
зив у гуморесці «Як ми колись 
учились» український письмен
ник Остап Вишня. Змалечку 
сільська дитина пасла худобу, до
рослішання відбувалося на пасо
вищі в оточенні однолітків, «пе
рехід із класу в клас» позначений 
був зміною худоби: до шести ро
ків малий пас гусей, далі свиней: 
«Володарем» над свинями ми 
були до десяти-одинадцяти ро
ків. Потім ішли такі «курси» ви

щої освіти: Телята. Вівці. Корови. 
Коні»... Такою була «програма 
нашої освіти на селі ...на підставі 
споконвічних традицій і на під
ставі життьових умов».

НАРОДНА ПЕДАГОГІКА
У тих умовах уявлення про цін
ність дитини принципово відріз
нялося від сучасного. Батьки з 
нижчих прошарків могли про
дати її чи віддати в заставу, вихо
вання було дуже суворим із вели

чезним значенням тілесних по
карань. Одним із найпотворні
ших прикладів такої «педаго
гіки» може служити історія меш
канця слободи Андріївка (тепе
рішня Харківщина) Харитона 
Анікеєнка, який упродовж 1767–
1770 років спровадив на той світ 
кількох своїх дітей. Спочатку до 
смерті затовк сина, хворого на ві
спу, пізніше жорстоко покарав 
дружину за викидень і люто по
бив дворічного хлопчика. Через 
патріархальні відносини, які па
нували на той час, батька найчас
тіше визнавали правим, справ 
щодо вбивства до кінця не дово
дили, тож і Анікеєнка покарали 
тільки по-церковному – віді
славши до духовного правління 
для покути.

Нарешті, насмішки з дитини 
та підлітка були невід’ємною ри
сою народної культури Серед
ньовіччя та раннього Нового 
часу. Зневага до неповнолітніх з 
боку старшого покоління часто 
штовхала їх на злочини. Такі сто
сунки екстраполювалися на осо
бливості соціального розшару
вання і ставлення панів до мало
літньої прислуги. Один із шану
вальників української старовини 
у 80-х роках XIX століття зали
шив спогади про свого 90-літ
нього дідуся Василя Павловича 
Григоровича, поміщика біля Ні
жина (свідка чи радше нащадка 
епохи скасування козацького 
устрою): «У кухарки був малень
кий син, з котрим він любив за

БОРОТьБА ЗА ВиХОВАННЯ  
й ОСВІТУ ДиТиНи  
БУЛА ОДНиМ ІЗ 
НАйВАжЛиВІШиХ ЗАВДАНь 
НАЦІОНАЛьНиХ РУХІВ
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бавлятися й називав його своїм 
собакою; уранці, коли він вихо
див пити чай, хлопчик повинен 
був завжди бути тут. «Собако!» – 
крикне В.П., тримаючи в руці со
лодкий сухар; хлопчак, удаючи 
собаче воркотіння, підскакує до 
нього й вириває зубами сухар, 
потім В.П. бере його на коліна й 
гладить по голівці». «У нас, лю
дей кінця XIX століття, – зазна
чав автор спогадів, – таке пово
дження здатне викликати від
разу, але В.П., як людина по
чатку цього століття, дивився на 
речі іншими очима й ніяк не міг 
гадати, що в тому було щось об
разливе для «мужицького хлоп
чика».

ДУХ ЗМІН
Початки зламу в ставленні до ді
тей і дитинства чітко пов’язані зі 
зміною ментальних структур за
галом від часу Ренесансу та Ре
формації, та ці яскраві зрушення 
виявилися у державній політиці 
й суспільних процесах значно 
пізніше, за доби Просвітництва. 
Саме воно, щосили долаючи схо
ластику, дало нам сучасне розу
міння виховання, освіти й став
лення до дитини. Еволюція була 
повільною і перепліталася з тра
диційними устоями, але впро
довж кількох століть її вплив був 
істотним і разючим. Сучасні мо
делі поведінки, система на
вчання й контролю, прагнення 

до раціональності – все це про
дукти Просвітництва, великого 
«розчаклування світу», позбав
лення впливу церкви й подо
лання схоластики.

Поступово прийшло розу
міння того, що дитина є несвідо
мим суб’єктом, здатним на нера
ціональні вчинки, й за допомо
гою виховних заходів та належ
ної освіти малюка, а згодом і під
літка можна змінити, зробити з 
нього законослухняного підда
ного, дисциплінованого чинов
ника, вправного солдата тощо.

У Франції та Великій Брита
нії, які були на чолі просвітниць
кого руху, з’явилися спеціальні 
педагогічні трактати, один із яких 
– «Еміль» Жан-Жака Руссо – 
став настільною книжкою про-
світника-педагога.

Насамперед однією з особли
востей Нового часу виявилося 
послаблення покарань, зокрема 
заміна тілесних моральними. 
Для жінок-дітозгубниць поши
рені були пом’якшені вироки, од
нак із моральним засудженням і 
вимогою покути. Народження 
байстрючати засуджувалося, од
нак сиріт брала на утримання й 
виховання держава.

Ідеї Джона Локка, англій
ського мислителя, підштовхнули 
до утворення по всій Європі си
ротинців та «робітних домів», 
притулків для жебраків та сиріт. 
Дитина ставала моральною цін
ністю, а її народження – великим 
подарунком для батьків, суспіль
ства, держави. Медицина робила 
кроки вперед, стаючи окремою 
галуззю й долаючи старі хво

роби, найсмертоноснішу для ма
люків віспу лікували за допомо
гою щеплення.

Однак за дитячі права й за
гальну освіту боротьба точилася 
ще довго, що найяскравіше вия
вилося на острові європейської 
демократії – у Великій Британії. 
Обмеження жіночої та дитячої 
праці й масовість освіти – ре
зультат тривалих реформ і деба
тів у суспільстві упродовж усього 
XIX cтоліття.

Оскільки було визнано неу
свідомленість учинків дитини, то 
до неї відтепер застосовували не
суворі покарання або ж їй і вза
галі пробачали скоєне – жор
стоко бити беззахисного малюка 
вважалося моральним збочен
ням. Та, найголовніше, сталася 
зміна ставлення до малечі в 
культурі. Другу половину ХVIII – 
першу половину ХІХ століття 
вважають визначним періодом в 
історії родини. Тривалий потік 
економічних благ, який, на 
думку британського історика 
Джона Кордуелла, був спрямова
ний у традиційному суспільстві 
від молодших генерацій до стар
ших, розвернувся на 180°. Якщо 
в центрі старої родини стояв ав
торитет батька й управління до
мом, то життя сучасної сім’ї буду
ється на залежності від дитини та 
її майбутнього.

ДиТЯЧий СВІТ
Російська та Австрійська імперії, 
до складу яких входили україн
ські землі, стали великим експе
риментальним майданчиком для 
виховних заходів освіченого аб
солютизму. Іноді впроваджені 
ініціативи випереджали навіть 
західноєвропейські практики: 
найвищий вік для кримінальної 
відповідальності (17 років) в ім
перії Романових чи спроби як
найширшої системи освіти вна
слідок йосифінських реформ у 
державі Габсбурґів. Зміна став
лення до дитинства у випадку на
родів Центрально-Східної Єв
ропи чітко збіглася з національ
ним пробудженням, і боротьба за 
виховання й освіту молодшого 
покоління була одним із найваж
ливіших завдань відповідних ру
хів. Зокрема, майже всі видатні 
діячі українського відродження 
випробовували себе в ролі дитя
чих письменників і педагогів.

Ставлення до дитини карди
нально змінило її світ, що спри
чинило усвідомлене виокрем
лення всіх його елементів у 
особ ливу категорію: дитячий 
одяг, книжка, іграшки. Зре
штою, і зображення дитини за
знало істотної трансформації – 
від маленького дорослого до 
особливого тільця й характеру. 
Боротьба за дитячі права є 
невід’ємним завданням сучас
ного правозахисного руху та 
юриспруденції. Однак допро
світницьке минуле подеколи 
про себе нагадує... 

ІЗ ЧАСІВ ПРОСВІТНиЦТВА 
ДиТиНА СТАЛА  
МОРАЛьНОю ЦІННІСТю,  
А її НАРОДжЕННЯ – ВЕЛиКиМ 
ПОДАРУНКОМ ДЛЯ БАТьКІВ

ПАТрІАрХАЛь-
НА ТрАДИЦІЯ.  
Тілесні 
покарання в 
домодерну 
добу були чи 
не єдиним 
способом 
виховання 
дітей
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8–14 червня
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

|| Київ (вул. Лисенка, 3):
8 червня, 18:00 – Книгарня «Є» і видавництво «Апріорі» 
запрошують на презентацію книжки Віктор� Пономарьової 
«Маленькі подорожі Великим Китаєм».
12 червня, 18:00 – презентація часопису «Дух і Літера».
13 червня, 18.00 – розмова про європейську ідентичність в 
українській літературі. Учасники: Віра Агеєва, Оксана Забужко.
14 червня, 18:00 – Книгарня «Є» і видавництво «Смолоскип» 
запрошують на поетичний вечір молодих українських авторів 
Леся Белея та Ірини Шувалової.

|| Київ (вул. Спаська, 5):
29 травня, 18:00 – презентація книжки Олени Леонтович 
«Шульгини: батьки, діти, онуки». Учасники: Ігор Гирич, Валерій 
Шевчук, Надія Миронець, Олександр Надтока, Валентина 
Доброчинська, Світлана Мирвода, Олена Леонтович.

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
11 червня, 18:00, 5-й поверх – відкриття виставки ілюстрац� 
та живопису Сергія Греха, Віталія Греха та Володимира 
Федусіва «Сублімац�».

|| Львів (просп. Свободи, 7):
8 червня 18:00 – презентація книжки Романа Іваничука 
«Торговиця» (видавництво «Ярославів Вал»).

12 червня 18:00 – лекція музеєзнавця Данути Білавич на тему 
«Українські музеї: чим ми можемо зацікавити іноземців?».
13 червня 18:00 – лекція на тему «Жінка в епоху Середньовіччя» 
(спільно з Львівською федерацією історичного фехтування 
та реконструкц�).
14 червня 18:00 – презентація книжки Тадеуша Конвіцького 
«Хроніка любовних подій» (видавництво «Урбіно»)

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
13 червня, 18:00 – «Літні кіновечори». Перегляд 
та обговорення фільму «Людина без голови».
14 червня, 18:00 – майстер-клас із посткросингу «Хай живуть 
листівки!».

|| Тернопіль (вул. Валова, 7–9): 
11 червня, 18:00 – авторський вечір з поетом Олегом 
Короташем.

|| Харків (вул. Сумська, 3):
9 червня, 13:00 – Книгарня «Є» і Спілка української молоді 
запрошують на перегляд та обговорення кінострічки 
«Нескорені» режисера Олеся Янчука.
13 червня, 18:00 – тренінг на тему «Look deeper – do better». 
Дізнайтесь, як зробити цілі ефективнішими. Мова – англійська. 
Тренер Марія Гнездюкова. 

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



Вихід поза межі
Ярослав Мельник про імідж нації в літературі 
та небезпеки провінційності

У
часники українського 
літературного процесу 
1980-х можуть пам’ятати 
Ярослава Мельника як 

критика. Та аж тепер випадає 
нагода пізнати його як автора 
художніх творів. Шляхи Гос
подні незбагненні, адже в Литві 
цього письменника вже багато 
років вважають своїм – і дуже 
відомим. Там він провів понад 
20 років, але крім країни, де на
родився й виріс, та країни, де 
переважно проживає, наш зем
ляк має ще одну духовну бать
ківщину – Францію, яка при 
ваблює його своїм відчуттям 
свободи, поглядом на світ, звід
 ки навіть Україну він розуміє 
краще й де також видає свої тек
сти. Критика називає їх екзис
тенціалістськими, часом сюр 
реалістичними або й узагалі 
пов’язує з магічним реалізмом.

Нещодавно у видавництві 
«Темпора» в серії Бібліотека 
«ЛітАкценту» вийшла друком 
перша прозова книжка Ярос
лава Мельника українською мо
вою «Телефонуй мені, говори зі 
мною». Тижню вдалось по
спілкуватися з письменником 
під час його приїзду до Києва та 
Львова з нагоди презентації в 
тамтешніх Книгарнях «Є».

У. Т.: Ваші книжки входять до 
п’ятірки найбільш читаних у 
Литві, написаних місцевими 
авторами. Чи бентежить вас те, 
що нині в нашій державі ви не 
дуже знані?

– На мій погляд, письмен
ник – узагалі вільний птах. За 
самовідчуттям я українець, у 
мене немає проблем із самоіден
тифікацією, я народився й виріс 
на Волині, мої батьки походять 
із Галичини, і тепер, коли вже 
багато років зв’язаний із Лит

Cпілкувалася 
Анастасія Левкова

Фото:
Макс Руденко

вою, я не сиджу в ній безвиїзно. 
Може, в Україні я проводжу 
більше часу, ніж багато пись
менників, які регулярно отри
мують західні гран  ти. Я не бачу 
різниці між мною, який усе літо 
в Україні, й Андруховичем, який 
місяцями в Німеччині. Усе воно  
настільки відносно в наш час... 
Що ж до відóмості, то й це до
волі умовно. Досить почати да
вати по кілька разів на рік 
інтерв’ю українським ЗМІ, пу
блікувати й презентувати по 
всій державі свої книжки, регу
лярно висловлюватися на тему 
політики – і ти станеш чимось 
реальнішим для цього контек
сту. І будеш таким, поки «світи
тимешся». На жаль, нерідко в 
основі брендів, «творення іме-
 ні», лежить не стільки якість 
творів, скільки цей примітив
ний механізм. Однак і текст, 
якщо в ньому закладена внут -
рішня енергетика, має си  лу. Ось 
тільки вона – вповільненої дії.

У. Т.: Для письменника, на ваш 
погляд, важлива належність до 
якогось напряму? Ви самі її від-
чуваєте?

– Коли писав критику, не 
думалося про такі речі. Нині, 
сам будучи автором художніх 
книжок, я можу констатувати, 
що встановлення тенденцій, 
рівнів, стилістичних шкіл не 
байдуже письменникові. Слід 
визнати: критика структурує 
літературне середовище. Уявіть 
собі сто людей: кожен пише що 
хоче. Безумовно, потрібен хтось, 
хто розставив би все по полич
ках, – і не тільки для того, щоб 
читач легше орієнтувався. Са
мому письменнику це важливо, 
навіть якщо він не погодиться з 
критикою, не стане «звіряти» 
свого наступного твору, мовляв, 
написаний він згідно з тим, як 
його «охрестили», чи ні. Фран
цузи кажуть у таких випадках 
avoir des repères, «мати орієн
тири». Що стосується мене як 
прозаїка, то я уявляю свою 

творчість у певній традиції саме 
завдяки критикам, які про мене 
писали. Вони згадували про 
традицію Кафки, Борхеса, Кор
тасара, Діно Буццаті, Орвелла, 
Бредбері та ін. Зазвичай мої 
твори відносять до сюрреа
лізму, говорять про фантастич
ний реалізм, зсув свідомості чи 
реальності, містику (хоча це не 
має спільності зі стилем «ві
дьом» і «чортівні»). Також часто 
про мою прозу відгукуються як 
про екзистенційну, філософ
ську, хоча в ній зовсім немає фі
лософських термінів.

УНІВЕРСАЛьНІ ПРОБЛЕМи
У. Т.: У вашій прозі не знайдеш 
опису місця, немає і часових 
ознак, не йдеться про кон-
кретні епохи...

– Це і правда, й ні. Спочатку 
про правду. У мене зайняло б 
десять хвилин наситити свої 
книжки вказівками, що дія від
бувається в місті Рівному чи Во
рошиловграді. І в якомусь кон
кретному році. Нема проблем. 
Але тоді моя проза щось різко 
втратила б. Я не можу цього по
яснити навіть самому собі, чому 
не вказую місця й часу. Цьому 
опираються стилістика, харак
тери. А неправда в тому, що мої 
герої цілком конкретні й жи
вуть у цілком конкретному се
редовищі, в конкретні епохи – 
це не якісь ходульні схеми, а 
живі люди. У них легко впіз
нати себе, сусідів, знайомих. Ви 
читаєте мою прозу і бачите 
звичний усім побут: дружина 
кричить на чоловіка, навіщо він 
забрав із пральні діряві прости
радла, – і раптом герой прова
люється в щось уселюдське, ви
ходить за межу побуту й опиня
ється у світі буття. Я пишу про 
універсальні проблеми. Оче
видно, через те мої книжки за
жили популярності в інших 
країнах (хоча я розумію всю 
відносність своєї «відомості»).

Якщо автор береться за 
вузьку проблематику, скажімо, 
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пише про якийсь період історії 
свого народу, зображує його бо
лючі моменти, як-то Шкляр, – я 
важко уявляю (за всієї поваги й 
до автора, й до теми, яку він ви
світлює!), щоб це було цікаво, 
наприклад, французькому або 
голландському читачеві (не з 
української діаспори). Якщо бе
ремо рівень Достоєвского, то він 
пише про конкретне місто – Пе
тербург, але передусім йому ці
кава оголена суть людини. Там 
географія – лише антураж. 
Чому Достоєвскій такий попу
лярний у світі? Бо він не пише 
про проблеми царської Росії. 
Він пише про стани свідомості, 
про загальнолюдське, оперує 
архетипами. Хоча, як на мене, 
не можна вимагати від усіх од
накового. Літератори повинні 
бути різні, зокрема й такі, що 
просто описують, як місцевий 
кримінал наїжджав на дрібного 
бізнесмена і як Галя посвари
лася з Дмитром, бо той зако
хався в її подругу, котра з допо
могою тітки-чаклунки напус
тила на нього чари. У таких ав
торів завжди буде вдячний чи
тач. Місцевий.

У. Т.: На ваш погляд, письмен-
ник стає знаний за кордоном 
радше завдяки якості письма 
чи внаслідок промоції?

– Гадаю, тут відіграють роль 
обидва фактори. Є таке по
няття, як імідж певної нації в 
літературі. Яскравий приклад: 
шведи та їхні детективи. Пись
менникові з цієї скандинавської 
країни пробитися на Заході 
легше. Так склалося, що один 
швед написав добрий детектив, 
досяг мільйона тиражів за кор
доном, другий, третій... Тепер 
цей жанр – їхній бренд (деталь
ніше про даний феномен – у 
книжці Яна-Еріка Петерссона 
«Стіґ Ларссон. Детективіст на 
тлі епохи». – Ред.). Із наших ав
торів, очевидно, тільки Андрій 
Курков має більш-менш визна
чену аудиторію. Бренд україн
ської літератури за кордоном 
потрібно формувати довго, му
дро, виважено. Та навіть якщо 
вітчизняних письменників по
казало телебачення, про них 
написали газети – цього недо
статньо. Треба, щоб їхні твори 
відповідали світовим тенден
ціям. Зверніть увагу: росіяни 
світових бестселерів теж не ма
ють. І це попри те, що в їхньої 
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країни інший масштаб та відо
мість, і, скажімо, Франція є ви
разно русофільською. Про
блема, можливо, у тому, що су
часні письменники – й україн
ські, й російські, й литовські – не 
уникають небезпеки провінцій
ності: вони або пишуть «про 
своє село», або десь шукають 
цей постмодернізм (чи що там 
настало вже після нього) – але 
на Заході це вже пройдено. За
хідні видавці, читачі нерідко 
сприймають наші «відкриття» 
як учорашній день.

МОДА НА ЧиТАННЯ
У. Т.: Чи помічаєте у Франції 
спад інтересу до книжки?

– Помічаю: це загальна тен
денція в комп’ютерну епоху. Але 
там це не так кричущо, бодай 
тому, що книжка, причому інте
лектуальна, здавна в моді, й ця 
мода не зникає. Ти можеш не 
дуже розуміти її сенс, але щоб 
бути в тренді, мати про що ви
словитись на всіляких аперити
вах, вечорах, потрібно читати, 
бути в курсі видавничих подій. 
Навіть якщо ти банкір чи бізнес
мен. У Франції є середній клас, 
який просто зобов’язаний ціка
витись інтелектуальною літера
турою і висловлювати свою 
думку про неї. Він не може гово
рити про масові примітивні 
книжки – це знижує його образ. 
На ньому ж таки тримається від
повідний ринок, бо він пере
важно й купує друкований товар.

У. Т.: Вважають, що Радянський 
Союз був читаючою країною, іс-
нували надзвичайно масштабні 
тиражі. На вашу думку, тради-
ція читання перервана, чи її 
тоді просто вигадала радян-
ська пропаганда?

– Знову ж, і так, і ні. Справді, 
наклади були досить високі. Ска
жімо, навіть у маленькій три
мільйонній Литві поезію вида
вали по 100 тис. примірників. Ви 
не повірите, примірників моєї 
книжки літературних портретів 
«Сила вогню і слова» вийшло 
5 тис. А це були тексти молодого 
критика. То що говорити про ти
ражі тодішньої прози? А сьогодні 
вони навіть у популярних україн
ських прозаїків нерідко – по 
2 тис. Люди читали, бо мали 
спрагу – вони були відрізані від 
світу; інтернету й сателіток не іс
нувало, Радіо «Свобода» глу
шили, література була єдиним 

віконцем у світ – хай нерідко й 
замаскований – інших ідей. Крім 
того, існувала могутня мережа 
книгарень. Але були й дуті ти
ражі. Існував інший бік медалі. 
Адже видання фінансувала дер
жава, не особливо дбаючи, чи 
продадуть їх, чи цю книжку чи
татимуть. Я знаю одного україн
ського поета, який організував 
тоді замовлення книгарень на 
20 тис. своїх книжок. На виру
чені гроші купив собі «Волгу». А 
книжка лежала непродана.

У. Т.: У Литві є державна під-
тримка книговидання?

– Менша, ніж у Франції, де 
цим займається потужна струк
тура – Національний центр 
книжки, – але є. Наприклад, що
року видавництва надсилають 
заявки на підтримку опубліку

вання своїх авторів до Мін
культу, який і виділяє гроші на 
підтримку литовської літера
тури. Є державне сприяння й са
мому літпроцесові. Є акція Мі
ністерства культури «Книж  ка 

року», до якої підключено різно
манітні ресурси: радіо, телеба
чення, адже тільки держава 
може забезпечити всебічну під
тримку. Акція полягає в тому, що 
експертна комісія укладає так 
званий довгий список книжок 
литовських письменників, котрі 
вважає найякіснішими. Якщо 
автор потрапляє до короткого 
списку (а мені двічі пощастило 
там побувати), то це означає, що 
три місяці, до фіналу, цен
тральне телебачення перед пів
годинною передачею вечірніх 
новин рекламує поруч з іншими 
чотирма і його книжку. Також на 
зупинках громадського тран
спорту по всіх містах і містечках 
Литви можна побачити афіші з 
тими п’ятьма книжками. Автори 
дають інтерв’ю на національних 
теле- й радіоканалах. Йде обго
ворення в бібліотеках. Кінцевий 
етап – голосування читачів, хоча 
в останній рік додали ще й голо
сування експертів (вирішили 
врівноважити, оскільки поба
чили, що йде «перекіс» у бік ма
сової літератури). Звісно, є купа 
інших премій – громадських, 
приватних. Але слід зважати на 
те, що найбільший ресурс для 
промоції має держава. Шкода, в 
Україні бракує такої державної 
підтримки книжок і книгочи
тання. 

НА жАЛь, НЕРІДКО В ОСНОВІ 
ЛІТЕРАТУРНиХ БРЕНДІВ, 
«ТВОРЕННЯ ІМЕНІ», ЛЕжиТь 
НЕ СТІЛьКи ЯКІСТь ТЕКСТУ, 
СКІЛьКи ПРиМІТиВНий 
МЕХАНІЗМ САМОПІАРУ

Повну версію інтерв’ю читайте 
на сайті www.tyzhden.ua
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Фестиваль I love Kiev

Галерея «Лавра», арка Друж-
би народів (Київ, вул. Лавр-
ська, 1; центр Києва)
Замість традиційних кількох днів 
цьогорічний урбан-фест тривати-
ме аж три тижні. Захід предста-
вить різні грані сучасного вітчиз-
няного мистецтва та багатоманіт-
ність культурного життя українців. 
Цього року програма дійства як ні-
коли багата на цікаві події: кон-
церти, покази мод, виставки, кіно-
трансляції, майстер-класи з графі-
ті, збору велосипедів, скретчів  

тощо. На території I 
love Kiev функціону-
ватиме також вільний 
DIY-простір, де люди 
різних субкультур змо-
жуть продемонстру-
вати публіці свої та-
ланти.

«Україна – музика – 
європа»

Sullivan Room Kiev
(Київ, вул. Прорізна, 8)
Паралельно з Євро-2012 в Україні 
відбудеться довготривалий музич-
ний фестиваль. Відомі українські 
гурти (Revenko Band, Едуард «Діля» 
Приступа, Toporkestra та ін.) разом 
із молодими музикантами щовечо  - 
ра після закінчення футбольних 
мат  чів демонструватимуть свої про-
грами у стилях етно, фольк, джаз, 
соул, рок, брит-поп, рок-н-рол та ін-
ших напрямах сучасної музичної 
культури. Живі виступи 
виконавців, BTL-акції, 
конкурси, квести та 
інші шоу-програми ма-
ють усі шанси стати не-
забутнім святом україн-
ської, а отже, європей-
ської музики. 

Анонси

Новий фільм Рідлі Скотта 
очолив цьогорічний 
рейтинг глядацьких 
очікувань. Чи виправдано?

четвертого – базу зі зброєю масового винищення, 
з п’ятого – ідею знайдення карти і мандрівку до 
місця перебування інопланетян. Увесь антураж і 
бутафорія «Прометея» також настільки футури
зовані за останнім словом наукової кінофантас
тики, що він не може бути таким, що передує по
діям «Чужого». «Приквелізованими» є лише об
раз сильної жінки та ідея істоти, яка так чи так 
розвивається як паразит у тілі людини. І, звісно, 
інтриги ксеноморфів: у «Прометеї» вони част
ково розкриваються. Проте при цьому породжу
ють безліч нових питань. Це може бути як міну

У
же те, що на зазвичай «мертвому» ранко
вому сеансі в прем’єрний день виходу 
«Прометея» було зо третину залу, вказує 
на високий рівень зацікавлення аудиторії. 

Хоча від початку глядачі розділилися на два та
бори: адептів, що вивчили стрічки про «чужих» 
на зубок, і неофітів тинейджерського віку, які хо
дять у кіно через рекламу і силу «сарафанного 
радіо». За результатом фільму можна стверджу
вати, що розрахунок продюсерів і менеджерів 
компанії 20th Century Fox робився саме на остан
ніх. А розчаровані адепти нехай будуть уважні
шими: Рідлі Скотт не раз говорив про «переза
пуск франшизи», наголошуючи: «Прометей» аж 
ніяк не є приквелом славетного «Чужого» 1979 
року». Що стрічка й підтвердила. Це справжній 
мікс з усіх п’яти фільмів про ксеноморфів, де з 
першого взято інопланетний корабель, кімнату 
«з гарматою» і зрадливий андроїд, з другого – 
образ героїні Васкес, що вгадується в образі 
капітана-жінки, і кілька реплік інших персона
жів, з третього – вагітність головної героїні, з 

9–21 червня, 23:00 9–30 червня2 червня – 2 липня
Kyiv Sculpture Рroject

Національний ботанічний сад 
ім. М. М. Гришка
(Київ, вул. Тімірязєвська, 1)
Мета першого в Україні міжнарод-
ного фестивалю сучасної скульпту-
ри – інтеграція української част-
ки цього виду мистецтва у світовий 
арт-простір. Протягом місяця в бо-
танічному саду будуть представ-
лені роботи українських та міжна-
родних авторів – як уже прослав-
лених митців (Єви ротшильд, Маг-

далени Абаканович, Суя 
Цзяньго, Найджела Холла), 
так і менш знаних художни-
ків. Особливе місце серед 
виставлених експонатів по-
сідає знаменита шеститон-
на скульптура Жауме Плен-
си «Будинок знань», яку 
привезли в Україну ще на 
початку весни. 

Про мету 
«Прометея»

«Прометей»/
«Prometheus».
У кінотеатрах 
України
з 31 травня

КІНО
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15–17 червня
«Легенда Львова»

Палац Потоцьких
(Львів, вул. Коперника, 15а)
У культурній столиці України від-
будеться третій міжнародний ли-
царський турнір, покликаний від-
родити та популяризувати історич-
ну спадщину шляхетних традицій 
галицького лицарства XIV–XV сто-
літь. Участь у фестивалі візьмуть по-
над 200 учасників, 16 найсильні-
ших клубів історичної реконструкції 
та шість хоругв Грюнвальдської бит-
ви з України, Білорусі, Польщі, Лит-
ви, росії, Сербії та Франції. Відваж-

ні лицарі змага-
тимуться за честь 
прекрасних дам та 
за право назива-
тися найхоробрі-
шим лица  рем – 
охоронцем міста 
Лева. 

15 червня, 23:0012 червня, 18:00

сом, так і плюсом. Та точно мінус стрічки Скотта 
в тому, що вона відчутно кон’юнктурна: на від
міну від перших трьох «Чужих» тут багато чого 
пояснюється на словах, як кажуть, «для тих, хто 
в танку», у головних ролях зірки Шарліз Терон і 
Майкл Фассбендер, яким нічого грати. Студія 
зробила ставку на маси, бо дороге кіно, що скла
дається з комп’ютерної краси, штучного інтересу 
і високотехнічних ефектів, мусить дати надпри
буток. Ось і вся мета.

Ярослав Підгора-Гвяздовський

Michael Feiner

Crystal Hall
(Київ, вул. Дніпровський узвіз, 1)
Літній сезон концертів електрон -
ної музики продовжить один із во-
калістів формації Swedish House 
Mafia, шведський діджей та саксо-
фоніст Міхаель Файнер. На його 
рахунку енна кількість хітів, серед 
яких «Together», «In Your Eyes», 
«Fairplay (Let There Be Love)», за-
писаних спільно з іншими вико-
навцями. Нестримна енергетика 
артиста та унікальна манера вико-
нання перетворюють його виступ 
на незабутнє шоу. 
У програмі вечо-
ра dj-set і перфо-
манс від Міхаеля  
Файнера, а та-
кож Diana Miro, 
New Jack та Misha 
Zaitsev.

Linkin Раrk

Стадіон «Чорноморець»
(Одеса, вул. Марзалієвська, 
1/20)
Хедлайнером відродженого піс-
ля 10 років фестивалю Prosto Rock 
стане відомий американський 
рок-гурт Linkin раrk (на фото). Це 
буде перший виступ команди в 
Україні, на який так довго чека-
ли її шанувальники. У рамках фес-
ту музиканти представлять компо-
зиції, які увійдуть до нового альбо-

му, а також потішать слуха-
чів старими хітами. Перед 
LP на сцені з’явиться ще 
одна легенда рок-музики – 
гурт Garbage. Імена решти 
учасників Prosto Rock-2012 
організатори досі трима-
ють у таємниці, проте обі-
цяють, що несподіванки 
будуть лише приємними.

Станіслав Вінценз. «На високій полонині»
Народжений на Гуцульщині польський пись
менник у своєму найвідомішому тво  рі – романі-
епопеї – описує знайомий багатьом українцям 
(принаймні з літератури) та екзотичний для 
іноземців світ ґазд і ґаздинь, які слухають гру 
трембіт, їдять бринзу, розкладають ватру, по-
особливому святкують Різдво. Розповідаючи про 
гуцулів: їхні заняття, уподобання, звички, автор 
розкриває філософію прикарпатського життя. 

Ед Стаффорд. «Уздовж Амазонки»
Попри невіру та скепсис знайомих стосовно того, 
що можна пішки пройти уздовж усієї Амазон
ки, Ед Стаффорд таки взявся це зробити. Мета – 
вказати людству на проблеми довкілля, зокрема 
на вирубку лісу, зникнення племен та ареалів у 
цьому регіоні. Подорож тривала майже два з по
ловиною роки: з 2008-го до 2010-го. Стреси, не
безпеки, важка праця, скрута – до всього цього 
герой підготувався, хоча не міг продумати зазда
легідь усе. Він описує свої мандри, природу Ама
зонії, звички аборигенів.

Крістофер Раєн, Касільда Джета. 
«Світанок сексу. Доісторичні витоки 
сучасної сексуальності»
Сексуальна поведінка людини навіть сьогодні час
то табуйована або стягнена корсетами моральнос
ті. Західне суспільство встановило норму монога
мії та подружньої вірності, якої часто не дотри
мується. Звідки береться ця суперечність? Авто
ри книжки дослідили доісторичні джерела люд
ської сексуальності. Вони дали відповідь на це та 
на інші запитання зі сфери інтимного життя люд
ства. Аналіз проілюстрований результатами нау
кових досліджень, однак стиль письма доступний. 

КНижКи
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LoS CoLoRadoS

Учасники гурту  
(на фото зліва на-

право):

Руслан Приступа 
(вокал, баян)

Олександр Драчук 
(барабан)

Ростислав Фук  
(гітара)

Сергій Масик  
(бас)

They Like To Move It

Я
к це часом трапляється з 
українськими музикан
тами, справжня популяр
ність до Los Colorados при

йшла з-за кордону. Переспів 
пісні «Hot N Cold» відомої амери
канської співачки Кеті Перрі за 
допомогою всюдисущого інтер
нету зробив тернопільську ва
тагу без перебільшення всесвіт
ньо відомою. А цьогорічний чем
піонат Європи з футболу, ще на
віть не почавшись, схоже, уже 
дав гурту непогані шанси закрі
питися на європейських сценах, 
радіохвилях і телеекранах. Адже 
їхній кавер на композицію «I 
Like To Move It» стане заставкою 
під час трансляції футбольних 
матчів на одному з найпотужні
ших німецьких телеканалів ZDF. 
Крім того, «колорадоси» вже 
підписали контракт зі звукоза
писувальною компанією Motor 
Music (знаною, зокрема, своєю 
співпрацею з гуртом Rammstein), 
встигли записати свій перший 
альбом та відзняти кілька клі
пів. Тиждень вирішив дізна
тися в гітариста Ростислава Фука 
(Рослик) та барабанщика Олек
сандра Драчука (Лесик), чи не 
відчувають вони запаморочення 
від несподіваного успіху.

У. Т.: На перший погляд, може 
видатися, що ваш успіх – то чи-
стої води удача. І якоюсь мі-
рою, можливо, це так, але та 
удача все одно мала впасти на 
добрий ґрунт років навчання в 
музичній школі та репетицій?

Р. Ф.: Є в цьому зерно 
правди. Усі ми переграли в ба
гатьох гуртах до того, як разом 
зійтися. Кожен із нас ходив до 
музичної школи чи на якісь 
курси. 

О. Д.: Нам пощастило, що 
кожен із нас має якісь особли
вості в плані музики. Сергій 
(Масик, басист. – Ред.), напри
клад, розуміється на комуту
ванні, студію орендує. Я, ска
жімо, на звуковій інженерії 
більше спеціалізуюся. Ростик – 
на аранжуванні та перекладах 
англійською мовою. Руслан 
(Приступа, вокаліст. – Ред.) має 
гарний слух – він усе підбирає. І 
якось усе так одне до другого 
складається – і нам легко пра
цювати.

Cпілкувався 
Любомир Крупницький, 

Тернопіль

У. Т.: Відколи музика стала для 
вас не лише захопленням, а й 
роботою?

Р. Ф.: У ті невеселі часи, коли 
вдарила криза і ми лишилися без 
заробітку, вирішили зосереди
тися на музиці – єдиному, що нам 
більш-менш вдається. Бували мо
менти, коли хапалися за будь-які 
запрошення, навіть такі, що в мі
нус нам виходили. Кожен, мабуть, 
має пережити таку собі голодну 
весну, щоби потім – на осінь – 
збирати плоди. Запрошення гра-
 ти за гроші нам почали надхо
дити приблизно з 2009 року – 
після того як «Катя Перова» (пе
респів «Hot N Cold» Кеті Пер-     
рі. – Ред.) пішла по інтернету... І 
до того за гроші грали, але то було 
більше як хобі: заробити на 
струни чи якісь «примочки». А за
раз можна сказати, що ми вже 

професійні музиканти, бо тільки 
цим і займаємося.

У. Т.: Любов до Los Colorados в 
Україні – явище доволі при-
родне: багато друзів, зрозумілі 
тексти, знайома мелодика 
тощо. А чим ви полонили за-
кордонну аудиторію?

Р. Ф.: Я думаю, що передусім 
позитивним настроєм. Намагає
мося не виносити на загал того 
негативу, який у нас є всередині, 
хоча його інколи буває чимало. А 
ще їм насправді цікаві наш укра
їнський колорит і взагалі фолк. У 
Німеччині народна музика май-
 же вироджена. Якось ми сиділи в 
берлінській студії з нашим звуко
режисером, пили чай, і він каже: 
«Заграйте щось українське». Ну 
ми взяли гітару, на три-чотири 
голоси розклали... А він: «Я не ро

Гурт Los Colorados 
про природу свого успіху
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They Like To Move It
зумію, як ви це так змогли? За
вчили цю пісню?» А ми, може, 
раз її перед тим грали. Тож це, на
певне, десь у крові... Саме такого 
колориту вони й хочуть. Непо
гано б щось українське, зокрема й 
музику, експортувати, було б 
клас  но, якби й німців у вишиван
ках побачити. Із поп-му  зикою 
там також серйозний застій – 
вона дуже вже ра  фі  новано-
солодка. А сучасні кліпи по їх
ньому телебаченню – це як наша 
«Територія А» в 1990-х роках. 
Отака там біда насправді. 

У. Т.: Як так трапилося, що саме 
німецька звукозаписувальна 
компанія й тамтешнє ТБ най-
більше зацікавилися вашою 
творчістю?

Р. Ф.: Канал ZDF хотів зняти 
музичний ролик до Євро-2012. 

Відповідно вони шукали для 
цього якусь українську або поль
ську команду. Коли ми погово
рили в Берліні з людьми, які за
ймалися тим відбором, то з’я -
сувалося, що в них було зо 20 ва
ріантів, і то досить знаних гуртів. 
Але в підсумку вони подумали: 
навіщо нам оці всі відомі, да
вайте візьмемо якихось простих 
пацанів. Ось тоді й згадали про 
Los Colorados – хтось там на 
YouTube нас бачив. А згодом 
прив’язалися і лейбл, і студія...

У. Т.: Концертом з нагоди 
п’ятирічного ювілею ви розпоча-
 ли своє європейське турне. Де 
саме відбуватиметься і скільки 
часу воно триватиме? Та й уза-
галі про умови співпраці з Motor 
Music цікаво було б дізнатися.

Р. Ф.: Нам обіцяли від 50 
концертів за чотири місяці. Це 
виходить один у два з полови
ною дні. Австрія, Швейцарія і 
Німеччина. Ми підписали 
контракт на три роки. Він пе
редбачає запис щонайменше 
двох альбомів. Один уже запи
сали, він вийшов 1 червня, бо 
прив’язаний до початку чемпіо
нату. Це хороший такий по
штовх, бо ZDF крутитиме п’ять-
шість разів на день ту заставку 
(кліп «I Like To Move It». – Ред.).

У. Т.: Наша країна все ще лиша-
ється для іноземців чимось не-
звіданим. що ви розповідаєте за 
кордоном про сучасну Україну?

О. Д.: Розповідати – то одне, 
а ми одразу їх сюди запросили, 
хай самі дивляться і висновки 
роблять. Бо говорити можна ба
гато, і хто знає, що з того 
правда, а що суб’єктивне. 

Р. Ф.: Завезли канал ZDF до 
Русланового села, вони позні
мали ті ями. Ми перепрошуємо 
за наші дороги, а вони: «Нічого, 
ми всі зі Східної Німеччини, у нас 
15 років тому таке саме було». 

О. Д.: Тобто ми їм усе як є 
показали, а вони вже хай самі 
складають якесь враження, але 
думаю, що таки позитивне. По
вели їх, наприклад, на наш ста
вок у Тернополі – де ще таку 
красу знайдеш? 

У. Т.: Ким себе відчуваєте в му-
зичному плані?

Р. Ф.: Ми рокери. 

У. Т.: Я не наважився б вашу му-
зику назвати виключно роком, 

адже там так багато всього на-
мішано.

О. Д.: У Німеччині наш 
стиль нарекли полька-панком. 
Бо в нас є, по суті, дві програми: 
акустична і рокова, а все ра
зом – полька-панк. Це, в прин
ципі, найближче і підходить то 
того, що ми там граємо. 

У. Т.: Ви ще й реп читаєте, і а 
капела співаєте...

О. Д.: Ми просто до біса му
зики слухаємо. Завжди шука
ємо щось нове і не зупиняємося 
на чомусь одному. 

Р. Ф.: Так, кожен абсолютно 
різну музику слухає... Колись, 
може, і були якісь сварки через 
це, але потім зрозуміли, що 
треба йти на компроміс.

У. Т.: Переспіви у вашому вико-
нанні виходять гарні та цікаві, 
але лише їх, мабуть, мало, та й 
це все ж таки щось вторинне. 
Як у вас із власними піснями? 

О. Д.: У нас є своїх пісень 
штук 30, навіть більше. Пере
співів удвічі менше. Звісно, 
якщо поглянути правді у вічі, 
нас побачили через кавери. 
Перший альбом містить і їх, і 
власні композиції. Los Colorados 
хотіли просувати передусім як 
кавер-гурт, але склалися такі 
хороші обставини, що в нас 
були свої непогані пісні, й вони 
також сподобалися німецькій 
аудиторії, яка нас перша по
чула... Ми можемо і так і сяк, і 
як тільки захочеш. 
 
У. Т.: Одна з ваших нещодавніх 
робіт – це відзнятий у Львові й 
про Львів відеокліп. Тернопо-
ляни не образяться?

Р. Ф.: Треба й братам допо
могти... Попросили, то чого б не 
зняти? Тим більше у нас там 
безліч колег, друзів, тож хо
четься щось зробити для цього 
міста. Нас запросили їхня 
міська рада і сайт visitlviv.net. 
Вони хотіли зробити зазивалку-
запрошення європейців до 
Львова. Кліп, який ми зніма-
 ли, – це переробка старої батяр
ської пісні «Тільки у Львові». 
Вона була така собі вальсова, а 
ми зробили її рокабільною, ро
ковою. Додали баян, електрогі
тару, і вийшло досить цікаво і в 
нашому стилі. Дуже цікава й 
сюжетна лінія – ніби кожен із 
нас різними способами добира
ється до Львова. 

MoVE IT!
Дебютний 
альбом 
Los Colorados 
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Sand Flea

У 
класичному науково-фан-
тастичному фільмі «2001: 
Космічна Одіссея» HAL, 
комп’ютер зорельо  та, зі

ткнувся з дилемою. Згідно із за
кладеними в нього інструкціями, 
він одночасно мав і забезпечити 
виконання місії літального апа
рата (дослідити певний артефакт 
на орбіті Юпітера), і зберегти 
справжню мету в таємниці від 
команди. Щоб розв’я зати цю су
перечність, штучний інтелект на
магається знищити екіпаж.

Роботи стають дедалі більш 
автономними, і поняття про при
йняття етичних рішень маши
нами з комп’ютерним керуван
ням переходить із царини науко
вої фантастики в наше повсяк
дення. Суспільству потрібно за
безпечити їх кращими 
вміннями вирішувати 
моральні дилеми, ніж 
ті, що були в комп’ю-
тера під назвою HAL.

ЗВІРиНЕЦь РОБОТІВ
Немає нічого дивного в тому, 
що на передньому плані розро
бок машин із можливістю авто
номного прийняття рішень пере
бувають саме військові техноло

гії. У ході їхньої еволюції ви- 
ник   ло надзвичайне розмаїття 
видів. Колісний робот «піщана 
блоха» (Sand Flea) може заско
чити у вікно або на дах будівлі, 
водночас записуючи все на відео. 
Після цього «блоха» котиться 
далі на колесах до наступного 
стрибка. Шестиногий робот-
тарган RiSE може лазити по сті
нах. Схожий на собаку робот LS3 
біжить услід людині пересіченою 
місцевістю, несучи при цьому до 
180 кг вантажу. Робот SUGV за
вбільшки з портфель може впіз
нати особу в натовпі й прямувати 
за нею. Є також безпілотний роз
відувальний міні-літак (дрон), 
який важить не більше, ніж об
ручка. А є і такий, що може нести 
2,7 т бомб.

Роботи завойовують собі міс-
 це й у цивільному 

світі, від кабіни 
пасажирського 
літака до опера

ційної в лікарні. 
Пасажирські літа-

 ки давно вже можу  ть 
здійснювати при зем-

лення на автопілоті. Всі 
вже звикли до потягів без 

машиністів. Новий хетч бек 

V40 від Volvo цілком здатен руха
тися в суцільному транспорт
ному потоці без участі водія. Ав
томобіль спроможний галь  мувати, 
коли сенсори виявлять загрозу 
близького зіткнення, так само як 
і фордівський міні-вен B-Max. В 
усьому світі тривають випробову
вання повністю автономних без
пілотних машин. Зокрема, ав
тівки Google, так зва  ні ґуґломо
білі, у США наїздили вже понад 
250 тис. миль, а Невада стала 
першим штатом, де законодав
ством дозволено випробування 
таких транспортних засобів на 
автошляхах загального користу
вання. А кілька днів тому в Бар
селоні концерн Volvo провів де
монстраційні тестуван  ня цілого 
взводу безпілотних транспорт
них засобів на автомагістралі.

Автономні машини стають 
дедалі розумнішими, їхня чи
сельність зростає, і в один пре
красний момент за непередбачу
ваних ситуацій їм доведеться 
приймати рішення, від яких за
лежатиме життя або смерть лю
дини. Таким чином, вони муси
тимуть робити (принаймні так це 
бачитиме ть  ся) моральний вибір. 
Поки що системи озброєння 

Машини й моральність
Суспільству потрібні нові правила поводження з дедалі більш 
автономними роботами
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включають участь людей-
операторів. Але з подальшими 
удосконаленням і ускладнен
ням можна буде перейти в ре
жим самостійної роботи, коли 
машини виконуватимуть на
кази автономно.

Коли це станеться, перед 
ними постане етичний ви
бір. Чи слід безпілотному лі
таку відкривати вогонь по мі
шені, де можуть бути цивільні? 
Чи здатен автомобіль без водія 
звернути вбік, щоб об’їхати пішо
хода, коли він може зачепити 
інші транспортні засоби або ство
рити загрозу для своїх пасажи
рів? Чи повинен робот, залуче
ний до рятувальної операції, по
відомити людям правду про все, 
що діється, якщо це може викли
кати паніку? Такі запитання 
спричинилися до виникнення ці
лого поля «машинної етики», 
яка прагне дати механізмам 
змогу робити правильний вибір. 
Інакше кажучи, навчити їх від
різняти правильне від непра
вильного.

Один зі способів вирішити ці 
важкі питання – узагалі уникнути 
їх, заборонивши використання 
автономних військових роботів та 
безпілотних автомобілів раз і на
завжди. У відповідь на поши
рення дронів було створено Між
народний комітет контролю за 
військовою робототехнікою. Але 
ж користі від автономних роботів 
може бути набагато більше, ніж 
шкоди. Солдати-роботи не ста
нуть ґвалтувати, палити села зі 

ТРи ЗАКОНи ДЛЯ ЗАКОНІВ 
РОБОТОТЕХНІКи
По-перше, потрібні закони, які 
визначать, хто винен у випадку, 
якщо автономний безпілотний лі
так обстріляє не ту мішень або ав
томобіль, керований без водія, 
скоїть аварію: конструктор, про
граміст, виробник чи оператор. 
Для встановлення відповідаль
ності автономні системи повинні 
мати свого роду «чорну скринь-
 ку», із записів у якій за потреби 
стане зрозумілою логіка дій. 
Отже, мож  на відмовитися від ви
користання штучних нейронних 
мереж – системи прийнят  тя рі
шень, яка вчиться, а не виконує 
закладені в пам’ять 
правила.

По-друге, під 
час внесення в 
штучний інте
лект робота етич
них систем його рі
шення мають бути 
правильними в 
очах більшості 

людей. Тут повинні придатися 
техніки експериментальної філо
софії, яка досліджує людські ре
акції на етичні дилеми. Останнє 
й найважливіше – це завдання 
вимагає тіснішої спів праці інже
нерів, етиків, правників і політи
ків, які поодинці уклали б дуже 
різні зведення правил. І етикам, і 
інженерам співпраця пішла б на 
користь: перші можуть краще 
зрозуміти свою сферу компетен
ції, намагаючись навчити машин 
етики, а другі повинні запевнити 
суспільство, що не підуть в обхід 
етичних принципів.

Прогрес людства рухає техно
логія, але кожен новий крок на 
цьому шляху порушує нові не
легкі питання. Те ж саме стосу
ється й автономних машин. Що 
швидше ми знайдемо відповіді 
на питання моральності їхньої 
роботи, то легше людству буде 
користатися з тих благ, які вони, 
поза сумнівом, принесуть. 

злості або паніку
вати чи гарячкувати 

під час бою. Безпілотні ав
томобілі, швидше за все, 
виявляться безпечні

шими, ніж звичайні, так 
само як автопілоти зробили на
дійнішими літаки. Піонер у цій 
галузі Себастьян Трун вважає, що 
безпілотні автомобілі могли б ря
тувати щороку по мільйону люд
ських життів.

Одначе людству потрібно 
розробити підходи до етики ро
бототехніки, і якомога швидше. 
В Америці деякі штати вже на
магаються ухвалити закони, що 
регулювали б використання 
безпілотних автомобілів, які 
досі випробовують з огляду на 

прогалини в законодавстві. 
Адже технологія випереджає 
бюрократичну тяганину. Зрозу
міло, що в цьому нелегкому пи
танні правила дорожнього руху 
потрібні не лише для роботів на 
колесах.

Найвідоміші напрями робо-
етики – це сформульовані 1942 
року письменником-фантастом 
Айзеком Азімовим «три закони 
робототехніки». Вони вимага
ють, щоб роботи захищали лю
дей, підкорялися наказам і не за
вдавали шкоди собі – саме в та
кому порядку. На жаль, у реаль
ному світі від цих правил неба
гато користі. Від роботів-солдатів 
очікуватимуть порушення пер
шого з них. Оповідання Азімова 
якраз тим і захоплюють, що в 
них показані несподівані усклад
нення, які виникають, коли ро
боти намагаються виконувати 
очевидно розумні правила. Для 
регулювання розвитку й застосу
вання автономних роботів знадо
биться набагато складніша зако
нодавча база. Зокрема, потрібно 
вдосконалити три напрями.
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Справжня ідилія
Сальвадор виявився не таким страшним, як його малювали 
путівники

Автор:  
Олександр 
Москалець
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ЯК ДІСТАТиСЯ

Прямих рейсів немає. Теоретично можлива стиковка через аеропорти Ме-
хіко, Гватемали або Тегусігальпи. Важливо взяти до уваги, що повітряне спо-
лучення Центральної Америки з містами півдня США (наприклад, Маямі) є 
дуже зручним, але для транзиту через будь-який тамтешній аеропорт укра-
їнські громадяни повинні мати американську візу! А от для короткої турис-
тичної поїздки до Сальвадору вона взагалі не потрібна. Щодо автобусного 
сполучення – можете скористатися маршрутом, який курсує зі столиці сусід-
ньої Гватемали (п’ять годин у дорозі, ціна квитка – приблизно $25).

ГРОШІ В САЛьВАДОРІ

Курс євро у країні фантастично низький – певно, з цією валютою тут пра-
цюють украй рідко. Офіційна сальвадорська грошова одиниця – амери-
канський долар. Колишню місцеву – колон – виведено з обігу 2004 року. 
Вона функціонує лише віртуально, для складання кош  торисів. Вирушаючи 
до цієї країни, візьміть із собою «зелені», й не лише сотенними, а й дрібні-
шіми купюрами. Не зважайте на те, чи будуть ваші папірці зім’ятими або ж 
застарілими – там це не має жодного значення.

С
пекотний літній день. Їде
 мо від гватемальського 
кор    дону до Сан-Саль  ва  до
 ра – сальвадорської сто

лиці. Про цей відтинок шляху я 
колись прочитав таке: «Інколи 
на автобуси нападають розбій
ники і грабують пасажирів. У 
таких випадках головне – не 
чинити опору». Нічого собі! Ще 
в столиці Гватемали кондуктор 
улаштувався біля водія і з 
книжкою в руках почав зачиту
вати довгі молитви. Він робив 
це так, начебто ми вирушали в 
космос. Це змусило мене пові
рити, що небезпека все-таки є.

ПЕРШІ КІЛОМЕТРи
Біля мене сидить молодий саль
вадорець Родріґо. Дорогою ми без 
упину розмовляємо. До автобуса 
весь час застрибують торгівці 
дрібними товарами. За долар мій 
супутник купує пакунок «мамо
нів» – фруктів, яких немає в су
сідній Гватемалі. Щиро пригощає 
мене і вчить, як їх треба їсти – 
надкушувати, знімати шкірку й 
посмоктувати. Це чимось нагадує 
манго. «Правильна назва – «ма
мар», але ми говоримо «мамон», – 
пояснює юнак. Розпитую, що це 
за диво. І невже воно більше ніде 
не росте? З нами їдуть черниці, їм 
треба до міста Санта-Ани. «Се
стричко, а в Гватемалі є цей 
фрукт?» – запитує Родріґо в мо
нашки. «Там є лічі», – з посміш
кою відповідає вона. Але я і сам 
знаю, що лічі – це дещо інше.

Нарешті ми під’їхали до од
ного із трьох столичних автовок
залів Сан-Сальвадора «Пу  ер  та-
Бус». Одразу з’ясову  ється, що об
міняти гроші не можна: банк уже 
зачинено. Єдиний інший пункт 
обміну далеко, в аеропорту. Це не 
дуже зручно й свідчить про те, 

що сюди зазвичай навідуються 
гості з небагатьох країн. Наступ
ного дня я побачу, що біля входу 
до банку стоятимуть збройні охо
ронці й обов’язково перевіряти
муть сум  ку кожного відвідувача.

БАРВи ВЕЧІРНьОГО МІСТА
Уже вечоріло, і після заселення в 
готель я навмання гуляв незна
йомими проспектами Сан-Саль -
вадора. Найбільше надихало те, 
що такі променади в усіх путівни
ках називають «надзвичайно не
безпечними». Невдовзі натрап -
ляю на два красиві старі парки. У 
тропіках кожна така міська зе
лена зона бачиться розкішним 
ботанічним садом. Уночі входи до 
них зачиняють, але ринок по
близу ще кипить. Звідусіль лунає 
безліч радісних вигуків: «Лічі, 
десяток за кору!» Кора – місцева 
назва монети у 50 центів. «Ба
нани, десять за долар!» – кричить 
хтось інший.

Наступного ранку намага
юся з’ясувати, звідки вируша
ють автобуси до Ла-Лібертада, 
відомого прибережного містеч-
 ка. Але ніхто не знає, як туди 
дістатися! Оббігавши автовок
зал, дістаю пораду від поліцей
ських. Потрібний мені транс -
порт зупиняється далі, на міст-
 ку. Що ж, голосуватиму!

Автобуси в Сальвадорі довгі, 
старого американського зразка. 
Всередині – написи англійською 
ще з бозна-яких часів: «Watch 
your step» («Будьте обережні у 
дверях»). До них додано іспан
ський переклад. У салоні – жінка 
з кавником і шухлядкою, що ви
сить у неї на плечі. «Кави? – про
понує вона і раптом жартома 
урочисто оголошує: – Зараз від
будеться поїздка з кондиціонова
ним повітрям і панорамними 
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щО ПОБАЧиТи

Сальвадор – це не так розкоші сто-
личного життя, як природа, пляжі 
(фото 1), океан, гори, екзотика 
провінційних містечок. А якщо 
вам цікаво вивчити принади сто-
лиці, прогуляйтеся двома цен-
тральними парками, розташова-
ними поряд (орієнтир – пам’ятник 
Сімонові Болівару, фото 2), тоді ви 
обов’язково побачите головний 
ринок столиці та кафедральний 
собор (фото 4) і врешті вийдете на 
центральну площу. На фото 3 – 
монумент рятівнику світу.

їжА В САЛьВАДОРІ

Європейський сніданок у тамтеш-
ній столиці (кава, випіч  ка, йогурт) 
буде дешевшим, ніж у Києві. Але 
головне тут – не нехтувати дріб-
ними харчовими точками.

краєвидами!» Бачить, що перед 
нею іноземець, і добродушно іро
нізує. Натренованим рухом на
ливає напій – така собі ходяча 
кав’ярня. Я запитую: «Ця кава 
сальвадорська?» Вона каже: 
«Аяк  же! Це ж «Ла  ло». І для пере
конливості показує мені пачку 
відомої місцевої марки.

ОМРІЯНЕ ОКЕАНСьКЕ 
УЗБЕРЕжжЯ
Пляж Кончаліо. На терасі одного 
з ресторанів єдину пару відвіду
вачів співом і грою розважає гі
тарист. Усе тут до ваших послуг: і 
це місце, і загалом узбережжя 
облаштовано доволі зручно. Лю
дей майже немає, а іноземців і 
поготів. На березі – відполіро
вані хвилями чорні валуни, пісок 
теж чорний. Після купання си
джу на камені й милуюся океа
ном. Біля мене опиняється новий 
супутник. Він уже кілька років 
мешкає в Лос-Анджелесі, а зараз 
повернувся, щоб поновити аме
риканську візу. Спершу цей чоло
вік думав, ніби я американець, 
але ми переходимо на іспанську. 
Запитує, звідки я, який маршрут 
моєї мандрівки. Нарешті називає 
своє ім’я – Міґель. Випадкові 
співрозмовни  ки в Латинській 
Америці представляються саме 
наприкінці спілкування – це 
ознака приязні.

Після пляжу йду до міста. У 
глибині однієї з крамничок си
дить її господар, щось майструє. 
Біля прилавка – його син років 
одинадцяти. Я хочу купити ко
кос. «Холодний?» – запитує 
батько, що відірвався від справ. 
Він виходить із крамниці, кладе 
той горіх на приступку, звич
ними рухами зрізає верхівку, 
вставляє трубочку й передає 
мені. Залюбки п’ю прохолодне 
кокосове молоко. Дитина отри
мує гроші, це невелика сума. 
Випадково даю більше ніж 
треба, оскільки не розуміюся на 
американських центах. Малий 
терпляче пояснює мені, де яка 
монетка, і повертає надлишок.

Як же тут затишно! Справж-
 ня ідилія. Точнісінько як у пісні, 
в котрій живе собі десь «хлопчик 
на далекому узбережжі». Ла-
Лібертад – ідеальне втілення об
разів з усіх таких співанок. Тут 
немає метушні, немає і атмос
фери фешенебельного курорту – 
тут просто живуть люди, і вони 
щасливі. Вони розуміють, що їх 
обрано для такого життя… 

Міжнародні теле-
фонні розмови  

у Сальвадорі              
за допомогою  
ТревелСімки:  

вихідний тариф –

$2,50/хв,
вхідний – 

$2,0/хв  

1

2 3

4
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СТРАШиЛКА
Мені завжди подобалося слу
хати, як закордонні вчені-гу-
манітарії роблять презентації. 
Спершу довго і нудно доводять 
аудиторії: те, що ви зараз почу
єте, є не більше ніж інтерпрета
цією. Так і з геополітичним про
гнозуванням. Онде людство від 
1945 року живе і думає, а що ж 
спричинить III Світову війну.  
А тут ще й нинішня ситуація з 
Іраном зовсім не додає опти
мізму. А країна ж ця близько… І 
під час кухонних розмов про си
туацію у світі під акомпанемент 
закипаючого чайника та шквар
чання пательні весь час себе за
питую: ну добре, а раптом таки 
бабахне? Що там подалі, аби пе
реселитися? Аргентина цілком 
згодиться. У такі моменти зга
дую слова Івана Павла ІІ: «Не 
бійтеся!». Після цього сідаю і до
пиваю свій чай.  

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
У жовтні парламент Грузії пе
реїде до нової модерної будівлі 
в Кутаїсі, другому за розміром 
місті країни. А вже 1 вересня в 
Болгарії Агентство з рибаль
ства при Міністерстві сіль
ського господарства і продо
вольства перебереться до Бур
гаса. Думаю, з Києва теж час 
виселити деякі відомства туди, 
де вони ефективніше працю
вали б. Міненергополітики та 
вуглепрому просто ідеально 
працювало б у Донецьку (до 
речі, УРСРівське Мінвугле
прому там і було). Мінагропо
літики – у якомусь із аграрних 
обласних центрів Центральної 
України. Міністерство еконо
мічного розвитку і торгівлі 
України – у Харкові чи Одесі, а 
Міністерство освіти і науки, 
молоді та спорту – у Львові. 
Розвиваймо регіони!  

КОРОТКОЗОРІСТь 
Якось в африканській країні іно
земці побудували завод, аби за
безпечити місцеве населення 
роботою. Однак через тиждень 
після урочистого перерізання 
стрічок тубільці розтягли бу
дівлю по цеглинах – добудувати 
свої хатки. Іноді Україна нагадує 
мені цей завод. Її розбирають 
усі: від бідних маргіналів, які 
крадуть люки і дроти, до багатих 
еліт, котрі розбазарюють дер
жаву, щоб звести собі черговий 
маєток. Діяльність останніх за
звичай обурює більше, бо в їхніх 
руках є влада і гроші, тобто мож
ливість щось змінити. Та, на 
жаль, наші політичні лідери не 
мають глобальних амбіцій зали
шитися в історії, їхні прагнення 
обмежуються тимчасовою на
живою. Як і тих, хто за пляшку 
знімає люк на дорозі, якою сам і 
ходить. 

Анна  
Корбут

ЛюБиТи БЛижНьОГО
Лікарка районної поліклініки 
20 років приймає в кабінеті з 
дірявим лінолеумом, руко
мийником без зливу і «зруч
ностями» надворі. На виклики 
до гірських сіл мчить калаба
нями на пропахлій солярою 
швидкій, яка й сама потребує 
допомоги. До її послуг – ку
плений власним коштом тоно
метр і п’явки, бо у хворих не
має грошей. А коли заходять 
втомлені життям пацієнти, від 
яких пахне важкою працею і 
зневірою, її голос стає м’яким. 
«Не плачте, котику, все буде 
добре. Знайдемо недороге 
лікуван  ня», – гладить їх по го
лові, як дітей. Вони ніякові
ють, усміхаються, повторюють 
«дякую, пані лікарко». А іноді 
цілують руку. 

КОМПЛЕКС 
МЕНШОВАРТОСТІ
У числі інших реверансів для 
закордонних гостей до Євро-
2012 у столичному метро на 
станціях пересадки встано
вили зручні схеми всіх трьох 
гілок метро. Цей вияв гостин
ності, поза сумнівом, гарний 
тон, проте виникає запитан-
 ня: чому таких схем не вста
новлювали раніше для приїж
джих із периферії, які почува
лися у столичній підземці 
майже інопланетянами, не ро
зуміючи, як дістатися до тієї 
чи іншої станції? Ритм життя 
у Києві та за його межа  ми від
різняється настільки ж, як і 
життя в різних країнах, не 
меншою є й відмінність у мен
тальності. Чому ж тоді по
треби наших співвітчизників 
не беруться до уваги? 

ПО РІЗНІ БОКи БАРиКАД
Хочу запитати опозиційних по
літиків (яким я би хотіла сим
патизувати): як можна на мі
тингу підкреслювати, що під 
Верховною Радою зібралися 
проплачені виборці під прапо
рами Партії регіонів, а самим 
водночас організовано приво
дити під парламент таких самі
сінько проплачених підлітків, 
студентів та пенсіонерів? (Пи
тається: навіщо, адже 5 червня 
на захист української мови 
більшість йшла під парламент 
за покликом серця). І при цьому 
зі сцени оголошувати, що нас, 
по цей бік барикад, можна від
різнити від тих, по інший бік. 
Ми, мовляв, самі прийшли, а їх 
привезли. Невже ви не розумі
єте, що, переймаючи таку саму 
практику, дискредитуєте і се бе, 
і людей, які виходять із власної 
волі обстоювати свої права?  

Інна  
Завгородня

наш тИЖдЕнь| 





ТАК ЗВАНІ ЛІДЕРи ОПОЗиЦІї ВКОТРЕ СВІДОМО 
ЗЛиВАюТь НАЦІОНАЛьНІ ІНТЕРЕСи. 

УКРАїНЦІ ПОВиННІ ОЧиСТиТи КЕРІВНиЦТВО  
ОПОЗиЦІї ВІД ЗАСЛАНиХ КОЗАЧКІВ
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