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Всі ЗА оДНоГо Ф
утбольні ультрас вкотре засвідчили свою згуртованість. Після того як 
одного з них, Сергія Павличенка, разом і з батьком було засуджено 
за вбивство столичного судді, в Україні розпочалася масштабна кам-
панія за їх визволення. На думку слідства, родина помстилася судді 

за несправедливе, на її погляд, рішення про знесення прибудови до квартири. 
Натомість фанатська спільнота переконана, що Павличенки дістали вирок 
(батько – довічне ув’язнення, син – 13 років) за дії, яких не вчиняли, а міліція, 
засудивши їх, намагається «прикрити» справжніх убивць судді Сергія Зубкова, 
який виносив чимало рішень не на користь великих будівельних компаній. 

Агітація в інтернеті й написи на парканах виявилися лише підготовкою до 
багатолюдної (понад 5 тис. учасників) вуличної акції в Києві. На захист засу-
джених стали різні фанатські угруповання, які зазвичай ворогують між собою 
(Сергій Павличенко є фанатом київського «Динамо», натомість підтримати 
його прийшли прибічники багатьох вітчизняних клубів, зокрема донецького 
«Шахтаря»). 

Футбольні утрас завжди гостро і згуртовано реагують на арешти своїх това-
ришів. Нещодавно світом прокотилася хвиля акцій протесту на підтримку 
сербського вболівальника Уроша Мішича, засудженого за напад на поліцей-
ського. Українці також приєдналися до цієї ініціативи. Вбивство кавказцями в 
Москві двох фанатів «Спартака» вилилося 2010-го в масові заворушення на 
етнічному ґрунті в російській столиці…

Українські вболівальники сповідують здебільшого праві політичні погляди, 
тож дехто з патріотично налаштованих громадян ладен вбачати у фанатах ве-
ликий протестний потенціал. Однак, як засвідчили останні вибори, ультрас є 
принциповими лише в навколофутбольних питаннях та захисті своїх побрати-
мів: під час протистояння в окружкомах у Києві та області представників фа-
натських угруповань можна було побачити по різні боки барикад.  

Фото: Валерія Бурлакова



До 5 
млрд м3

 
скрапленого газу  

на рік зможе  
імпортувати Укра-
їна за допомогою 

орендованої  
в американської 

компанії плавучої 
платформи  

з регазифікації

Тиждень  
в історії

Проголошено 
Королівство сербів, 
Хорватів і словенців (від 
1929 року – Югославія)

Генасамблея ооН ухвалила 
резолюцію про утворення 
на підмандатній території 
Палестини єврейської та 
арабської держав

Президент Єгипту 
Могаммед Мурсі підписав 
Конституційну декларацію, 
значно розширивши свої 
повноваження. У країні 
почалися масові заворушення

Апеляційний суд Києва 
не задовольнив апеляції 
Юрія Луценка на вирок 
щодо незаконного 
стеження у справі про 
отруєння Віктора Ющенка

На саміті Євросоюзу 
не вдалося затвердити 
бюджет Єс на 2014–2020 
роки. Найгостріше питання 
– членські внески країн

   22 листопада      23 листопада   

  29 листопада 1947    30 листопада 1667    1 грудня 1918  
Народився Джонатан 
свіфт, англo-ірландський 
письменник-сатирик, 
«батько» Ґуллівера

Х
олодна газова війна між Україною та Росією 
останнім часом набрала несподіваних форм. 
26 листопада поблизу нафтового термінала 
«Південний» на чорноморському узбережжі 

України помпезно дано старт проекту зі спорудження 
термінала для прийому скрапленого газу. Зокрема, 
розпочато будівництво підвідного газопроводу від 
ГТС, довжина якого має становити 65 км, вартість – 
1,15 млрд грн. Проте справа цим не обмежилася, і 
Держагентство з інвестицій та управління національ-
ними проектами, очолюване Владиславом Каські-
вим, Міністерство енергетики та уряд заявили про 
підписання угод із відомою американською компа-
нією Excelerete Energy L.P. про оренду плавучого за-
воду із регазифікації газу, а також із не менш знаною 
іспанською Enagas SA (яка була подана журналістам 
як структурний підрозділ Gas Natural Fenosa, хоча на-
справді із середини 2000-х років такою не є). Названо 
прізвища підписантів: старший віце-президент 
Excelerete Energy L.P. Едвард Скотт і генеральний ди-
ректор із зовнішніх зв’язків Gas Natural Fenosa 
Джорді Ґарсіа Табернеро. 

Проте з подачі російських «Ведомостей» була 
розтиражована реакція Gas Natural Fenosa про те, 
що вона жодним чином не причетна до консорці-
уму з будівництва термінала, нічого не підпису-
вала, навіть «не розглядає такої можливості й 
жодні її представники не працюють над цим проек-
том в Україні». Реакція відомства Каськіва вияви-
лася більш ніж дивною. Замість того щоб прояс-
нити ситуацію, воно спробувало забрати слова на-
зад із використанням абсурдних і плутаних сентен-
цій про те, що «агентство, на відміну від оприлюд-
неної інформації, нагадує про тривале партнерство 
Національного проекту «LNG-термінал» та компа-
нії Gas Natural Fenosa Engineering (Socoin), оскільки 
саме вона здійснювала розробку техніко-
економічного обґрунтування (ТЕО) проекту [...] 
представники Gas Natural Fenosa – пан Томас Рау-
кауф, голова німецького представництва Gas 
Natural Europe, та пан Джорді Сарда Бовеї, який 
поставив підпис під сьогоднішньою угодою, брали 
участь у координаційній зустрічі потенційних 
партнерів проекту «LNG-термінал» у Ялті 15 ве-

ресня»...  Тобто, підпис під угодою поставив не за-
явлений раніше гендиректор із зовнішніх зв’язків 
Gas Natural, а загадковий Джорді Сарда Бовеї, жод-
ної інформації про якого в інтернеті немає. Цікаво 
також, що на сайті Gas Natural Europe відсутні 
будь-які відомості про підрозділ цієї компанії в Ні-
меччині, керівником якої представився Томас Рау-
кауф. Натомість є інформація про підрозділи в 
шести інших країнах включно з Молдовою. 

Наразі неспростованими фактами є початок бу-
дівництва підвідного газопроводу та домовленості 
про оренду плавучого заводу з регазифікації газу в 

Диверсифікація чи профанація?
Автор: 

олександр 
Крамар 
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Історія з україн-
ським LNG-

терміналом багато 
в чому нагадує імі-
тацію бурхливої ді-
яльності в найкра-
щих комсомоль-
ських традиціях. 
Головною темою 

цього числа Тижня 
є саме пошук від-

повіді на запи-
тання, чому су-

часна Україна хво-
ріє на «синдром 
комсомольця»  

(див. стор. 30–44)

ВЕЛИКІ КОМБІ-
НАТОРИ? Кась-
ків і Ко запев-
няють, що ста-
ли жертвами 
обману іспан-
ця Бовеї. Але, 
схоже, тільки 
тому, що дуже 
цього хотіли

Народився Григорій 
сковорода, український 
просвітитель-гуманіст, 
мандрівний філософ, 
поет, педагог

Президія Верховної ради 
сРсР ухвалила указ про 
розмежування областей 
між УРсР і БРсР: Україна 
втратила Берестейщину

На ЧАЕс 
розпочалося 
спорудження 
першої арки 
об’єкта «Укриття»

суд виніс вирок у 
справі оксани Макар. 
Двох обвинувачуваних 
засудили до 14 і 15 
років, іще одного – до 
довічного ув’язнення

Журналістське 
розслідування 

показало, що Мазурок 
і «караванський 

стрілець» могли бути 
різними особами

Віктор Янукович 
підписав закон про 
референдум. Про 
його ризики – див. 
Тиждень, № 46/2012

   25 листопада      27 листопада   

Народився Юзеф 
Пілсудський, 
керівник відродженої 
Польщі (1918–1935), 
маршал

  2 грудня 1409    3 грудня 1722    4 грудня 1939    5 грудня 1867  
Відкрився Лейпцизький 
університет – один із 
найстаріших у Європі

американців, який може почати працювати за 
умови побудови підвідного газопроводу хоч з літа 
наступного року (щоправда, теж, якщо вірити міні-
строві енергетики Юрієві Бойку). Чому цього вида-
лося замало? Можливо, усе пов’язано з прагненням 
підігнати дійсність під бажану картинку. Так, ще на-
прикінці жовтня Юрій Бойко заявив, що Україна 
розпочне будівництво LNG-термінала «на місяць 
раніше, аніж Росія – «Південного потоку». Старт 
останнього (який вважається основним інструмен-
том тиску на Київ, щоб зробити його поступливішим 
у питанні здачі вітчизняної ГТС Газпрому) був анон-

Диверсифікація чи профанація?
сований російським монополістом на грудень. Тим 
часом з інвесторами стаціонарного термінала, ймо-
вірно, виникли проблеми. Так, спершу датою по-
чатку його будівництва називали 15 листопада, по-
тім відклали до 26 листопада. А далі за означеною 
вище логікою Юрія Бойка тягнути було не можна. 

Інше важливе питання: якщо профанацією є 
лише угода з іспанською компанією щодо спору-
дження стаціонарного термінала, то навіщо було 
так ризикувати, дискредитуючи реалістичність 
термінала як такого. Адже не було б жодної про-
блеми, якби орендований плавучий завод простояв  
біля «Південного» навіть 10–15 років. Під сумнів 
ставляться більшість інших заяв про просування на 
шляху диверсифікації джерел постачання блакит-
ного палива в Україну, про які останнім часом за-
являли представники нашої влади: від реальності 5 
млрд м3 газу реверсних поставок із Німеччини до 
зменшення обсягів його споживання шляхом за-
міни вугіллям та очікуваного виходу на перше 
місце серед причорноморських країн із видобутку 
газу на шельфі у 2015-му. 

У цьому контексті показовим є той факт, що 
Каськів вирішив завдати превентивного удару. За-
значивши, що 26 листопада «можна вважати Днем 
енергетичної незалежності» України і багато кому 
це не подобається, він заявив, що чекає на «велику 
і цілеспрямовану кампанію з дискредитації цього 
проекту, але ми до цього готові». Однак виявилося, 
що не готові. Після резонансу в ЗМІ куратор нацп-
роекту «LNG-термінал» Віталій Дем’янюк фак-
тично визнав, що підписання угоди Бовеї таки 
було вимушеною імітацією, а донесена до журна-
лістів урядовцями та Владиславом Каськівим ін-
формація фактично від початку не відповідала 
дійсності. Зокрема, за словами Дем’янюка, Бовеї 
навіть не працює в Gas Natural, а є лише «профе-
сійним комерційним представником, представляє 
інтереси Gas Natural, Enagas, інших іспанських 
компаній», який мав організовувати візит офіцій-
них осіб Gas Natural в Україну і супроводжувати їх 
під час церемонії. Однак після того, як ті не приї-
хали (а чи мали?), «вирішив, що може сам підпи-
сати угоду, підтвердивши повноваження пізніше... 
І виявилося, що Бонвехі фактично перевищив по-
вноваження». Це вкотре ілюструє або цілковиту 
непрофесійність та непоінформованість україн-
ських високопосадовців щодо ситуації на нижчих 
рівнях, або свідчить про цілеспрямовану дезін-
формацію ними журналістів і громадян. 

тЕнДЕнЦіЇ тижня|НА чАСі
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сТіВЕН ГАРПЕР 
дав урок Януковичу
«Совєти» прагнули при-
тіснити українську 
національну сві-
домість», – наго-
лосив канадський 
прем’єр у своїй 
промові до річниці 
Голодомору. 
 

ВіКТоР МЕДВЕДЧУК
маніпулює 
Лідер руху «Украинский 
выбор» не визнає ін-
шої соціології, окрім 
тієї, що фіксує щонай-
менше 51% підтримки 
українцями Митного 
союзу з Росією.

сЕРГій ТіГіПКо 
контрагітує
Віце-прем’єр вкотре про-
демонстрував, що у 
владній команді не-
має єдності, коли 
заявив, що 15% збір 
з обміну валюти 
«тільки посилить ті-
ньовий ринок».

Молодь на валізах
Українці віком близько 30 років, здається, зовсім не 
відчувають «покращення», адже не надто пов’язують 
своє майбутнє з Батьківщиною. 48% молодих людей 
з вищою освітою хочуть виїхати за кордон, бо не 
бачать тут перспектив для себе, не бажають 
отримувати низьку заробітну плату і прагнуть 
професійної самореалізації. Багато хто також воліє 
покинути країну через постійну нестабільну 
ситуацію. Найбільше до еміграції схильні молоді 
люди, які ще не розпочали своє кар’єри в Україні.

За даними міжнародного кадрового порталу hh.ua

Еміграційні настрої Куди бажають виїхати

Мають серйозний намір 
виїхати з України

Іноді розглядають 
можливість еміграц�

Зовсім не планують 
виїжджати

48% 43% 4%

США 

Канада
Росія

Австралія

14%

16%

63%

42%

20%

ЄС

До будь-якої країни 
«з хорошими умовами життя»

223 депутати
згуртовано, начебто за раху-
нок 38 самовисуванців, на-
вколо ПР у новій Раді. Інфор-
мація регіоналів станом на 26 
листопада 

3,4%
таким є урядовий прогноз зрос-
тання ВВП на 2013 рік. Ще у ве-
ресні Мінфін передбачав зрос-
тання ВВП на 4,5% у наступно-
му році

$2,7–5,7 млрд
штрафу хоче стягнути з Украї-
ни Газпром за недобір газу

$150 млн
бракує аеропорту «Борис-
піль» для «повного завер-
шення будівництва та стабіль-
ної роботи». Оцінка Мінінфра-
структури 

ФЕйс-КоНТРоЛЬ МАйЖЕ сЕРйоЗНо

ВіКТоР ЯНУКоВиЧ 
лобіює
Президент під час свого візиту до 
ОАЕ активно пропагував бу-
дівництво в Еміратах 
вітрових та сонячних 
електростанцій, та-
ким чином просува-
ючи бізнес-інтереси 
секретаря РНБО Ан-
дрія Клюєва. 

сЕРГій АРБУЗоВ
агітує 
На думку голови Нацбанку, 15% 
збір з обміну валюти 
покликаний «захи-
щати людей», які 
на сьогодні ще не-
достатньо поінфор-
мовані про ново-
введення. 

РЕйТиНГ

   РАшЕН        Бой 
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Молодь на валізах
Українці віком близько 30 років, здається, зовсім не 
відчувають «покращення», адже не надто пов’язують 
своє майбутнє з Батьківщиною. 48% молодих людей 
з вищою освітою хочуть виїхати за кордон, бо не 
бачать тут перспектив для себе, не бажають 
отримувати низьку заробітну плату і прагнуть 
професійної самореалізації. Багато хто також воліє 
покинути країну через постійну нестабільну 
ситуацію. Найбільше до еміграції схильні молоді 
люди, які ще не розпочали своє кар’єри в Україні.

За даними міжнародного кадрового порталу hh.ua

Еміграційні настрої Куди бажають виїхати

Мають серйозний намір 
виїхати з України

Іноді розглядають 
можливість еміграц�

Зовсім не планують 
виїжджати

48% 43% 4%

США 

Канада
Росія

Австралія

14%

16%

63%

42%

20%

ЄС

До будь-якої країни 
«з хорошими умовами життя»

КоРоТКо ПРо «ПоКРАщЕННЯ» По-ГРУЗиНсЬКи

Контрреволюція. Вперше за останні вісім ро-
ків у Грузії 23 листопада офіційно не відзначали 
річниці Революції троянд. «Грузія 23 листопада 
відзначатиме свято «Ґіорґоба» (день Святого Ге-
оргія). Цього дня уряд країни не планує святку-
вати ще якісь події», – заявили у прес-службі но-
вого глави уряду Бідзіни Іванішвілі (на фото). Ве-
терани революції зібралися неформально, домо-
вившись про зустріч через соціальні мережі.
Переслідування попередників. Тривають 
переслідування прихильників президента Мі-
хеїла Саакашвілі. Заарештовані Бача Ахалаія, 
який був міністром оборони у 2009–2012 роках, 
а також начальник Об’єднаного штабу Зброй-
них сил Грузії, бригадний генерал Ґіорґі Калан-
дадзе та командир 4-ї піхотної бригади Зураб 
Шаматава. Армійцям закидають жорстоке по-
водження з військовослужбовцями. Депутати з 
пропрезидентської партії «Єдиний національ-
ний рух» (ЄНР) засудили арешти як «початок 
кампанії політичних репресій».
Міністерство внутрішніх справ Грузії звинува-
чує екс-міністра Вано Мерабішвілі, якого вва-
жають найближчим соратником Саакашві-
лі та який зараз очо-
лює ЄНР, у зловживан-
ні службовим станови-
щем. Йдеться про роз-
слідування вбивства 
банкіра Сандро Ґірґвлі-
ані 2006 року. Фігуран-
тами цієї справи були 
члени найближчого 
оточення глави МВС, 
яких, зрештою, фор-
мально звільнили з по-
сад. Мерабішвілі може 
бути найближчим ча-
сом викликаний на до-
пит та заарештований.
Уже побував на допиті у прокуратурі екс-
очільник Служби доходів Міністерства фінан-
сів Джаба Ебаноїдзе, близький друг Мерабішві-
лі. За його словами, з ним обговорювали мит-
ні питання.
«Воскресіння» старих кримінальних 
справ. Головна прокуратура Грузії проводить 
нове розслідування обставин смерті прем’єр-
міністра Зураба Жванії в лютому 2005 року. 
За офіційною версією попереднього слідства, 
причиною трагічної загибелі голови уряду та 
заступника губернатора регіону Квемо Карт-
лі (Східна Грузія) Рауля Юсупова став нещас-
ний випадок – отруєння чадним газом внаслі-
док несправності опалювального приладу. Ро-
дина Жванії, яку залучили до слідства, заявляє, 
що ця версія неправдива.
Згортання дерадянізації. До Грузії повер-
тається радянська міфологія. У грузинсько-
му селі Земо Алвані з ініціативи районної вла-
ди відновили пам’ятник Іосіфу Сталіну, який 
було знесено у червні 2011-го. Відомо також, що 
група громадян збирає підписи за повернення 
в центр міста Горі монумента Сталіну, демонто-
ваного ще 2010 року.

5,5 млн грн 

виділили з бюджету на покращен-
ня дороги до мисливських угідь 
Януковича 

У 44 рази дорожче
від ціни виробника закуповує 
устаткування Чорноморнафтогаз. 
Дані проекту «Наші гроші»

У фільмі «Шоколад» Лассе Галльстрема є епізод, коли «пра-
вильний» чиновник-ханжа, об’ївшись цукерок під час по-
сту, втрачає контроль й опиняється під загрозою втрати 
репутації. У схожу ситуацію нещодавно потрапив і Петро 

Порошенко – солодощі теж стали темною плямою, що зіпсува-
ла виплеканий довгими роками імідж проукраїнського ліберала 
і євроінтегратора. Його кондитерська корпорація Roshen русифі-
кувала обгортки своєї продукції на території України, тож чима-
ло людей здивувалися, коли побачили в магазинах «Бешенную 
пчелку», «Молочную каплю» і «Сливки-ленивки». Інтернет на-
крило хвилею народного обурення, що вилилася в заклики ігно-
рувати рошенівську продукцію через неповагу до українського 
споживача. Керівництво компанії виступило із заявою, що росій-
ськомовні обгортки – вимушений крок, мовляв, корпорація вирі-
шила заощадити й, оскільки її продукція продається і в РФ, обра-
ти зрозумілу для обох країн мову. Це нібито економічно вмоти-
воване малоросійство ще більше розлютило антирошенівських 
активістів, відтак Петро Порошенко мусив поспіхом «відмива-
тися». «Шоколадний король», як називають олігарха в народі, 
заявив, що не втручається в справи компаній, у яких є акціоне-
ром, але цього разу не може стояти осторонь, тож Roshen поверне 
українськомовні обгортки. Він не вперше виявляє кон’юнктурну 
гнучкість, намагаючись догодити «і нашим, і вашим». Розбудо-
вуючи амплуа «бізнесмена-патріота», демократа і послідовни-
ка європейської інтеграції України, паралельно «дружить» із да-
леким від цих категорій режимом Януковича. Обійнявши поса-
ду міністра економіки в уряді Азарова, український олігарх під-
стелив собі соломку і в парламенті, пройшовши на Вінниччині, 
у своїй феодальній «вотчині», як мажоритарник. «Помаранче-
вий» Порошенко, немов хамелеон, змінює кольори залежно від 
«порядку денного» і в разі потреби підсолоджує гіркі пілюлі не-
вдоволення його діями. Досі стратегія «поміркованості» спра-
цьовувала, адже чимало, здавалося б, цілком адекватних людей 
називають Порошенка якщо не майбутнім президентом, то при-
наймні спікером парламенту. Інша річ, що позицію «між кра-
пельками» рано чи пізно доведеться змінювати на щось виразне, 
і тоді в українського олігарха нарешті з’явиться шанс остаточно 
показати своє справжнє обличчя.   
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Для Януковича єв-
ропейська інтегра-
ція ніколи не була 
справжньою ме-

тою. Просто у 
2009–2010 роках 

Віктор Федорович, 
на відміну від 

2003–2004-го, не 
міг собі дозволити 
публічно відмови-

тися від неї або, 
тим більше, висту-
пити проти. Нато-
мість ситуація «єв-
ропаузи» для Яну-

ковича є цілком 
комфортною

ДОСИТь  
ГРАТИСЯ.  

Західні ліде-
ри поплатили-
ся за свої ілю-

зії щодо демо-
кратичності й 
конструктив-

ності Янукови-
ча та Партії ре-

гіонів, здат-
ності україн-
ських олігар-

хів наблизити 
Україну  

до Європи 

Автор: 
олександр 

Крамар

Час діяти
Непідписання Угоди про асоціацію та ЗВТ не є ефективним 
інструментом тиску на режим Януковича і може завдати  
більшої шкоди, ніж принести користі Україні 

М
инулого тижня ви-
дання EUobserver по-
відомило, що за підпи-
сання Угоди про асоці-

ацію з Україною під час черго-
вого саміту Східного партнер-
ства у Вільнюсі восени 2013 
року активно виступають країни 
– члени ЄС, зокрема Чехія, 
Литва, Словаччина і Польща, 
проти – Швеція, Фінляндія, Да-
нія та Нідерланди. Причому 
прихильники підписання цього 
документа в ЄС змушені дедалі 
більше переконувати в доціль-
ності цього кроку не своїх опо-
нентів у ЄС, а представників 
української об’єднаної опозиції. 
Авторитетні на Заході комуніка-
тори «Батьківщини» (Григорій 
Немиря, Борис Тарасюк тощо) 
після того, як зросла ймовір-
ність підписання угоди навіть 
до звільнення Юлії Тимошенко 
та Юрія Луценка, почали 
знач но активніше і публічно ви-
ступати проти цього. Попри 
їхню зрозумілу і правильну мо-
тивацію (документ не слід під-
писувати, доки не виконані 
умови, які раніше сформулю-
вали в самому ж ЄС), наразі така 
позиція українських опозиціо-
нерів видається хибною.

НЕБЕЗПЕЧНі МіФи
Загалом Угоду про асоціацію та 
зону вільної торгівлі з ЄС від 
початку було неправильно роз-
глядати як ефективний інстру-
мент тиску на режим Януко-
вича та впливових олігархів 
країни. Перший зірвав її підпи-
сання 2011 року, пережив її від-
сутність у 2012-му і навряд чи 
вважатиме її непідписання у 
2013-му найбільшою своєю 
проблемою. Для Януковича єв-
ропейська інтеграція ніколи не 
була справжньою метою. Про-
сто у 2009–2010 роках Віктор 
Федорович, на відміну від 

2003–2004-го, не міг собі до-
зволити публічно відмовитися 
від неї або, тим більше, висту-
пити проти. Натомість ситуація 
«європаузи» для Януковича є 
цілком комфортною, оскільки 
супроводжується мантрами про 
«європейський курс» і іміта-
цією зусиль у цьому напрямі, 
але ж… «Європа не готова», а 
сам він тут ні до чого.

Так само наївно вважати, 
що питання Асоціації та ЗВТ із 
ЄС є життєво важливим для 
найбільш впливових наразі 
українських олігархів. Їхнє за-
цікавлення обмежене, а затя-
гування із підписанням не є 
критичним, адже свої бізнес-
імперії вони сформували і без 
цього. Можливість вільного 
доступу до ЄС, збереження там 
своїх фінансових ресурсів, реє-
страції бізнесу – все це вони 
мають і зараз. Власне угода 
для них є бажаною з погляду 

потенційного збільшення об-
сягів збуту своєї продукції на 
ринку ЄС. Однак значно ваго-
мішим залишається збере-
ження чинних правил гри в 
Україні, які дозволяють утри-
мувати монопольні позиції та 
одержувати надприбутки, уни-
каючи конкуренції із західним 
бізнесом. Тому олігархи на-
справді не зацікавлені у при-
ході на український ринок єв-
ропейських компаній, як, 
власне, й у появі умов для ре-
альної конкуренції із місцевим 
українським середнім бізне-
сом, нішу для якого вони мо-
жуть наразі визначати само-
стійно, застосовуючи важелі 
впливу на схвалення держав-
них рішень. Саме з цієї при-
чини олігархи, хоч і опира-
ються концентрації влади в ру-
ках «Сім’ї», однак не бажають 
появи політичних партій, які б 
перебували поза їхнім контро-

Віктор 
Янукович 
під час свого 
першого візиту 
до США зумів 
переключити 
увагу Барака 
Обами з 
питань 
демократії 
на ядерну 
енергетику 
(квітень  
2010-го) 

10|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 48 (265) 30.11 – 6.12.2012

поліТИКА|УкраЇна – захіД  

ф
о

т
о

: У
Н

ІА
Н



Питання Асоціації 
та ЗВТ із ЄС не є 

життєво важливим 
для найбільш  

впливових наразі 
українських  

олігархів.  
Значно вагомішим 

для них залиша-
ється збереження 

чинних правил гри 
в Україні, які дозво-
ляють утримувати  

монопольні позиції 
та одержувати над-

прибутки,  
уникаючи  

конкуренції із за-
хідним бізнесом

Захід має  
позбутися ілюзій, 

що заміна Азарова 
на Арбузова, Клю-

єва, Хорошков-
ського чи Тігіпка, 
або Януковича на 
Порошенка при-

веде до кардиналь-
них змін у країні. У 

такому випадку 
змінитися можуть 

лише декорації

УГоДА ПРо АсоЦіАЦіЮ – ЦЕ 
сиЛЬНий УДАР По сПРоБАХ 
КРЕМЛЯ ВТЯГНУТи УКРАїНУ У 
сВої НЕоіМПЕРсЬКі ПРоЕКТи 

лем і могли спробувати змі-
нити правила гри в країні. 

Перебільшеною є й думка, 
ніби українські олігархи 
будь-що протистоятимуть по-
глинанню України Росією і для 
цього їм потрібен ЄС. Насправді 
вони ніколи не ототожнювали 
себе з цією країною та не захи-
щали її бодай економічного су-
веренітету від РФ. У випадку, 
коли особиста вигода диктує не-
обхідність позбутися частини 
своїх активів, про жодний  
«економічний патріотизм» не 
йдеться, що підтверджує актив-
ний продаж «українськими» 
олігархами російським низки 
своїх підприємств протягом 
останніх двох – трьох років. До 
того ж є досвід не лише негатив-
ного, а й цілком успішного спі-
віснування значної кількості їх-
ніх російських «колег» із режи-
мом Путіна, звісно, за умови до-
тримання переліку неписаних 
правил поведінки. А отже, 
справжнім питанням для укра-
їнської олігархії є не інкорпора-
ція до євразійського чи інтегра-
ція до європейського простору, 
а те, на яких умовах це відбува-
тиметься. І реальна конкурен-
ція, вільне підприємництво, 
правова держава та незалежна 
від них політична система на-
справді цілком можуть сприй-
матися ними як значно більша 
загроза, аніж потрапляння  
в орбіту впливу Кремля (див. 
стор. 22).

ЧоМУ ПоТРіБНА УГоДА
По-перше, укладення Угоди 
про асоціацію може покласти 
край дискусіям про інтеграцію 
країни до Митного союзу з Ро-
сією і перспективи євразій-
ської інтеграції. Певна річ, 
будь-яку угоду можна потім 
спробувати розірвати, однак 
зрозуміло, що зробити це буде 
значно важче, ніж просто не 
підписувати її. Тому Угода про 
асоціацію і ЗВТ з ЄС – це силь-
ний удар по нинішніх і май-
бутніх спробах Кремля втяг-
нути Україну у свої неоімпер-
ські «євразійські» проекти.

По-друге, асоціація та ЗВТ – 
це нехай і символічний, однак 
важливий сигнал, що Україна є 
частиною європейського еконо-
мічного та геополітичного про-
стору, яка пізніше за відповід-
них умов може претендувати на 
повноцінне членство в ЄС. Тому 
це – важливий стимул для акти-
візації проєвропейських україн-
ських сил, крапка у розмовах 
про те, що «нас там не чека-
ють». 

По-третє, ЗВТ України з ЄС 
– це інструмент посилення вза-
ємозалежності української та 
європейської економіки, навіть 
попри передбачені обмеження 
на низку товарних груп. Поси-
лення економічної інтеграції з 
ЄС є вкрай важливим процесом 
для країни, позаяк за час прав-
ління Януковича спостеріга-
лася небезпечна тенденція, 

внаслідок якої частка РФ у зов-
нішній торгівлі України пере-
вищила частку всього Євросо-
юзу. Тоді як ще кілька років 
тому і співвідношення, і дина-
міка були діаметрально проти-
лежними. Причому ця тенден-
ція однаково чітко помітна як у 
експорті, так і в імпорті Укра-
їни. Залежність від російської 
економіки матиме ті самі на-
слідки для країни, що і ни-
нішня енергетична.

По-четверте, укладення Уго ди 
про асоціацію з ЄС – це початок 
шляху України до повноцін-
ного членства в союзі, хай там 
коли б він завершився – за 10, 
15 чи 20 років. Звісно, справ-
жня українська євроінтеграція 
не зможе розпочатися за ни-
нішнього режиму. Однак до 
часу його зміни (між очікува-
ним підписанням угоди та на-
віть черговими, а не позачерго-
вими президентськими вибо-
рами залишиться менше ніж 
півтора року!) може лише за-
вершитися процес ратифікації 

Угоди про асоціацію та ЗВТ, а 
також угоди про безвізовий ре-
жим. І тоді, уже після усунення 
режиму Януковича, можна буде 
швидше просуватися далі, а не 
витрачатися на довготривалі 
процедури. 

МісіЯ ЗАХоДУ
Оцінки парламентських виборів 
засвідчили, що чимало людей 
на Заході стали більш чітко ро-
зуміти специфіку України, зо-
крема наявність тут тотально 
пануючої олігархії, залежність 
низки інституцій, що мали б 
бути незалежними (наприклад 
виборчих комісій та суду) від 
партії влади, відсутність реаль-
ної свободи слова та монополі-
зація основних загальнонаціо-
нальних медіа вузьким колом 
пов’язаних із владою людей. 
Чіткішою стала прірва між 
правлячими елітами та біль-
шістю громадян, вибір яких 
перші можуть нехтувати за-
вдяки різноманітним техноло-
гіям спотворення волевияв-
лення (див. Тиждень №38, 
44/2012). 

Ніколя Саркозі вручає 
Вікторові Януковичу 
французький орден 

Почесного легіону 
(жовтень 2010-го) 
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Проте чимало специфічних 
особливостей українського по-
літичного, суспільного та еконо-
мічного устрою залишається 
малозрозумілим для Заходу, а 
це впливає на ухвалювані там 
рішення щодо України. Важ-
ливо усвідомлювати ті фунда-
ментальні причини, які стоять 
на шляху трансформації Укра-
їни в сучасну європейську пра-
вову демократичну державу. 

Потрібна підтримка форму-
вання в Україні громадянського 
суспільства шляхом встанов-
лення тисяч зв’язків із його осе-
редками, причому не лише в 
кількох великих містах чи регіо-
нальних центрах, а й у провін-
ції. Необхідне полегшення між-
особистісних контактів євро-
пейців із активними україн-
ськими громадянами, ознайом-
лення зі способом життя, полі-
тичною та бізнес-культурою ЄС. 

Оскільки та «еліта», що є в 
Україні, чи має радянське по-
ходження, чи є продуктом ко-
лоніального минулого, змі-
нити її неможливо. Тож Захід 
має позбутися ілюзій, що за-
міна Азарова на Арбузова, 
Клюєва, Хорошковського чи 
Тігіпка, або Януковича на, ска-
жімо, Порошенка приведе до 
кардинальних змін у країні. На 
жаль, у такому випадку зміни-
тися можуть лише декорації, 
про що, власне, свідчить істо-
рія українського політикуму. 
Перезавантажити країну буде 
здатна лише нова еліта, яку ви-
суне суспільство. Тому, щоби 
досягнути кардинальних зру-
шень в Україні та її перетво-
рення на європейську демокра-
тію, посприяти утвердженню в 
ній цивілізованих ринкових 
відносин, громадянського сус-
пільства і правової держави, 
необхідно активізувати під-
тримку самоорганізації грома-
дян на низовому рівні. 

Радянізація, яка супроводжу-
валася викоріненням приватної 
ініціативи та інстинкту власника 
й господаря в українців, сильно 
травмувала психологію цілих по-
колінь. Однак прагнення само-
достатності поволі проявляється 
у зростанні чисельності та 
частки в структурі населення ма-
лого та середнього бізнесу. Ці 
люди, що самостверджуються 
часто всупереч чинній постра-
дянській бюрократизованій дер-
жавній мо де лі та олі гар   хічно- 

мо   но по ліс       тичній системі еконо-
міки, цілком спроможні стати 
основою майбутнього громадян-
ського суспільства й альтерна-
тивних політичних сил. Однак 
наразі вони все ще втягуються в 
підтримку мало пов’язаних із їх-
німи справжніми інтересами по-
літичних проектів, які часто без-
посередньо залежать від фінан-
сування окремими олігархами. 
Врешті-решт, саме ця «нова укра-

їнська дрібна буржуазія» є тим 
суспільним прошарком, який 
найбільше зацікавлений у євро-
пейській трансформації України, 
утвердженню у ній дійсно ринко-
вої економіки, прав людини, за-
хищеного права власності, рівно-
сті всіх перед законом, незалеж-
ної судової системи, реальної 
представницької демократії. 

Від здатності ЄС та Заходу 
підтримати становлення цього 
класу, активізацію контактів 
ширших верств українського сус-
пільства із європейським залежа-
тиме швидкість відповідних 
трансформацій. А для цього по-
трібно відмовитися від дискримі-
нації українців у доступі до євро-
пейського простору вільного руху 
людей, товарів та капіталів. Тому 

так важливо підписати Угоду 
про асоціацію та зону вільної 
торгівлі з Україною і розпочати 
процедуру ратифікації. Асоціа-
ція за нинішніх умов є не так 
пряником для режиму, як важ-
ливою підтримкою для країни і 
суспільства на європейському 
шляху, інструментом, здатним 
посилити проєвропейські сили 
в країні та об’єктивно підви-
щити можливості реально впли-
вати на будь-який режим з боку 
ЄС. Відмова від підписання 
угоди здатна відштовхнути від 
Євросоюзу не лише режим Яну-
ковича. Зокрема, це загрожує 
тим, що значна частина суспіль-
ства залишатиметься ізольова-
ною від можливостей нарощу-
вати контакти із ЄС, поши-
риться синдром розчарування, а 
режим зможе спробувати пере-
конати значну частину людей, 
що перебувають під впливом 
центральних медіа, що «в ЄС 
нас не хочуть бачити, тому хоч-
не-хоч доведеться шукати яки-
хось варіантів союзів на Сході, з 
Росією або, наприклад, із Ки-
таєм». Власне, ці тези вже взяті 
на озброєння медійниками, які 
обслуговують режим. 

Для того аби посприяти 
зміні влади в Україні, Заходу 
варто було б врахувати попере-
дні помилки та перебрати ініці-
ативу у свої руки, змусивши ре-
жим Януковича правильно 
рефлектувати. Це б суттєво під-
вищило шанси на успіх. Поси-
лити тиск на режим Януковича 

У ВіДНосиНАХ З ЯНУКоВиЧЕМ 
ЗАХоДУ КРиТиЧНо 
ВАЖЛиВо ВіДМоВиТисЯ  
ВіД сПРийМАННЯ 
БАЖАНоГо ЗА ДійсНЕ

ДОСИТь ГРАТИСЯ. 
Шведський міністр закордонних справ 
Карл Більдт на матчі «Шахтаря» поруч 
з українським олігархом Рінатом 
Ахметовим (листопад 2011-го)

Асоціація за ниніш-
ніх умов є не так 

пряником для ре-
жиму, як важливою 

підтримкою для 
країни і суспільства 
на європейському 
шляху, інструмен-

том, здатним поси-
лити проєвропей-

ські сили в країні та 
об’єктивно підви-
щити можливості 
ЄС реально впли-
вати на будь-який 

режим

Позиція Заходу «ні 
війни, ні миру»  

посилить  
авторитаризм  

та вплив Кремля в 
Україні 
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і олігархів можна, застосу-
вавши комплекс заходів. Од-
нак, усвідомлюючи, що йти-
меться про стратегію «батога і 
пряника» і що ані перший, ані 
другі не є щирими прихильни-
ками європейських стандартів. 

По-перше, тиск має чини-
тися на тих українських високо-
посадовців, які причетні до пере-
слідування опозиціонерів, жур-
налістів, представників грома-
дянського суспільства, шляхом 
блокування їхніх рахунків та за-
борони на в'їзд до ЄС та США.  
За умови найменшої можливості 
ініціювати різноманітні розслі-
дування проти них та пов’язаних 
із ними людей. При цьому має 
бути сформований чіткий пере-
лік вимог, від виконання або не-
виконання яких залежатиме по-
силення чи послаблення персо-
нальних санкцій. По-друге, тиск 
міг би чинитися на ключових 
олігархів країни, які підтриму-
ють режим Януковича. Вплив 
цих олігархів на Партію регіонів 
та Адміністрацію президента 
очевидний, а отже, вони мають 
нести відповідальність за дії 
чинного режиму. 

Але тиск має бути точковим, 
тоді він буде ефективнішим, ніж 
якщо він є «тупим» і його 
«площа зіткнення» поширюва-
тиметься на всю економіку і всіх 
громадян країни, а представ-
ники режиму і тим більше 
пов’язані із ним олігархи навіть 
матимуть шанс спробувати уник-
нути його за допомогою різних 

механізмів. Натомість нинішня 
позиція «ні війни, ні миру», яка 
полягає у фактичному заморо-
женні контактів із Україною з 
боку ЄС та США і водночас уник-
нення більш дієвих заходів, які б 
могли стати вирішальними для 
зміни влади, лише посилить ав-
торитаризм режиму Януковича. 
А відтак і вплив Кремля, якому в 
такому разі буде легше затяг-
нути Україну в євразійський 
простір. 

Україну та її долю не можна 
розглядати як ізольований ви-
падок. Справа не обмежується 
нею, а йдеться про своєрідну 
точку біфуркації. В Україні 
нині вирішується доля пара-
дигми, яка визначатиме най-
ближчим часом розвиток зна-
чної частини постсоціалістич-
них країн. Поразка демокра-
тичних і проєвропейських сил 
означатиме посилення автори-
тарних тенденцій у країнах 
Півден но-Східної Європи, на 
Півдні Кавказу, в країнах Бал-
тії. Ці регіони можуть знову пе-
рейти під прямий вплив 
Кремля з відповідними безпе-
ковими та економічними ви-
кликами для Європи. Пере-
мога ж української більшості та 
європейського цивілізаційного 
вибору створить передумови 
для посилення демократії у 
Балто-Чорноморському регі-
оні, ослабить загрози нового 
російського імперіалізму для 
Європи та західної цивілізації 
загалом. 

Секретар Ради 
національної безпеки  

і оборони  
та керівник виборчого 

штабу Партії регіонів 
Андрій Клюєв налагодив 

хороші відносини із 
єврокомісаром  

з питань розширення ЄС 
Штефаном Фюле
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«А 
що ж трапилося з рештою кави?» 
– це запитання все ще звучить у 
мене у вухах, коли я згадую, як 
уперше мав справу зі щойно від-

критим у середині 1990-х для Фінляндії фінан-
суванням Євросоюзу і з його унікальною бух-
галтерською машиною, яка раз по раз підки-
дала нам усілякі несподівані питання. Моя 
рідна Фінляндія щойно вступила до ЄС, і скрізь 
панувало піднесення, викликане його проек-
тами і схемами транскордонного фінансування, 
які мали відкритися для нас. Перші з них були 

скромними й охоплювали такі сфери, як ту-
ризм, економічна співпраця, тощо. Озираю-

чись назад, розумієш, що справжньою про-
блемою для національних координаційних 
органів було позбутися тих сотень мільйо-

нів, щоб не повертати їх назад до гігантської 
машинерії євросоюзної бюрократії. Те саме 
було і з транскордонними проектами ЄС, від 
Італії до Ірландії.
Україна не виняток, і Євросоюз уже наближа-
ється до її кордонів під звуки бетховенської 
«Оди до радості» зі 
своїми інструментами 
сусідства й перекон-
ливою риторикою, на-
магаючись схилити її 
ближче до себе. Голов-
ний метод тут той са-
мий: підкорення фінансуванням. Це ті «ба-
тоги і пряники» на кшталт «шлях України 
на Захід стане довшим» або «у вас немає 
альтернативи, якщо ви вчасно не наведете в 
себе лад». Попри це, все ж таки фінансування 
призначене для України, і, цілком імовірно, 
його хвилі накриють країну, досягнувши бере-
гів Чорного моря. Але ж стривайте! Яка ж та 
ідеальна Європа, якої ми можемо сподіватися в 
практичному сенсі для України? Чи буде це 
безперешкодний рух товарів і дешевих послуг? 
Адже як ми вже побачили на прикладі навіть 
Скандинавських і Балтійських країн, вільний 
рух того і сього не відбувається, принаймні в 
масштабах, які очікувалися.
Вже побіжний аналіз ситуації може дати при-
клади нечисленних тендерів і проектів, до-
ступних для українських компаній, сільсько-
господарських підприємств, а також реальних 
планів. Допомога Україні з боку Європейської 
комісії переважно набуває вигляду «Щорічних 
програм дій в рамках інструменту європей-
ського сусідства і партнерства (ENPI)». Нази-
ваються й інші джерела фінансування, як-от 
Інструмент співробітництва в галузі ядерної 
безпеки (INSC) або тематичні програми допо-

моги, наприклад, у галузі захисту прав лю-
дини або розбудови громадянського суспіль-
ства. 
Більшість цих фінансових механізмів із му-
дрими назвами доступні лише для сільських 
регіонів. Мікрофінансування в обсязі кількасот 
тисяч євро доступне для проектів на зразок 
ремонтно-будівельних робіт, маршрутів зеле-
ного туризму тощо. Чи саме цього очікують від 
Європи прості українці? Я дуже сумніваюся. 
Залишається ще один факт: реалізовуватимуть 
ці проекти фірми й інституції не (лише) з Укра-
їни, а й з країн – членів ЄС: мультинаціональні 
консалтингові компанії, закордонні сільсько-
господарські лабораторії та іноземні вчені, які 
їздять у численні ознайомлювальні відря-
дження й організовують семінари з обміну до-
свідом у сонячній Ялті. 
Врешті-решт, найбільшою дилемою у відноси-
нах ЄС – Україна є брак не волі або фінансу-
вання, а чесної гри з боку Євросоюзу. Поки 
українці прагнуть тіснішої співпраці, перед 
останнім постають проблеми вибору організа-

ційної стратегії і на-
віть тактики. Що ро-
бити далі, зреш тою, 
коли Україна відпові-
датиме вимогам про-
зорості та культури 
взаємодії? Відповідь 

знаходимо, читаючи стратегію Євросоюзу 
стосовно України: допомога ЄС зосереджу-
ється, зокрема, на підтримці демократич-

ного розвитку і ефективного управління, регу-
ляторної реформи, створенні адміністративної 
функції та розбудові інфраструктури. 
Можливо, найбільш конкретним прикладом 
успіху, досягнутого за допомогою співфінансу-
вання Євросоюзу в Україні, стала мета значно 
зменшити кількість випадків зараження ВІЛ/
СНІД і хворобами, що передаються статевим 
шляхом, через розроблення ефективних меха-
нізмів для всеосяжної їх профілактики. Але ми 
також знаємо, що цю саму роботу довгі роки 
вже проводить Організація Об’єднаних Націй 
(а саме UNAIDS), причому без усіляких прихо-
ваних цілей або «підтримки демократії ззовні». 
Тож залишається порушене на початку статті 
питання (поставлене чиновником Єврокомісії в 
середині 1990-х): «А що ж трапилося з рештою 
кави?» От що? Адже її було приготовано на чо-
тирьох гостей замість тих двох, які зреш тою 
прийшли на зустріч. Ось так коротко можна 
підбити підсумок об’ємного фінансового звіту 
Єврокомісії про виконану роботу і плани. Лас-
каво просимо до ЄС... 

Автор:  
Тімо 

Гелленберґ, 
директор 
компанії 

Hellenberg 
International, 

Фінляндія

Фінансування проектів Єс в Україні: 
яка мета і куди йдуть гроші?

Єс ФіНАНсУЄ НЕ ТЕ, 
ЧоГо РЕАЛЬНо ПоТРЕБУЄ 

УКРАїНА  



1–7 грудня
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

|| Київ (вул. Лисенка, 3):
1 грудня, 12:00 – дитячі читання: пригоди Вінні-Пуха та його друзів. Читає Євген Малуха.
4 грудня, 18:00 – підсумки «Осені Бруно Шульца». Презентація нових українських 
перекладів книжок Бруно Шульца. Спільно з Польським Інститутом у Києві, видавництва-
ми «Дух і літера» й «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА».
5 грудня, 18:30 – «Вечір дачної прози або будиночок під листком лопуха». Розповіді 
про дачне життя від сучасних українських письменників.
6 грудня, 18:00 – Перший міжнародний театральний фестиваль «Документ»: зустріч із 
директором Ґете-Інституту в Україні Верою Багальянц, режисерами Даніелем Ветцелем, 
Андрієм Маєм.
7 грудня, 18:00 – презентація новинок сер� «Вибране»: Богдан-Ігор Антонич, Богдан 
Лепкий, Олекса Слісаренко. Спільно з видавництвом «Смолоскип».

|| Львів (просп. Свободи, 7):
4 грудня, 18:00 – презентація книжки Лесі Олендій Mia Italia (спільно з видавництвом 
«АРС»).
5 грудня, 18:00 – лекція соціолога Натал� Черниш «Глобалізація та ідентичність – два 
основні сюжети початку ХХІ століття».
7 грудня, 18:00 – розмова з екс-арт-директором артгаузного кінотеатру «Боммер» 
(Харків) Йош на тему «Пострадянські кінотеатри: як відбувався їхній занепад, як 
відбувається їхнє відродження».

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
3 грудня, 18:00, 5-й поверх – відкриття виставки живопису «2012»: Юрій Писар, 
Михайло Тимчук, Леон Кондрачук, Юрій Боринець, Роман Бончук та інші художники 
галереї «Є».

6 грудня, 18:00, 4-й поверх – презентація книжки віршів Павла Щириці «Місце сили» 
(спільно з видавництвом «Ярославів вал»).
7 грудня, 18:00, 4-й поверх – цикл астрономічних відеолекцій «Космічні мандрівки». 
Лекція перша: «Цікавий космос». Спільно з астрономічним клубом «Юпітер»

|| Харків (вул. Сумська, 3):
3 грудня, 19:00 – презентація книжки Лариси Буракової «Чому Груз� вдалося» (спільно 
з видавництвом «Дух і літера»). Презентує Вахтанг Кіпіані.
4 грудня, 18:30 – творчий вечір поета і мовознавця Володимира Калашніка «Осоння 
осені».
5 грудня, 18:30 – презентація книжок класиків українського музикознавства: Порфирій 
Демуцький «Ліра і � мотиви», Гнат Хоткевич «Музичні інструменти українського народу».
7 грудня, 19:00 – відкрита дискусія «Вібрац� життя». Модератор Павло Баранчук. 
Робоча мова – англійська.

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
5 грудня, 18:00 – майстер-клас «Місцями сили рідної землі».
7 грудня, 18:00 – презентація роману Наталки Доляк «Гастарбайтерки» (спільно 
з видавництвом «КСД»).

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



Про автора: 
старший на-
уковий спів-
робітник про-
грами росій-
ських та євра-
зійських дослі-
джень і міжна-
родної енер-
гетичної полі-
тики Центру 
зовнішньопо-
літичних до-
сліджень при 
The Heritage 
Foundation 
(США)

Чи застосують «ЗАКоН МАҐНіТсКоГо» до України?

16 
листопада минули 
треті роковини смер-
 ті Сєрґєя Маґніт-
ского в російській 

в’язниці. Комітет із закордон-
них справ Палати представни-
ків Конгресу США відзначив цю 
подію ухваленням «законопро-
екту Маґнітского». Зараз його 
передано на затвердження до 
Сенату. Це наступний етап у 
процесі перетворення законо-
проекту на закон.

Якщо формулювання сена-
торів Джона МакКейна (респуб-
ліканець, штат Аризона) й Бена 
Кардіна (демократ, Меріленд) у 
цьому процесі збережеться, то, 
не виключено, «закон Маґніт-
ского» можна буде застосувати 
й до України. Саме від прези-
дента й Держдепартаменту за-
лежатиме, хто потрапить до від-
повідного списку (якщо такий 
узагалі буде прийнято).

Цей закон вимагає «санкцій 
проти осіб, відповідальних за 
арешт, катування або смерть 
Маґнітского та за інші грубі по-
рушення прав людини в Росій-
ській Федерації, а також може 
бути застосований для інших ці-
лей». Особам, винним у масо-
вому порушенні прав людини, 
відмовлять у наданні віз, а їхні 
активи, що перебувають у ком-
петенції американського уряду, 
буде заморожено.

Політика України стосовно 
колишніх прем’єр-міністра Юлії 
Тимошенко й міністра внутріш-
ніх справ Юрія Луценка, як і ре-
шти політв’язнів, може підпа-
дати під визначення «інші 
цілі», придатне до застосу-
вання, зокрема, й щодо країн 
пострадянського простору.

Луценка – ключового союз-
ника колишнього прем’єр-
міністра Юлії Тимошенко – за-
судили до чотирирічного 
ув’язнення в лютому 2012 року 
за «розтрату і зловживання 

службовим становищем». Він, 
як і Тимошенко, заявляє, що 
цей вирок було винесено на під-
ставі сфабрикованих звинува-
чень, висунутих підручними 
президента Віктора Януковича.

Європейський суд з прав 
людини відмовився визнавати 
вирок і зажадав, щоб екс-
міністрові сплатили €15 тис. 
компенсації. Проте Україну не 
було зобов’язано відпустити 
47-річного покараного, поки 
уряд подаватиме апеляцію на 
вирок. За словами адвоката 
Тимошенко Сергія Власенка, 
«суд постановив, що було пору-
шено Статтю 18 Європейської 
конвенції прав людини. Вони 
визнали, що це було пересліду-
вання на політичному ґрунті».

Якщо «закон Маґнітского» 
приймуть у загальній формі і 
його можна буде використову-
вати щодо будь-якої держави 
світу, це може мати дуже сер-
йозні наслідки для Києва. Коли 
ж, навпаки, цей документ зроб-
лять застосовним лише до Росії, 
то знадобиться куди більше зу-
силь, щоб пролобіювати схожий 
саме щодо України.

«Акт Маґнітского» унікаль-
ний, бо для його створення зна-
добилися відданість, енергія та 
політичний досвід Вільяма 
Бравдера, колишнього клієнта 
Маґнітского й засновника бри-
танського приватного інвести-
ційного фонду Hermitage 
Capital, який і переконав зако-
нодавців прийняти цей закон.

Сьогодні у Вашингтоні не 
видно відкритих захисників 
Тимошенко або Луценка, які 
могли б дорівнятися до Брав-
дера стійкістю й достукатися до 
Капітолію. Понад те, Адміні-
страція Януковича колись уже 
наймала лобістів із Вашингтона 
й не пошкодує зусиль, аби не 
допустити законодавчого екві-
валенту «акта Маґ нітского», що 
був би спрямований проти неї.

Смерть Сєрґєя Маґнітского в 
російській в’язниці стала трагіч-

ним доказом кричущої корупції 
у найвищих ешелонах тамтеш-
ньої державної влади. Було б 
дуже прикро, якби Україну за-
рахували до тієї самої категорії, 
що й Росію.

Наслідки від застосування 
якогось еквіваленту «Акта 
Маґнітского» щодо Києва були 
б катастрофічними. Україна – 
не Росія. Донедавна ситуація із 
захистом прав людини була в 
ній куди краща, ніж у РФ. З 
урахуванням тяжкого спадку 
штучного голоду в Україні за 
Сталіна визнання її серйозним 
порушником прав людини 
було б справді трагедією.

На жаль, за даними правоза-
хисних організацій Amnesty 

Автор:  
Аріель Коен, сшА

Відповідь залежить від того,  
в якій формі його буде ухвалено

ЗАКоНоДАВЦі. 
Джон МакКейн  

та Бен Кардін (праворуч)  
виступили ініціаторами  

закону про запровадження  
санкцій стосовно російських  

чиновників
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ЗАКоНи НА ЗРАЗоК «АКТА 
МАҐНіТсКоГо» МоГЛи Б 
сТАТи ЕФЕКТиВНиМ 
сПосоБоМ ЗМУсиТи 
ДЕРЖАВ-ПоРУшНиКіВ 
ПоВАЖАТи ПРАВА ЛЮДиНи

Чи застосують «ЗАКоН МАҐНіТсКоГо» до України?

International та Human Rights 
Watch, ситуація з дотриманням 
прав людини в цій державі ста-
більно погіршується. Звичним 
явищем стали тортури в місцях 
позбавлення волі та міліцей-
ських відділках. На активістів-
правозахисників нападають, їх 
б’ють або залякують. Є чимало 
повідомлень про утиски біжен-
ців, шукачів притулку й мігран-
тів, коли йдеться про безпід-
ставне затримання, образи ра-
систського характеру, вима-
гання. Та все ж Україна не Росія.

Навіть після прийняття 
«акта Маґнітского» РФ усе одно 
залишиться найбільшою за те-
риторією країною на Землі, 
привабливою для західних ін-

весторів як джерело вуглеводнів 
та інших природних ресурсів. 
Україні не настільки пощастило 
з нафтою, газом та іншою сиро-
виною, як її північній сусідці. 
Якщо супроти Києва застосують 
такий акт, то західному бізне-
сові доведеться не раз подумати 
перед тим, як інвестувати в 
Україну.

До того ж справа Маґніт-
ского не ідентична справам 
Тимошенко й Луценка. Обидва 
українські опозиціонери жи ві, а 
він загинув. 37-річний Маґніт-
скій був юристом та бухгалте-
ром і працював у Hermitage, тоді 
найбільшому в Росії західному 
приватному інвестиційному 
фонді. У ході роботи він виявив, 
як вважав, гігантську коруп-
ційну схему, яка включала роз-
крадання $230 млн із російської 
державної скарбниці чиновни-
ками правоохоронних органів 
та податківцями. Після виступу 
зі звинуваченнями Маґнітского 
заарештували за сфабрикова-
ними мотивами: нібито через 
ухиляння від сплати податків та 
фіскальне шахрайство.

Помер він в ізоляторі мос-
ковської Бутирської тюрми, 
жорстоко побитий охоронцями 
й позбавлений будь-якої медич-
ної допомоги. Розслідування 
Ради з прав людини при прези-
денті РФ та заяви провідних ро-
сійських правозахисників все це 
підтвердили. Проте винуватців і 
причетних до смерті ув’язненого 
так і не покарали. Декотрі з тих, 
хто заслуговує на кару, отри-
мали нагороди або дістали під-

вищення по службі.
Проте формулювання «зако-

нопроекту Маґнітского» спря -
моване проти порушень прав 
людини не тільки у трагічній 
справі цього юриста й не тільки 

в Росії, а по всьому світу. Сполу-
ченим Штатам потрібно вжи-
вати нових заходів для захисту 
людських прав у РФ та інших 
країнах.

Головними цілями повинні 
стати такі держави, як Іран, Пів-
нічна Корея, Білорусь і Узбекис-
тан, де політичну опозицію або 
винищують у таборах смерті на 
кшталт ГУЛАГу, або катують у 
в’язницях. Україна до цієї кате-
горії не належить, але може на-
разитися на таку небезпеку, 
якщо справи Луценка й Тимо-
шенко не будуть вирішені най-
ближчим часом.

«Вузькопрофільні» закони 
на зразок «акта Маґнітского» 
могли б стати ефективним спо-
собом змусити Росію та інших 
порушників поважати права 
своїх громадян. Проте джерела 
в Сенаті наголошують, що ши-
роке застосування цього закону 
може відчинити дипломатичну 
«скриню Пандори» й зашко-
дити відносинам із такими 
«важливими» порушниками 
прав людини, як Китай або Сау-
дівська Аравія.

«Акт Маґнітского» став би су-
часним інструментом для вияв-
лення й покарання відвертих по-
рушників прав людини, водночас 
дозволяючи американським ком-
паніям конкурувати на рівних 
умовах у Росії та деінде.

У відносинах із РФ та ін-
шими порушниками прав лю-
дини Америка повинна зробити 
чільним серед своїх пріоритетів 
верховенство права включно з 
особистими правами, правами 
людини, боротьбою проти ко-
рупції та організованої злочин-
ності. Конгрес може вживати 
заходів проти тих корумпова-
них чиновників, які система-
тично нехтують природними 
правами громадян – і не лише в 
Росії, а й по всій планеті. «Акт 
Маґнітского» не просто дає 
Конгресові змогу боротися 
проти таких осіб, він сигналі-
зує: США підтримуватимуть 
тих, хто цінує верховенство 
права і свободу в усьому світі. 
Сподіватимемося, що незаба-
ром Україні не знадобиться 
увага Конгресу США. 
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Автор: 
Андрес 
Геркель

Про автора: 
голова Мо-
ніторинго-
вого коміте-
ту Парламент-
ської асамблеї 
Ради Європи, 
член делега-
ції спостеріга-
чів ПАРЄ на ви-
борах до ВР в 
Україні, голова 
естонської де-
легації в Раді 
Європи, один 
із очільників 
Союзу правих 
партій у парла-
менті Естонії

«ірпінський 
синдром»
Казковий світ Петра Мельника в Ірпені  
як дзеркало українського політикуму

У
країнські вибори окрім 
усього іншого показали, 
що іноземні спостерігачі 
можуть інколи бачити 

нюанси дуже по-різному й ро-
бити радикально розбіжні 
оцінки. Той говорить про пар-
кан, той – про дірку в ньому.

Зазвичай ці спостерігачі га-
няють від однієї дільниці до ін-
шої і дивляться, щоб не було по-
рушень процедури. За винятком 
Білорусі, технічний бік процесу 
йде гладко навіть у Росії та 
Україні. Запровадили новий, 
дорогий засіб забезпечення 
прозорості всього, що відбува-
ється на виборчих дільницях: 
відеокамери. На мою думку, 
ефект від них був мізерний, 
якщо порівняти із затратами. 
Постають набагато цікавіші пи-
тання: в чиїх інтересах було так 
змарнувати гроші платників по-
датків і наскільки прозорою 
була процедура закупівлі?

Навіть у країнах, де є великі 
проблеми з демократією, іміту-
вати демократичні процедури 
навчилися чудово, і вибори тут не 
виняток. Тож голосування можна 
оцінити на «добре» або «від-
мінно». А от оцінка за передви-
борну ситуацію – двійка за 
п’ятибальною шкалою. Насампе-
ред тому, що Юлія Тимошенко і 
Юрій Луценко у в’язниці. Дуже 
важливий також період після дня 
голосування. Остаточні резуль-
тати підрахунку голосів не 
з’явилися навіть через тиждень. 
Чому? Повільні темпи обробки 
бюлетенів були помітні від по-
чатку. Рахування в ніч виборів 
тривало до сходу сонця. Частково 
це пояснювалося надто ретель-
ним дотриманням усіх формаль-
ностей заради перестрахування: 
у присутності іноземних спосте-
рігачів боялися зробити по-

милку. Дещо загадковіше пи-
тання: як дбайливо пораховані на 
дільницях результати мали по-
трапити на наступний рівень. 
Там уже не було змоги стежити за 
ланцюжком, по якому документи 
передавали в окружкоми та до 
Центральної виборчої комісії.

ПіДНЕВіЛЬНі сТУДЕНТи
Вигляд спостерігачів, які в день 
виборів ходили дільницями, на-
водить на думку про людину, яка 
в яскраво освітленому місці шукає 
ключі, загублені (і вона про це чу-
дово знає) десь у темному закутку. 
Цього разу зір мене не підвів, і на 
секунду я таки побачив ключ, 
хоча вхопити його мені не вда-
лося. Це одкровення трапилося 
мені в Ірпені, кілометрів за 25 від 
центру Києва; того ранку я опи-
нився на дільниці, дуже не схожій 
на інші. Там було багато молоді, й 
навколо гуло як у вулику. Спосте-
рігачі від боксера Віталія Кличка 
дорікали членам комісії і вима-
гали перевіряти місце реєстрації в 
паспортах виборців. Комісії здава-
лося, що вони просто заважають 
процедурі.

Але крапля за краплею над-
ходила інформація, і в мене 
склалася чіткіша картина. Мо-
лодь – це студенти університету. 
У гуртожитку їм сказали, що 
вони мають до обіду проголосу-
вати. Що це означає? Виявилося, 
що в них є ректор, такий собі пан 
Петро Мельник. Він одночасно і 
депутат Верховної Ради зі ста-
жем, і член Партії регіонів, і кан-
дидат в одномандатному окрузі. 
Студентів університету послали 
за нього проголосувати.

За результатами так і ви-
йшло: у Мельника виявилася ма-
сова підтримка саме на тій діль-
ниці, де прописані мешканці сту-
дентського гуртожитку. Схоже, 

що Національний університет 
державної податкової служби 
України – це антитеза свободи в 
освіті. Наявність місця в гурто-
житках залежить від милості ад-
міністрації. Від неї ж таки – й 
шанси випускників на працевла-
штування. А руки в регіоналів 
дов гі. Це так званий адмінресурс.

Та все то ще квіточки. Хоча 
ось і ягідки: за чутками, не 
тільки студенти, а й колишні ви-
пускники теж були задіяні у ви-
борчій кампанії ректора: їх ви-
кликали і змушували повторно 
реєструватись у гуртожитках.

ПоТВоРНий ГіБРиД
Особистий «ужинок» Мельника 
на дільниці, де я був спостеріга-
чем, мало не втричі перевищу-
вав кількість голосів, відданих 
на виборах за ПР. Там йому діс-
талося майже 60%; усі 
кандидати-конкуренти порів-
няно з ним були молокососи та й 
годі. Загальноукраїнський під-
рахунок свідчить також, що по-
зиції регіоналів за пропорцій-
ною складовою відносно слабкі. 
А от за одномандатними окру-
гами вони забезпечили собі пе-
ревагу. Українці питають: «Чому 
більшість завжди голосує проти 
Партії регіонів, але все одно ви-
грає меншість?»
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ЯКЕ МАйБУТНЄ В КРАїНи, 
ЯКщо УНіВЕРсиТЕТсЬКі 
ГУРТоЖиТКи ДЕДАЛі БіЛЬшЕ 
НАГАДУВАТиМУТЬ ТЮРМи  
і ПсиХЛіКАРНі?

У процесі підготовки до цих 
перегонів одну невдалу виборчу 
модель замінили іншою, теж не-
дієвою, але сприятливішою для 
президента Віктора Януковича. 
Такий гібрид мажоритарної та 
пропорційної виборчих систем 
можна порівняти (якщо скориста-
тися аналогом із біології) з на-
щадком, який успадкував най-
гірші генетичні риси обох пред-
ків. Але президент Янукович і пан 
Мельник – прагматики. Адмінре-
сурс працює набагато ефектив-
ніше в руках якого-небудь місце-
вого цабе. По всій країні десятки 
таких мельників, і саме вони вирі-
шують долю виборів. Понад те, 
передовий загін нової системи 
складається з досвідчених психо-
логів. Студенти з Ірпеня могли за-
спокоїти своє сумління, проголо-
сувавши за іншу політичну силу в 
партійному списку. Вони мали 
нагоду поставити позначку на-
впроти імені Мельника як канди-
дата за мажоритарним списком, 
одночасно віддавши голос партії 
Тимошенко або Кличка в іншому 
бюлетені.

ЗоНА сУВоРоГо РЕЖиМУ
«Прославилася» Україна ще й 
тим, як влада скуповує депутатів 
Верховної Ради. З новою, зміне-
ною системою це стало навіть про-

стіше, оскільки група самовису-
ванців теж здобуде місця в зако-
нодавчому органі країни. На 
жаль, незалежність означає лише 
те, що ціна невпинно зростатиме. 
Все йде до того, що вони прода-
дуться переможцям якомога до-
рожче.

Ключове питання – чи здо-
буде Янукович у Верховній Раді 
конституційну більшість. Якщо 
так, то наступні президентські 
вибори відбуватимуться в парла-
менті, і це закріпить владу олі-
гархів над Україною на багато ро-
ків. Якщо ж ні й опозиція виста-
вить сильного узгодженого кан-
дидата, то передбачити резуль-
тат прямих виборів буде важко.

Олігархи, які стоять за Пар-
тією регіонів, іще не запхали собі 
в кишеню ціле суспільство. Ба-
гато в чому вони скористалися 
розколом між Сходом і Заходом 
України. Різниця справді є, і 
давно відомий той факт, що за-
хідні області активніше підтри-
мують курс на зближення з 
НАТО та ЄС. На жаль, є ще й 
інша обставина: герої Помаран-
чевої революції – президент Вік-
тор Ющенко і прем’єр-міністр 
Юлія Тимошенко – не зуміли ви-
користати багатьох шансів і як 
лідери країни загалом діяли не 
настільки вже й по-західному.

Тепер Євросоюз потрапив із 
Україною в скрутне становище. З 
одного боку, цій великій країні 
не дозволять просто сповзти в 
сферу впливу Росії. Із другого – 
ЄС буде важко підписати з Киє-
вом Угоду про асоціацію, якщо 
держава рухатиметься до дикта-
тури й відвернеться від європей-
ських цінностей.

«Ірпінський синдром» Мель-
ника характерний для всієї Укра-
їни. ЗМІ – це переважно засіб 
впливу або політичної реклами. 
Спроби донести об’єктивну ін-
формацію закінчуються сумно, 
наприклад, втручанням подат-
ківців. Найтривожніший аспект – 
незаконна оплата послуг журна-
лістів. Це явище описали інозем-
ним спостерігачам на брифінгу і в 
письмових звітах ОБСЄ та Бюро 

демократичних інститутів і прав 
людини. У багатьох ЗМІ є тради-
ція виплат додаткових неофіцій-
них премій журналістам за ство-
рення замовних матеріалів для 
того чи того впливового політика 
або ж бізнесмена, наприклад, на-
писання хвалебних статей, так 
званої джинси. Зазвичай цю по-
слугу замовляють прямо через 
редакторів. Інакше кажучи, жур-
налісти не вільні, а редакції ЗМІ 
не незалежні. Методи, що їх за-
стосовують для впливу на студен-
тів, держслужбовців та інших бю-
джетників, які перебувають у за-
ручниках олігархічної системи, 
відносно подібні.

Яким же був мій подив, коли 
через кілька днів я дізнався, що 
Мельник у тому одномандат-
ному окрузі не виграв. Ірпінь 
просто під боком у Києва, це 
твердиня опозиції. Але набрати 
нахабно, нахрапом у студент-
ському районі 60% голосів і про-
горіти? Це щось новеньке! Яке 
майбутнє в країни, якщо універ-
ситетські гуртожитки дедалі 
більше нагадуватимуть тюрми і 
психлікарні? Поки що досвід 
підтверджує: зазвичай влада до-
сягає найвищих результатів 
саме в таких закладах. Зона су-
ворого режиму сприяє тоталіта-
ризму. 

29 
листопада  

в Андорра-ла-Вельї 
(Андорра) постій-

ний комітет Парла-
ментської асамблеї 
Ради Європи заслу-
хає звіт спостеріга-
чів на виборах до 
Верховної Ради 

України. Предста-
вить його керівник 
спостережної місії 

ПАРЄ Андреас 
Ґросс.

Раніше західні спо-
стерігачі заявляли, 
що на парламент-

ських виборах в 
Україні мали місце 
зловживання адмі-
ністративним ре-
сурсом, непрозо-

рість самої кампа-
нії та фінансування 
партій, а також не-
збалансоване ви-
світлення діяль-

ності сторін у ЗМІ
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П
ро цю історію можна було б не згадувати, бо 
в ній нічого особливого. Таке трапляється 
щодня, а то й частіше. Але й мовчати не го-
диться. Набридло. Понад те, йдеться не про 

середньостатистичний випадок.
Восьма річниця Помаранчевої революції. Київ. 
Майдан. На спеціально відведеному владою місці 
навпроти Головпоштамту зібралося понад ти-
сяча киян і гостей міста відзначити своє свято. З 
імпровізованої сцени промовці виголошують 
полум’яні слова. Серед них і Анатолій Гриценко, 
як завжди, із загостреним відчуттям справедли-
вості. Він закликає «тримати за горло не тільки 
владу, а й опозицію» і стверджує, що українці ви-
ходитимуть на майдани лише тоді, коли бачити-
муть, що опозиційні депутати самі готові ризику-
вати й не ховаються за мандати та недоторкан-
ність. «Люди повірять у щирість», – підсумовує 
Гриценко й, задоволений собою, йде геть.
Кілька мітингувальників розкладають символіч-
ний намет у пам’ять про колишню звитягу. Захід 
добігає кінця, люди потроху розходяться, і, зда-
ється, чергове відзна-
чення річниці завер-
шиться без інциден-
тів...
Однак особливо активні 
вирішують винести цей 
намет на інший бік Май-
дану і встановити його 
під монументом Неза-
лежності. Мов із-під 
землі виростають сотні правоохоронців, почи-
нається штовханина. Беркутівці вирішили по-
казати силу. Перших, хто потрапив під руку, 
повантажили в автозак і повезли у відділок. Друзі 
поїхали вслід – визволяти. 
Іще до від’їзду автозаків депутат Юрій Кармазін 
намагається поговорити з кимось із міліцейського 

начальства, щоб з’ясувати, за що затримують лю-
дей. Але всі його зусилля марні.
Уже у відділку вдається дізнатися повний список 
затриманих. Серед них – громадянин Росії.
Співчутливці телефонують нардепам, щоб допомо-
гли визволити хлопців, – тим із них, на кого можна 
бодай трохи сподіватися, хто, так би мовити, за-
свідчив чи декларує свою громадянську позицію. 
Насамперед, звісно ж, звернулися до парламента-
ріїв, які були на мітингу. Але всі виявилися стра-
шенно зайняті. Кожен мав алібі. Надто важливе й 
переконливе, щоб розмінюватися на дрібниці й іти 
визволяти тих, до кого ще годину тому промовляв 
полум’яні слова. Хтось уже встиг напитися з нагоди 
свята, когось запросили на прямий телеефір, хтось 
відключив телефон, а хтось обіцяє приїхати зго-
дом.
Зателефонували й до одного з найполу м’яніших 
промовців мітингу Анатолія Гриценка, який, нага-
дую, заявив, що опозиційні депутати мусять ризи-
кувати й не ховатися за мандати та недоторкан-
ність. Якою, думаєте, була відповідь? Мудрий нар-

деп почав аналізувати 
— ситуація, мовляв, 
стандартна. В такому 
випадку, отож-бо нічого 
страшного не буде. 
Складуть протокол і 
зразу ж відпустять.  
А щодо громадянина 
Росії, то тут депутати 
взагалі безсилі. Якщо 

будуть ускладнення, треба не їх турбувати, а 
телефонувати в посольство РФ. Там уже на-
певне знають про ситуацію з інтернету і вклю-

чаться в процес...
Відповідь-відмовка аксакала парламенту Івана 
Зайця була ще цікавішою. Коли йому зателефону-
вали й попросили втрутитись, Іван Олександрович 
запропонував знайти якогось депутата, щоб той 
під’їхав до міліцейського відділку (!?). На заувагу, 
що він сам нині є депутатом, пан Заєць відповів: до 
нової Верховної Ради не потрапив, тому нічого не 
робитиме...
Відмовки дістали ще від десятка нардепів.
На цьому нібито можна ставити крапку, бо й так 
усе зрозуміло. Однак того вечора репутацію народ-
них обранців-опозиціонерів таки було частково 
врятовано. Під відділок міліції, відразу після пові-
домлення про затримання мітингувальників, 
під’їхав Юрій Гримчак. Він, як і Заєць, також без 
п’яти хвилин не нардеп, а ще має відкриту проти 
нього кримінальну справу за діяльність, пов’язану 
з прямими депутатськими обов’язками – захистом 
інтересів українського народу. Майже не депутат 
Гримчак під власну відповідальність випросив у 
міліціонерів відпустити затриманих після скла-
дення протоколів, пообіцявши, що вони стовідсот-
ково з’являться наступного ранку на суд, і близько 
опівночі затримані таки вийшли із клітки на волю. 
Ночувати на нарах не довелося.
І ось тепер можна ставити крапку. 

Автор:  
Роман Малко

Недоторканні

АКсАКАЛ ПАРЛАМЕНТУ 
оБРАЖЕНиМ ГоЛосоМ 

ЗАЯВиВ, що ВіН УЖЕ 
МАйЖЕ НЕ ДЕПУТАТ, ТоЖ 

НіЧиМ НЕ ДоПоМоЖЕ
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олігархат 
vs вільне 
підприємництво

З
амість економіки вільного 
підприємництва, як це за-
думувалося під час пере-
ходу від планового її 

устрою до ринкового, Україна 
отримала олігархічну систему 
господарювання. Остання ви-
різняється саме нехтуванням 
інноваційної діяльності, запере-
ченням рівності прав та умов 
для бізнесу, недопущенням рин-
кового розподілу ресурсів та ви-
значення результатів виробни-
цтва. Фактично новостворена 
політико-економічна система не 
забезпечила суттєвих вдоскона-
лень виробництва і не гаранту-
вала добробуту людям.

АПоФЕоЗ оЛіГАРХіЧНоГо 
КАПіТАЛіЗМУ
Сьогодні олігархічні клани воло-
діють як фінансово-еко но міч-
ними, так і політичними важе-
лями панування в суспільстві. 
Базою останнього є виробничі 
активи, здобуті в ході різного 
типу приватизації державних 
підприємств та інших суспільних 
благ. Серед них: відкритий, але 
керований владою і за міні-
мальну ціну, конкурсний продаж 
пакетів акцій; тіньове безкон-
курсне відчуження – привлас-
нення державних об’єктів, на-
приклад, шляхом створення 
спільних з урядом підприємств 
чи прямої їх купівлі (виробни-
чих підприємств, державних 
банків, страхових компаній 
тощо); штучне банкрутство дер-
жавних компаній з винесенням 
свідомо незаконних судових ви-

років із передачі прав власності 
приватним товариствам, що по-
гашали чи зобов’язувалися пога-
сити заборгованість (остання 
була зазвичай у сотні, а то й у ти-
сячі разів меншою за вартість 
відчуженого майна; цей тип за-
хоплення особливо процвітав на 
Донбасі, також використову-
вався стосовно боржників Про-
мінвестбанку тощо); надання 
нуворишам ексклюзивних і 

фактично безплатних ліцензій 
на експлуатацію родовищ ко-
рисних копалин і використання 
радіочастот для телекомуніка-
цій; чиновницьке сприяння 
отриманню великих і вигідних 
держзамовлень та будівельних 
контрактів тощо.

Олігархічні володіння фор-
мувалися також шляхом при-
ватного захоплення фінансових 
потоків державного сектору еко-

Від редакції 
Ця стаття продовжує цикл «Україн-
ський бізнес – афера століття», у якому 
український економіст Володимир Ла-
новий намагається розкрити основні 
проблеми вітчизняного бізнесу та 
окреслити альтернативу його розвитку. 
У попередніх статтях (№ 36, 37, 38, 40, 
41, 42/2012) йшлося про важливість 
вільного підприємства для економіч-
ного розвитку і про те, чому Україна є 
пасткою для нього, аналізувалися укра-
їнські феномени державних корпора-
цій як баласту для економіки та псев-
доприватної власності, висвітлювалася 
проблема суспільного розколу між під-
приємцями, владою та громадянами, 
пояснювалися виклики та можливості 
для нашої держави від експансії транс-
національних корпорацій. Цього разу 
пропонуємо першу частину матеріалу 
про особливості олігархічно-
люмпенської моделі економіки і те, 
чим вона загрожує державі. 

Автор: 
Володимир 

Лановий,
доктор 

економічних 
наук,

президент 
Центру 

ринкових 
реформ
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номіки. Майбутні скороба-
гатьки «сідали» на торгівлю ім-
портованим газом, нафтою, 
ядерним паливом, вугіллям, 
зерном, на обслуговування по-
даткових, митних, пенсійних, 
міліцейських, бюджетних, соці-
альних та інших платежів. Під 
час використання таких схем у 
кишенях новітніх багатіїв осі-
дала переважна частина дохо-
дів, які мали отримати державні 
підприємства та установи, а та-
кож прості українці. Шалені 
надприбутки та неосяжні май-
нові цінності було привласнено 
здебільшого за президентства 
Леоніда Кучми. Проте і сьогодні 
процес штампування олігархів 
та їх збагачення відбувається 
швидкими темпами.

Усі названі способи незакон-
ного чи напівзаконного (у межах 
законодавчих актів, які спеці-
ально писалися під олігархів) 
присвоєння суспільних благ реа-

лізовувалися за безпосередньою 
та небезкорисливою участю 
владних органів, установ і поса-
довців, а тому практично у всіх 
випадках мали місце корупційні 
оборудки, а то й кримінальні 
злочини. Проте за нинішніх пра-
воохоронців їх розслідування 
неможливе.

Перетворившись на товсто-
сумів, новоявлені «господарі 
життя» не задовольнилися сво-
їми досягненнями («збагаченню 
немає меж»), а забажали вклю-
читися в політичні відносини, 
щоб надалі гарантувати при-
бутки за корупційними моде-
лями. Вони побудували новий 
тип бізнесу, за якого збагачення 
стало результатом не економіч-
них, а політичних операцій. 
Часто відверто незаконних. 
Хоча знову ж таки їх спонукали 
до цього й вищі чини держави.     

На сьогодні спостерігаємо 
апофеоз олігархічного капіта-

лізму, коли влада майже цілко-
вито розподіляється за участю 
олігархату або безпосередньо 
ним. Напередодні парламент-
ських виборів країна не мала ко-
штів для виконання елементар-
них зобов’язань перед пенсіоне-
рами, інвалідами, хворими та ін-
шими найбільш нужденними 
категоріями, а тут – небачена 
злива грошей від «незалежних» 
партій та окремих «самовису-
ванців». Більшість політсил, як 
провладних, так і опозиційних, 
фінансувалися з олігархічних 
джерел. Новоспечені депутати-
самовисуванці є або типовими 
олігархами, що купили округи 
(Жеваго, Порошенко та інші, 
включаючи нуворишів регіо-
нального рівня), або їхніми про-
теже. Система передвиборчої агі-
тації та самих виборів побудо-
вана на владі грошей. Цинічна 
продажність членів дільничних 
та окружних комісій, брутальне 
спотворення волевиявлення під 
час підрахунку голосів – це на-
слідок влади грошей. Отримали 

Верховну Раду, упаковану депу-
татами не від народу, а від тов-
стосумів. Парламентські фрак-
ції, які згодом утворяться, ради-
тимуться насамперед не з номі-
нальними виборцями, а зі сво-
їми фінансовими покровите-
лями. А останні, вочевидь, не 
зможуть отримувати нові супер-
прибутки без сприяння влади – 
така природа їхнього капіталу. 

Отже, коло замикається: 
практично всі «народні» депу-
тати й парламентські партії дія-
тимуть у межах, дозволених олі-
гархами, а ті отримують право 
формувати владу під себе. Опо-
зиція набуде декоративного ви-
гляду, а її ідеї мало чим відріз-
нятимуться від провладного со-
ціального популізму. 

оЛіГАРХіЧНі іМПЕРії – 
ГЕТТо ДЛЯ ВЛАсНоГо 
НАРоДУ 
Останнім часом лунають ви-
словлювання, що нібито треба 

З іНіЦіАТиВи оЛіГоКРАТіВ 
ВиБУДоВУЄТЬсЯ ВисоКий 
ПАРКАН МіЖ УКРАїНоЮ ТА 
сВіТоМ, ХАй ТАМ ЯК ВоНи 
ЗАПЕВНЯЮТЬ ПРо сВої 
ЄВРоПЕйсЬКі ПРіоРиТЕТи
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якось уживатися з корупційно-
олігархічною системою. В олі-
гархів і підприємства, і гроші, 
і влада. А решта мають їх по-
важати і коритися. Однак при 
цьому забувається, що ново-
явлені пани вкрали те майно, 
гроші й владу. Утворилася не 
демократія, а олігократія. 
Влада грошових мішків. В 
українській Конституції про та-
кий устрій не йдеться. Біль-
шість громадян ніколи не голо-
сували за олігократичну дер-
жаву. Окрім того, володіння 
фінансово-політичних кланів 
більшістю об’єктів економіки 
не є ані законним, ані ефектив-
ним. У такій економіці не ство-
рюються робочі місця, не зрос-
тає добробут тих, хто працює, 
не модернізуються застарілі 
підприємства. Не збільшу-
ються й доходи бюджету. Така 
економіка рухається до розвалу 
і зубожіння мільйонів людей. 
Фактично система, яку ство-
рили олігархи разом із корум-
пованим чиновництвом, є не-
продуктивною, хибною і не має 
права на існування.

Вельми характерна особли-
вість олігархату – він не може 
співіснувати ні з внутрішніми, 
ні з іноземними підприєм-
цями, ні з малим, ні з великим 
вільним бізнесом. Олігархічні 
боси – перші вороги інновацій, 
конкуренції, ринкового саморе-
гулювання, рівності прав 
суб’єктів господарювання. Вони 
за адміністративні втручання в 
економіку, за бюрократичне ре-
гулювання ринків, за централі-
зовані розподіл ресурсів і вста-
новлення цін на продукцію. 
Вони бояться дрібних товаро-
виробників, які є гнучкішими 
та динамічнішими щодо рин-
кових змін і не мають сприяння 
влади, а отже, конкурентоспро-
можніші за олігархічні конгло-
мерати. Саме тому провладні 
клани намагаються перекрити 
дрібному бізнесменові «ки-
сень» – доступ до позичкових 
та інвестиційних фондів – та 
створити їм безліч проблем за 
допомогою визначених ними 
правил гри і правоохоронних 
органів.

Фінансово-олігархічні мон-
стри є також антиподами і за-
пеклими ворогами великих 
приватних одногалузевих кор-
порацій, орієнтованих на під-
приємницький прибуток та 

власні вдосконалення. Не в 
змозі конкурувати з такими 
корпораціями, вони усувають 
їх із ринків і легальними мето-
дами (завищенням цін на сиро-
вину, штучними податковими 
претензіями тощо), і нелегаль-
ними (наприклад, рейдерським 
захопленням підприємств). У 
кінцевому підсумку намага-
ються приєднати їх до своїх во-
лодінь (прикладів безліч: гор-
лівський «Стірол», Нікополь-
ський феросплавний завод, Ма-
ріупольський меткомбінат ім. 
Ілліча тощо). Найпривабливіші 
з погляду отримання швидких 
надприбутків активи в Україні 
цілком або частково вже захо-
плені олігархами.

Окрім того, останні заклопо-
тані тим, щоб господарі конку-
рентоспроможних компаній не 
наслідували їх і не йшли в полі-
тику, не створили їм таким чи-
ном конкуренцію ще й на коруп-
ційному та політичному полях, 
приміром, фінансуючи альтер-
нативних кандидатів у депутати 
та на посаду президента.

Власники олігархічних ім-
перій також бояться трансна-
ціональних компаній, які є по-
тужнішими, фінансово забез-
печенішими і технологічно мо-
дернішими. Від початку прези-
дентства Віктора Януковича в 
Україні фактично припинився 
процес розміщення дочірніх 
підприємств ТНК підприєм-
ницького типу. Натомість на 
нашій території дістали мож-
ливість працювати ті міжна-
родні гіганти, які діють за до-
помогою монополістичних 
зловживань, рентних прав, 
підтримки власних урядів, зо-
крема нафтогазові корпорації. 
Про те, що це особливі відно-
сини, виключні, ексклюзивні, 
свідчить хоча б підписання з 
ними цього року угод про роз-
поділ енергоносіїв, які будуть 
видобуті в Україні, у пропорції 
70 : 30 на користь іноземців. 
Такі поступки у світовій прак-
тиці майже не трапляються. 
Максимум, що дає держава, – 
половина видобутку. Чим мо-
тивовані такі угоди, можна 
лише здогадуватися.

Поза тим здається, що укра-
їнські олігархи за допомогою 
всіх можливих політичних засо-
бів пригнічують усі форми віль-
ного підприємництва, перешко-
джають як внутрішнім, так і зо-

внішнім джерелам економіч-
ного оновлення й розвитку, які 
забезпечують бізнесмени. З іні-
ціативи олігократів вибудову-
ється високий паркан між Укра-
їною та світом, хай там як вони 
запевняють нас про свої євро-
пейські пріоритети. Такий пар-
кан дає їм змогу цілковито ха-
зяйнувати на своєму полі, ви-
чавлюючи останнє з національ-
ної економіки.

Чому завдання зруйнувати 
корупційно-олігархічну сис-
тему, побудувавши нову – еко-
номіку вільного підприємни-
цтва, є таким важливим і невід-
воротним? По-перше, за цього 
режиму українська нація не 
має можливостей для розвитку, 
більшість людей матеріально 
пригнічені, а суспільство зага-
лом деградує. По-друге, самі 
фінансово-олігархічні комп-
лекси не є життєздатними, 
вони занепадатимуть і розкла-
датимуться.

Обмеження національного 
розвитку спричинене як утис-
канням інноваційного підпри-
ємництва, так і мінімізацією 
суспільних ресурсів, що вико-
ристовуються для збагачення 
галузей культури, знань, за-
хисту здоров’я, гуманітарного 
піднесення. Основні державні 
накопичення – бюджетні ко-
шти, банківські заощадження, 
надходження до інвестицій-
них і пенсійних фондів тощо – 
використовуються переважно 
на потреби провладного біз-
несу з великою, як відомо, ко-
рупційною складовою. В 
останні роки на соціогумані-
тарні та науково-освітні по-
треби суспільства було спря-
мовано лише 14% бюджетних 
видатків. Банківські та ринкові 
інвестиційні фонди взагалі об-
ходили ці галузі увагою. За та-
ких підходів знищуються дже-
рела піднесення самої еконо-
міки, а українське суспільство 
приречене на деградацію.  

оЛіГАРХи ПоБУДУВАЛи 
НоВий ТиП БіЗНЕсУ, ЗА 
ЯКоГо ПРиБУТКи сТАЛи 
РЕЗУЛЬТАТоМ  
НЕ ЕКоНоМіЧНиХ,  
А ПоЛіТиЧНиХ оПЕРАЦій

У наступній статті 
циклу «Українській 
бізнес – афера сто-
ліття» Володимир 
Лановий проаналі-

зує, чому олігар-
хічні імперії неми-
нуче занепадати-
муть, і запропонує 
власне бачення, як 

зруйнувати 
корупційно-

олігархічну сис-
тему з користю для 

економіки 
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Маріуполь – єдине 
місто в Україні, де 
жителів офіційно 

попереджають про 
несприятливі 

метео умови, адже 
в цей час небез-

печно перебувати 
на вулиці й навіть 
провітрювати при-

міщення

Забруднене пові-
тря скорочує життя 

городян у серед-
ньому на  

8 

місяців, 
а в неблагополуч-
них регіонах – на 

2 роки 

За підрахунками 
Європейської  

агенції з довкілля 
(EEA)

Н
ещодавно понад 10 тис. 
городян вийшли на ак-
цію протесту з вимогою 
зупинити отруйний смог, 

котрий мало не щодня з голо-
вою накриває Маріуполь через 
діяльність Металургійного ком-
бінату «Азовсталь» та ММК 
імені Ілліча, що належать до 
«Метінвест Холдингу» мільяр-
дера Ріната Ахметова. Люди за-
певняють: попри звітування 
підприємств і чиновників про 
зменшення обсягів шкідливих 
викидів, промгіганти відверто 
перекривають їм кисень. У місті 
кажуть: Маріуполь повільно, 
але впевнено помирає, гине уні-
кальне Азовське море, натомість 
органи контролю заплющують 
очі на екологічне свавілля та 
його згубні наслідки.

Тисячі підписантів «анти-
смогової» резолюції звернулися 
до президента, уряду, омбуд-
смена і навіть до представників 
«зеленої» частини Європарла-
менту. Зневірені маріупольці 
ладні були блокувати роботу му-
ніципалітету й головних забруд-
нювачів, аж доки власники там-
тешніх меткомбінатів установ-
лять сучасне очисне обладнан ня, 
а са ні тарно-епі деміо ло гіч на 
служ ба скаже, чим насправді ди-
хають люди. Після небаченого 
екопротесту промисловці пішли 
на певні поступки.

ГАЗоВА КАМЕРА  
НА БЕРЕЗі МоРЯ
Повітря курортного Маріуполя 
офіційно найбрудніше в Укра-
їні. Тут сконцентровані по-
тужні й найбільш екологічно 
небезпечні підприємства чор-
ної металургії та коксохіму. 
Вони є джерелом чверті атмос-
ферних викидів Донецького ре-
гіону, тож маріупольці жарту-

ють, що в рідному місті можна 
не тільки побачити, а й пома-
цати, чим дихаєш.

За рік на одного мешканця 
припадає понад 800 кг промис-
лових забруднень. Це майже вде-
сятеро більше, ніж у середньому 
на українця. Від раку легенів тут 
помирає кожен п’ятий, а місце-
вий цвинтар називають найбіль-
шим у Європі… Соціологи спо-
стерігають масовий виїзд людей 
і знецінення житла. Водночас ані 
місцева влада, ані губернатор, 
ані природоохоронні органи не 
вважають ситуації в Маріуполі 
катастрофічною.

Головні забруднювачі при-
азовського міста – МК «Азов-
сталь» та ММК імені Ілліча, на 
які припадає 98% викидів. 
Вони ж і годують його: комбіна-
там належать магазини, сіль-
госпвиробництва, аптеки, а на 
заводах працює близько 40 тис. 
маріупольців. Тут терпляче 
звикали до пилу та гару, через 
які пече в очах і паморочиться в 
голові. Однак цієї осені еколо-
гічна ситуація суттєво погір-
шилася. Їдкий «запах грошей» 
– так тут називають смог – по-
ширився вже й на віддалені від 
підприємств райони, а задуш-

лива імла стала повсякденним 
явищем.

Маріуполь – єдине місто в 
Україні, де жителів офіційно 
попереджають про несприят-
ливі метеоумови (НМУ), адже в 
цей час небезпечно перебувати 
на вулиці й навіть провітрю-
вати приміщення. У без віт ря 
або через туман промислові ви-
киди не встигають розсіюва-
тись і скупчуються в житлових 
кварталах, що сусідять із мет-
комбінатами. В цей час вулиці 
нагадують газові камери. Най-
більше потерпають діти.

«Раніше наш район вважали 
чистим, бо він розташований 
далі від заводів. Сьогодні від 
пилу й диму не захищають на-
віть зачинені вік  на, – розказує 
Інна Дмитришина, мати дво-
річної Мар’яни та чотириріч-
ної Дарини. – У доньки вия-
вили обструктивний бронхіт, 
тепер вона не може дихати без 
інгалятора. Міські відділення 
пульмонології вщерть забиті. 
Коли купувала інгалятор, по-
стачальники з Донецька диву-
валися: «Що у вас там коїться? 
Ми не встигаємо їх завозити».

За 10 місяців 2012-го смог на-
кривав Маріуполь щільним ша-
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Як жителі 
півмільйонного 
Маріуполя на 
Донеччині 
відстоюють право 
безпечно дихати



Майже 

80%
 промисловості До-
нецького регіону – 
екологічно небез-

печні підприємства. 
Основними забруд-
нювачами повітря є 
чорна металургія, 

вугільна промисло-
вість і теплові елек-

тростанції

Група «Метінвест» 
Ріната Ахметова – 

монополіст  
вітчизняного ринку 

металургійної  
та залізорудної  

продукції

ром 187 діб, тобто понад півроку! 
У вересні несила було дихати 23 
дні із 30, а протягом жовтня в 
місті тричі оголошували забруд-
нення другого ступеня. В такий 
час жителям офіційно радять 
виходити на вулицю лише в за-
хисному одязі та респіраторі 
типу «пе лю ст ка».

«Під час шкільних уроків 
фізкультури, які теплої пори 
проводять на «свіжому» повіт рі, 
спортивний майданчик може 
вмить накрити смогом. Діти по-
чинають задихатися, тому вже 
стала звичною негайна «евакуа-
ція» у приміщення школи. Ін-
коли доводиться навіть нада-
вати медичну допомогу тим, 
кому стало зле», – розказує вчи-
телька фізичного виховання 
ЗШ № 53 Елеонора Гайворон-
ська, активістка місцевого еко-
логічного руху. За її словами, 
попри те що хлопчики й дів-
чатка дуже часто й масово хво-
ріють саме під час сильних смо-
гових атак, лікарі замість діаг-
нозу «токсико-хімічний брон-
хіт» ставлять «ГРВІ», не даючи 
батькам змоги довести в суді за-
вдану дитячому здоров’ю шкоду.

Утім, санепідемслужба фік-
сує перевищення граничних 

концентрацій пилу і шкідливих 
речовин (сірководню, угарного 
газу, фенолу та формальдегіду) 
у 25% відібраних проб повітря, 
констатуючи, що санітарні зони, 
які мали б захищати маріуполь-
ців від отруєння, давно є нее-
фективними, тому забруднення 
накриває житлові будинки. Од-
нак на вимогу екологічних ак-
тивістів провести заміри й ви-
значити, чим насправді диха-
ють під час смогу люди, в СЕС 
послалися на реформування та 
брак бензину...

ТРУїТи ДоЗВоЛЕНо?
Реконструкції аглофабрики та 
зменшення викидів від Азов-
сталі вимагали до 2012–2013-го 
видані Мінприроди дозволи, 
але у вересні міська влада разом 
із Метінвестом ухвалила нову 
Програму оздоровлення Маріу-
поля, яка посунула модерніза-
цію агловиробництва Азовсталі 
на чотири роки… Тимчасово зу-
пинити її вирішили після 4 лис-
топада. Тоді, під час чергового 
смогу, головний майдан міста 
зібрав рекордні 10 тис. мітингу-
вальників, які потім у респіра-
торах пішли на штурм міськ-
ради, вимагаючи відставки без-

діяльних мера Юрія Хотлубея 
та інших чиновників. Через 
кілька днів після екоповстання 
керівництво Азовсталі оголо-
сило про зупинку виробництва 
на ремонт, а ймовірною причи-
ною задушливих смогів назвали 
дим від переробки вторинної 
сировини, що містить торф… За-
водчани тим часом свідчать: го-
ловна причина – економія. Че-
рез украй зношене очисне устат-
кування та більше ніж столітні 
технології виробництва метком-
бінати просто не здатні не пору-
шувати нормативів викидів, 
інакше метал і кокс будуть «зо-
лотими».

«На жаль, під час економіч-
них розрахунків вітчизняні 
промислові підприємства не бе-
руть до уваги екологічних ризи-
ків та рівня потенційної небез-
пеки виробництва, – зазначає 
керівник кампанії зі стійкого 
розвитку та енергетики Україн-
ської екологічної асоціації «Зе-
лений світ» Павло Хазан. – Па-
радокс: наше природоохоронне 
законодавство вважають одним 
із найбільш просунутих у Єв-
ропі, але воно не працює. Сьо-
годні органи контролю фактич но 
дозволили великим промисло-
вим підприємствам випускати в 
повітря й скидати у воду таку 
кількість шкідливих речовин, 
яка загрожує здоров’ю людей. 
Посилаючись на те, що метком-
бінати Маріуполя не можуть 
зменшити викиди через наявні 
технологічні процеси, чинов-
ники від екології та органи міс-
цевої влади наражають на не-
безпеку мешканців міста», – 
стверджує Хазан.

Цей факт підтверджує і ко-
лишній начальник ліквідованої 
Держінспекції з охорони Азов-
ського моря Микола Афанасьєв. 
За його словами, підприємства 
щорік відкладали на потім 
важливі природоохоронні за-
ходи. Як наслідок — у повітрі 
Маріуполя поменшало най-
менш шкідливих та візуально 
помітних речовин, а от кіль-
кість ледь видимих, але осо-
бливо токсичних газів у вики-
дах залишилася незмінною.

Порятунок експерти вбача-
ють у значному збільшенні 
штрафів та посиленні відпові-
дальності (зокрема, й кримі-
нальної) за порушення приро-
доохоронного законодавства, 
через що підприємствам буде 
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просто невигідно забруднювати 
довкілля, а чиновникам вда-
вати, ніби проблеми не існує.

сиГНАЛ «сисТЕМі»
Понад 13 тис. маріупольців, які 
підписалися під резолюцією 
мітингу «Стоп смог!» 4 листо-
пада, закликають народних об-
ранців від рідного міста ініцію-
вати зазначені законодавчі 
зміни, розглянувши ситуацію в 
новому парламенті. Люди наго-
лошують, що вимагають не за-
криття заводів, а прозорості й 
реальної соціальної відпові-
дальності, яка передбачає до-
тримання природоохоронного 
законодавства та прав людини 
на безпечне для життя і 
здоров’я середовище.

«Наш мітинг – це поперед-
ження, сигнал системі про те, 
що терпіння маріупольців до-
бігає кінця, – сказано в «анти-
смоговій» резолюції. – Дове-
дена до точки кипіння гро-
мадськість вимагає вирішити 
проблему тут і зараз. Довіри 
бутафорським напівзаходам 
влади й менеджменту промис-

лових підприємств уже не-
має!»

Від Верховної Ради вимага-
ють внести зміни до Закону 
України «Про зону надзвичай-
ної екологічної ситуації», аби 
відповідний статус було на-
дано населеним пунктам з еко-
логічною небезпекою, що 
пов’язана не лише з катастро-
фами, а й із тривалим шкідли-
вим впливом промислових ви-
кидів. Крім того, маріупольці 
закликають провести еколо-
гічний аудит усіх промислових 
підприємств міста й визначити 
їх реальний вплив на здоров’я 
мешканців.

Метінвест, своєю чергою, 
обіцяє до 2020 року вкласти по-
над $620 млн у покращення 
екологічної ситуації в Маріу-
полі, проте нагадує, що там-
тешні меткомбінати є глибоко 
збитковими. «Із наших над-
збитків ми й надалі фінансуємо 
таку масштабну реконструк-
цію, якої до нас ніхто не здій-
снював упродовж останніх  
50 років», – повідомили у прес-
центрі групи.

Водночас ухвалена міськра-
дою за участю фахівців Метін-
весту «Програма охорони та 
оздоровлення довкілля Маріу-
поля на 2012–2020 роки» перед-
бачає зменшення викидів на 
40% «за умов сприятливої 
кон’юнктури ринку». А оскільки 
виходу із кризи металургам не 
пророкують, стає цілком зрозу-
мілою недовіра маріупольців до 
офіціозних обіцянок.

Наразі, доки роботу шкід-
ливої аглофабрики Азовсталі 
зупинили на місяць задля діа-
гностики очисних систем, ма-
ріупольці звикають до відчи-
нених кватирок, прогулянок у 
парку й повітря без перегару. 
Активісти запевняють, що не 
мітингуватимуть, коли воно й 
надалі буде чистим. Антисмо-
гове повстання в Маріуполі 
назвали нечуваним, як для 
Донбасу, сплеском громадян-
ської свідомості. Експерти не 
виключають, що воно може 
стати прикладом для інших 
неблагополучних в екологіч-
ному плані міст, і не лише 
цього регіону. 

▶ Моніторинг, виконаний у Маріуполі в середині 
1980-х, виявив, що шкода здоров’ю населення 
у фінансовому еквіваленті істотно перевищує 
вартість усього тодішнього металургійного комплексу

Небезпечний Маріуполь

▶ Головні забруднювачі приазовського 
міста – МК «Азовсталь» та ММК імені Ілліча 
(в 2010-му також перейшов у власність Ріната Ахметова), 
на які припадає 98% викидів.

▶ За 10 місяців 2012-го смог накривав 
Маріуполь щільним шаром 187 діб – тобто 
понад півроку

▶ Маріуполь – друге за значенням місто 
на Донеччині (після обласного центру), 
10-те за населенням у державі

▶ Оздоровлення довкілля Маріуполя 
в межах міської  екологічної програми 
до 2020 року коштуватиме 6,3 млрд грн

▶ На кожного маріупольця припадає понад 
800 кг промислових викидів за рік (удвічі 
більше, ніж загалом по Донеччині, й у вісім 
разів – ніж по Україні)

▶ У 2011-му обсяг викидів шкідливих речовин 
у повітря Маріуполя зріс більш як на 22%. 
Інформація Держуправління охорони 
довкілля в Донецькій області
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Чому Україна досі хворіє  
на «синдром комсомольця»

З
а 21 рік Україна так і не 
змогла сформувати власну 
повноцінну еліту, яка була 
б відповідальна й свідома 

завдань національного держа-
вотворення, демократичного 
розвитку, реформ, спрямованих 
на подолання спадку тоталітар-
ного минулого, проведення де-
радянізації всіх сфер суспіль-
ного життя та наближення кра-
їни до європейських стандартів. 
До великої міри такий стан ре-
чей зумовлений тим, що майже 
на всіх щаблях суспільства у нас 
досі перебувають вихідці з ко-
лишньої комуністичної номен-
клатури, а також чималий кон-
тингент їхніх вихованців – ко-
лишніх активістів комсомолу. І 
якщо з екс-партократами ситу-
ація більш-менш зрозуміла 
(чимало із них давно на сміт-
нику історії, хоча деякі ще на 
плаву), то стосовно «молодих 
вовків» номенклатури є певні 
стереотипи й ілюзії. Ну, мов-
ляв, у комсомолі за радянських 
часів була велика частина су-
часної молоді, а багато ниніш-
ніх можновладців завдячує цій 
організації «путівкою в життя».

Неокомсомольська традиція 
значною мірою гальмує появу 
повноцінної еліти в Україні й за-
важає її рухові уперед. Проблема 
тут не в наявних комсомоль-
ських організаціях при КПУ, що 
успішно відродилися в роки не-
залежності, а в «синдромі комсо-
мольця», який тотально присут-
ній в українському суспільстві. І 
йдеться зараз не стільки про ко-
лишніх рядових членів ВЛКСМ, 
які свого часу добровільно-
примусово долучалися до 
нав’язаної партією форми моло-
діжного руху, скільки про так 
званий актив комсомолу – його 
найбільш енергійну й заповзят-
ливу частину. Саме його пред-
ставники в часи дезінтеграції Ра-
дянського Союзу виявилися най-
більш готовими пристосуватися 
до нової капіталістичної дій-
сності, маючи за собою чималий 
фінансовий та соціальний капі-
тал (зв’язки у верхах, доступ до 
«хлібних місць» тощо).

ТЕМА НоМЕРА |комсомол



ВиХіДЦі З КоМсоМоЛУ 
БЕЗБоЛісНо ВПисАЛисЯ 
В оЛіГАРХіЧНУ МоДЕЛЬ 
ВЛАДи ТА ЕКоНоМіКи

Блискавична зміна ідейних 
переконань цих людей, зумов-
лена була насамперед ревно 
плеканими в комсомолі якос-
тями – безпринципністю, нігі-
лізмом, маніакальною схиль ніс-
 тю до кар’єризму та просуван ня 
партійно-владними щаб лями, 
пристосуванством, лизоблюд-
ством, демагогією, профана-
цією, аморальністю тощо. Зна-
чною мірою більшість із цих 
«чеснот» стали домінантними в 
середовищі комсомолу (насам-
перед поміж керівної верхівки 
«кузні кадрів») у кризовий етап 
його розвитку, який припав на 
застійні 1970–1980-ті. Тоді ак-
тивність комсомолу в боротьбі 
за «втілення в життя великої 
програми комуністичного будів-
ництва» стала масштабною про-
фанацією, імітацією бурхливої 
діяльності, що мала вкрай неба-
гато спільного з реальністю. По-
двійна мораль та готовність 
проповідувати все – від бо-
ротьби із загниваючим Заходом 
та посилення трудової дисци-
пліни до перебудови й приско-
рення – в умовах колапсу совка 
сприяли різкому повороту акти-
вістів комсомолу від учень «ве-
ликого» Лєніна до практики ди-
кого капіталізму та уявної демо-
кратії. В нових умовах вони з та-
кими самими енергією і завзят-
тям, як і за «розвинутого соціа-
лізму», почали розбалакувати 
вже про ліберальні та патріо-
тичні цінності, не маючи, що-
правда, з ними нічого спіль-
ного. Молоді лєнінці швидше за 
інших зайняли провідні позиції 
на всіх рівнях нової влади та со-
ціуму – від політикуму й бізнесу 
до культури, медіа, спорту і гро-
мадянського суспільства. Вони 
присутні всюди: у владі, опози-
ції, неурядових організаціях, 
ЗМІ, шоу-бізнесі, науці, літера-
турі, мистецтві тощо (див. 
стор. 40).

Вихідці з комсомолу легко і 
безболісно вписалися в олігар-
хічну модель влади та еконо-
міки, що склалася за роки неза-
лежності в Україні, й навіть 
були її активними творцями, 
ставши відразу після краху 
СРСР власниками підприємств, 
банків тощо. Попри своє пере-
фарбування й перехід у новий 
комфортний для них стан не-
контрольованого збагачення та 
нагромадження капіталу, вони 
не полишали бути в душі справ-

жніми комсомольцями. Ці люди 
завжди намагаються лишатися 
на перших ролях у своїх нішах 
за будь-яких розстановок і кон-
фігурацій у владних та політич-
них відносинах, забезпечуючи 
цим самим суспільний антивід-
бір і блокуючи соціальні канали 
для формування повноцінної 
еліти. Водночас в Україні вже 
встигли сформуватися духовні 
спадкоємці комсомолу, які не 
мали досвіду членства у ньому, 
але успішно перейняли звички 
й навички останньої генерації 
вірних лєнінців і стали не мен-
шими кар’єристами, пристосу-
ванцями та профанаторами, 
аніж їхні попередники.

Зрештою, свідченням живу-
чості комсомольської традиції в 
українських умовах може бути 
періодичне прийняття Верхов-
ною Радою постанов про відзна-
чення ювілейних дат комсомолу, 
за котрі голосують депутати як 
від проросійських політсил, так і 
з національно-демократичного 
табору, виявляючи в цей спосіб 
свою ностальгію за молодими ро-
ками. Зокрема, цікаве одного-
лосся спостерігалося 2009 року, 
коли за постанову про відзна-
чення 90-ї річниці комсомоль-
ської організації в Україні від-
дали свої голоси як представники 
КПУ та ПР, так і Блок Литвина в 
повному складі й третина фракції 
БЮТ.

Молодіжні структури окре-
мих політичних партій в Укра-
їні (не згадуючи вже про КПУ, 
при якій діє відновлена 
ЛКСМУ), зокрема «підростаюче 
покоління» Партії регіонів – 
«Молоді регіони», за своїм ха-
рактером, риторикою та фор-
мою роботи відлунюють най-
кращими комсомольськими 
традиціями. Приміром, як по-
лєнінськи звучать слова одного 
із провідних активістів цієї ор-
ганізації Ярослава Гончарова із 
приводу цьогорічної парла-
ментської кампанії: «Власть 
обещала обеспечить честность и 
открытость избирательного 
про цес са – власть выполнила 
свое обещание».

Тиждень спробував розгля-
нути феномен комсомолу в істо-
ричному вимірі й охарактеризу-
вати спадщину, яку той залишив 
у сучасній Україні. Від моменту 
свого заснування комсомол був 
лише однією з конструкцій дик-
татури Компартії, виконуючи 

роль пса на повідку». Більшо-
вики активно використовували 
його як для контролю над моло-
діжними масами, так і для вико-
нання конкретних завдань: від 
виховання молоді до агітаційно-
пропагандистської та оборонної 
роботи й допоміжних господар-
ських функцій (див. стор. 32). 
Його статус, роль та завдання в 
СРСР відповідали аналогічним 
структурам тоталітарних режи-
мів: гітлер’югенду в нацистській 
Німеччині, фашистській моло-
діжній організації «Балілла» в 
Італії, хунвейбінам та цзаофа-
ням у маоїстському Китаї.

Комсомол як невід’ємна 
складова тоталітарного режиму 
був причетний до всіх його чор-
них сторінок: репресій, терору, 
насильницької колективізації, 
експропріації майна та продо-
вольства, Голодомору, роздмуху-
вання культу особи Сталіна, бо-

ротьби з інакодумцями тощо. Ви-
конуючи функцію виховання мо-
лоді в комуністичному дусі, він 
забезпечував відтворення біль-
шовицького режиму в наступних 
поколіннях. У цій неперервній 
традиції партійного вишколу, 
коли старші повністю контролю-
вали молодих, відкритих проявів 
конфлікту між поколіннями як 
необхідної передумови будь-
якого суспільного прогресу не 
могло бути. Врешті-решт, у пе-
ріод системної кризи радянської 
моделі влади в комсомолі наочно 
відобразилися негативні явища, 
первісно в ньому закладені. Він 
остаточно перетворюється на 
школу кар’єризму, пристосуван-
ства, нігілізму та профанації 
(див. стор. 38). У період пере-
ходу країни від соціалізму до де-
мократії та ринкової економіки 
комсомольські активісти, всупе-
реч заповітам Лєніна, одними з 
перших накопичили капітал, а 
зараз намагаються його будь-що 
примножити, бавлячись водно-
час у народовладдя. Щоб подо-
лати спадщину совка, українцям 
слід позбутися «синдрому комсо-
мольця» й очистити вітчизняну 
еліту від пристосуванців та про-
фанаторів. 
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Пагіря

«Партия сказала: 
«НАДо...»

В
ідлік історії комсомолу 
канонічно ведуть від  
29 жовтня 1918 року, коли 
в Москві за ініціативою 

більшовиків було проведено  
І Всеросійський з’їзд спілок ро-
бітничої та селянської молоді, 
де створили централізований 
орган керівництва молодіж-
ними організаціями в Країні 
Рад – Російський комуністич-
ний союз молоді (РКСМ, від 
1926-го ВЛКСМ). Засновуючи 
його, більшовики насамперед 
мали на меті сформувати базу 
виховання й підготовки «бойо-
вого резерву» для Компартії. 
Рекрутування кадрів для пар-
тійного та радянського апарату 
було необхідною умовою функ-
ціонування та відтворення чер-
воного режиму в майбутньому. 
З огляду на це, комсомол мав 
стати школою комунізму, що 
виховувала б молодь у відповід-
ному дусі й оновлювала таким 
чином лави «борців за соціа-
лізм».

НА КоРоТКоМУ ПоВіДКУ
На початку комсомол зберігав 
певні ознаки автономності. 
Однак поступово у процесі ста-
новлення в державі тоталітар-
ного режиму він фактично пе-
ретворився на філію партії, 
яка повністю підпорядкувала 
його своїм інтересам, «приру-
чивши» й очистивши від «не-
надійних елементів». ВЛКСМ 
стала таким самим незамін-
ним складником більшовиць-
кої політичної системи, як 
Компартія, уряд та органи без-
пеки, а її структуру конструю-
вали за зразком партійної.

Метою комуністичних за-
ходів було не тільки зробити 
комсомол школою та резервом 

для «керівної і спрямовуючої 
сили» (кузнею кадрів), а й 
установити за його посередни-
цтвом тотальний контроль 
над життям молоді, ретельно 
опікуватися нею від дитинства 
до зрілого віку (за допомогою 
організацій жовтенят та піоне-
рів), виховувати її в дусі 
марксизму-лєнінізму, наса-
дивши монополію лише однієї 
напівдержавної організації в 
юнацькому русі й ліквіду-
вавши альтернативні громад-
ські структури. Комсомол став 
фікцією добровільної громад-
ської організації, яка, перебу-
ваючи на короткому партій-
ному повідку, не могла вияв-
ляти жодної ініціативи, й му-
сила виконувати всі забаганки 
більшовицького керівництва.

Компартійні органи часто 
проявляли диктат стосовно 
комсомолу, втручались у його 
внутрішні справи, обмежуючи 
самодіяльність у роботі. Пле-
нуми ЦК ВЛКСМ відбувалися 
лише з дозволу ЦК Компартії, 
який контролював питання, 
винесені на їхній розгляд, ви-
значав порядок денний, ство-
рював комісії для керівництва 
проведенням комсомольських 
з’їздів, затверджував їхні рі-
шення тощо. Комсомол був 
оголошений єдино можливою 
формою громадського моло-
діжного руху в умовах Країни 
Рад, він мав особливу правову 
легітимацію з боку партії і не 
потребував жодної реєстрації 
як громадське об’єднання, 
згідно з радянським законо-
давством.

Створена в період боротьби 
більшовиків за опанування 
Україною, місцева Комуніс-
тична спілка робітничої мо-

Комсомол як невід’ємний атрибут тоталітарної 
системи влади в СРСР
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лоді (КСРМУ), попри свій фор-
мально окремішній організа-
ційний статус, була, по суті, час-
тиною РКСМ – її «обласним 
центром», контрольованим і 
скеровуваним як прямо з Мо-
скви, так і за посередництва 
КП(б)У. ІІ з’їзд РКСМ (жовтень 
1919) заявив, що вся «комуніс-
тична робота серед молоді здій-
снюється РКСМ. Жодних особли-
вих національних комуністич-
них спілок молоді не повинно 
бути». Реальний статус КСРМУ 
(після 1924-го ЛКСМУ) наочно 
демонструє колоніальне стано-
вище УСРР/УРСР в умовах ра-
дянської імперії (див. де таль 
ніше Тиждень, № 46/2012).

Під час боротьби за владу в 
Україні більшовики спиралися 
на комсомольські організації в 
містах для ведення підпільної 
роботи, а згодом і захоплення 
влади, придушення опору во-
рожих політичних сил, ве-
дення бойових дій (із цією ме-
тою при комсомольських орга-
нізаціях створювалися бойові 
дружини, які згодом влива-
лися до Червоної армії).  
У 1918–1921 роках комсомольці 
були одними з виконавців по-
літики «воєнного комунізму» 
на місцях: на них спирався 
більшовицький уряд під час 
«продразвьорсткі» на селі та 
розпалювання «класової ві-
йни», їх залучали до приду-
шення повстанського селян-
ського руху, зрештою, вони 
були першими найкращими 
пропагандистами більшовиць-
кої влади тощо.

Після встановлення радян-
ського режиму в Україні було 
ліквідовано конкурентні мо-
лодіжні організації «союзних» 
більшовикам партій – Єврей-
ську комуністичну спілку мо-
лоді при «Поалей Ціон», 
Спілку молодих лівих есерів 
(боротьбистів), Комуністичну 
спілку учнівської молоді, що 
існувала при УКП, а також со-
ціалістичні (меншовицькі)  
молодіжні об’єднання, що 
були усунуті від громадсько-
політичного життя респу-
бліки.

У 1920-х роках, крім того, 
було започатковано доволі 
тісну співпрацю між комсомо-
лом та радянськими органами 
державної безпеки, що ак-
тивно використовували моло-
дих лєнінців у ролі «освєдомі-

тельного аппарата». Цей союз 
залишався непохитним аж до 
розпаду СРСР. У сталінський 
період члени ВЛКСМ, зо-
крема, стали допоміжним ін-
струментом комуністичного 
терору. За їхнього сприяння 
викривали «класових воро-
гів» на підприємствах, в уні-
верситетах та державних уста-
новах, організовували пока-
зові народні судилища. Най-
активніших і найвідданіших 
серед них залучали також до 
очищення лав комсомолу від 
«ненадійних елементів» у 
часи «Великого терору» 1937–
1938 років.

«БУДіВНиЧі НоВоГо 
сУсПіЛЬсТВА»
У період сталінської «револю-
ції згори» комсомольці брали 
участь у насильницькій колек-
тивізації та розкуркуленні, ви-
лученні зерна в селян під час 
Голодомору 1932–1933 років, 
охороні колгоспної власності, 
антицерковній кампанії тощо. 
Звичайно, не всі члени спілки 
ставали слухняним знаряд-
дям такої політики комуніс-
тичного керівництва. За від-
мову виконувати ті чи ті за-
вдання або ж бути залученими 
до кампаній, організовуваних 
партією, лише наприкінці 
1932-го та в 1933-му із лав 
ЛКСМУ було виключено «як 
класово чужих, куркульсько-
петлюрів ських, націоналіс-
тичних елементів» 18 638 осіб, 
чимало комсомольців репре-
сували.

Водночас у 1930–1940-х ро-
ках комсомол став одним із ру-
порів культу особи вождя. Поп ри 
те, що Сталін, зробивши 
ВЛКСМ «інструментом у руках 
партії», дедалі менше уваги 
приділяв самій спілці (гене-
ральний секретар ВКП(б) й 
верховний головнокомандувач 
Збройних сил СРСР ані словом 
не згадав про героїчну участь 
комсомольців у радянському 
пар т иза нсько -п і д п і льном у 
русі в роки Другої світової 
вій ни), на всіх комсомольських 
заходах (від з’їзду ВЛКСМ до 
зборів первинної організації) 
підкреслювали його турботу 
про молодь, у пресі та радіо за-
значали, що він приділяє їй 
щоденну увагу і що завдяки 
«батькові народів» вона підня-
лася на рівень передових лю-
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дей. Від початку 1930-х комсо-
мол дедалі частіше називали 
лєнінсько-сталінським. Про-
славлення генсека на з’їздах 
ВЛКСМ, починаючи від 1931 
року, зростало не в арифме-
тичній, а геометричній про-
гресії (якщо на VIII-му з’їзді 
комсомолу його ім’я звучало  
6 разів, то на ІХ-му – 80, а на 
Х-му – вже 540!). Його оби-
рали головою не тільки всесо-
юзних з’їздів, а й зборів пер-
винних комсомольських орга-
нізацій.

Комсомольців трактували 
як «будівничих нового сус-
пільства», творців прийдеш-
нього ладу, що, остаточно по-
рвавши зі «старим світом», 
мали фанатично вести насе-
лення до світлого майбут-
нього: «вчити по-лєнінськи 
жити, працювати, боротись і 
перемагати». Це був певний 
еталон («ударна група») для 
всього соціуму «в праці, на-
вчанні, на військовій службі». 
Для членів ВЛКСМ були 
обов’язковими такі якості, як 
ненависть до «класових воро-
гів», «трудовий героїзм», ак-
тивна життєва позиція. За ста-
тутом, кожен комсомолець мав 
«вести рішучу боротьбу з усіма 
проявами буржуазної ідеоло-
гії, з дармоїдством, релігій-
ними забобонами, різними ан-
тисуспільними проявами та ін-
шими пережитками минулого, 
завжди ставити суспільні ін-
тереси вище особистих», а та-
кож «боротися проти парад-
ності й зазнайства», «доводити 
все почате до кінця» тощо. 
Сфера компетенції ВЛКСМ 
була вель ми широка: радян-
ська молодь мала брати участь 
«у створенні матеріально-
технічної бази комунізму, в 
усьому державному та госпо-
дарському будівництві, в осво-
єнні природних багатств кра-
їни, в спорудженні нових міст, 
заводів, фабрик, рудників, у 
дальшому піднятті сільського 

господарства, у розвитку 
науки, культури та мистецтва».

Партія нещадно експлуату-
вала трудовий ентузіазм, ста-
ранно плеканий у комсомолі, 
для виконання конкретних гос-
подарських завдань. За допомо-
гою ВЛКСМ було ініційовано 
рух за соціалістичне змагання 
та ударництво, за досягнення 
високих виробничих показників 

(стахановський). Спіл ці часто 
доводилося виконувати функції 
державних і господарських ор-
ганів, проводити набори юнаків 
та дівчат на виробництво й но-
вобудови. Завдяки комсомоль-

ським трудовим мобілізаціям 
було зроблено помітний вне-
сок у зведення індустріальних 
об’єктів сталінських перед воєн-
них п’ятирічок в Україні: Хар-
ківського тракторного заводу, 
ДніпроГЕСу, Дніпробуду, інду-
стріальних гігантів Подніпров’я 
тощо. Після війни комсомоль-
ців масово залучали до відро-
дження промислової бази дер-
жави, зокрема шахт на Дон-
басі, у хрущовсько-брєжнєвські 
часи – до освоєння цілини в  
Казахстані, у 1970–1980-ті – 
до будівництва БАМу,  
КамАЗу, атомних електро-
станцій, газопроводів тощо. 
До 1956 року за цю «добро-
вільність» не було передба-
чено жодної компенсації чи 
пільг.

РиТУАЛЬНА ДЕМАГоГіЯ
Функція комсомолу як ре-
зерву партії виражалася, 
зокрема, в тому, що, почи-
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наючи від ХІ з’їзду РКП(б)  
(в 1922-му), вся молодь віком 
до 20 років могла вступити до 
лав більшовиків тільки через 
нього. Цей підхід зберігався й 
надалі, змінювався лише віко-
вий ценз тих, кого приймали в 
партію. До початку 1980-х 
ВЛКСМ підготувала й реко-
мендувала в КПРС понад  
15 млн комсомольців, а із 

представників ЛКСМУ від 
1919-го до 1986-го було при-
йнято в партію 1 млн 761 тис. 
осіб.

Хоча комуністична спілка 
ніколи не об’єднувала абсолют-
ної більшості молодих (ЛКСМУ 
в найкращий у цьому плані для 
неї 1986 рік налічувала у сво-
єму складі 64% юнаків та ді-
вчат), але все-таки за всю істо-
рію Країни Рад вона була єди-

ною молодіжною ор-
ганізацією, через яку 
партія намагалася 
впливати на все відпо-
відне покоління. У по-
станові ЦК КПРС від  
3 жовтня 1968 року з 
цього приводу було за-
значено: «ВЛКСМ є ор-
ганізатором і вожаком 
не лише членів спілки, 
а й усієї радянської мо-
лоді».

Членство у комсо-
молі відкривало перед 
молоддю широкі мож-
ливості для громад-
сько-політичної діяль-
ності, відповідної са-
мореалізації, кар’є ри. 
Одним словом, ВЛКСМ 
дарувала молодій лю-
дині «путівку в 
жит тя». Водночас пе-
ребування юнака чи 
дівчини поза комсомо-
лом викликало підозру 
органів влади й дер-
жавної безпеки, блоку-
вало доступ до вищої 
освіти та роботи, що не-
абияк підживлювало 
практику масового 
всту  пу до лав ВЛКСМ.

Хоча впродовж 
майже всіх років радян-
ського тоталітаризму 
більшість юних із різних 
причин у своїй масі таки 
мусили сприймати 
нав’язану їм форму мо-
лодіжного руху – комсо-
мол, серед них були 
спроби якось змінити цю 

одноманітність і створити аль-
тернативні молодіжні об’єд-
нання, що, зокрема, підтвер-
джує досвід стиляжництва 
1940–1950-х (див. Тиждень, 
№ 2/2012) та неформальних 
рухів часів перебудови.

У другій половині 1970-х – 
у 1980-х роках комсомол, як і 
вся радянська державна ма-
шина, ввійшов у глибоку й за-
тяжну кризу. Пильна опіка ке-
рівництва партії над ВЛКСМ 
та адміністративний тиск при-
звели до заідеологізованості 
форм і методів роботи з мо-
лоддю, зростання бюрокра-
тизму та формалізму в діяль-
ності комсомольських органі-
зацій. Члени спілки масово 
утрачають віру у виголошувані 
ними ж таки гасла, в ній де-
далі більше утверджується по-
двійна мораль: декларування 
одного, а реальне виконання 
іншого. Сильно падає автори-
тет комсомольських вождів у 
молодіжному середовищі, а ді-
яльність комсомолу набуває 
рис масштабної імітації руху, 
коли підтримка молодими лє-
нінцями пропагованих пар-
тією цінностей стає здебіль-
шого награною і фальшивою, а 
повторення зазубрених посту-
латів – ритуалом. Така важ-
лива форма комсомольської 
активності, як суперництво, 
зводилася до змагання папе-
рів та цифр. Основна частина 
юнаків і дівчат почала відчу-
жуватися від дозволених вла-
дою форм соціальної актив-
ності. Серед рядових членів 
спілки зростала кількість дис-
циплінарних порушень, поши-
рювалися різні девіантні 
явища, розмивалися моральні 
якості, на яких базувалася 
їхня організація. Водночас 
апарат ВЛКСМ виявився най-
більш готовим до нових реа-
лій, що настали після колапсу 
СРСР, і вступив у нову для себе 
стихію з ентузіазмом, гідним 
справжніх лєнінців! 
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К
омсомолка – дівчина в чер-
воній хустині: класичний 
образ, який зображували 
на радянських плакатах; 

комсомолець – підтягнутий, 
спортивний юнак, у якого поруч 
із комсомольським значком на 
грудях красується значок ГТО! За 
іронією долі в мене зовсім інші 
асоціації з комсомолом: вона – у 
чорній міні-спідниці, піджаку з 
накладними плечима, чорних 
колготках, він – у сірому костюм-
чику з краваткою-«сельодочкою». 

Якось мені в 1987 році дове-
лося побувати на з’їзді піонерів 
України в славному місті Хмель-
ницькому. На цьому збіговиську 
окрім десятка малолітніх шмар-
катих лєнінців у піонерських кра-
ватках, серед яких і я, була вся 
комсомольська еліта країни! 
Якісь дядьки з комсомольськими 
значками і перманентно зали-
тими очима й дівчата в бойовому 
розфарбуванні з висвітленими 
пероксидом водню чубчиками – 
нереально веселі та п’яні. Тоді 
здавалося, що я долучився до до-
рослого життя. 

Мені ще напередодні в рай-
комі комсомолу провели інструк-
таж: як я маю гордо нести і в жод-

ному разі не заплямувати честь 
та гідність совєцького піонера. Зі-
щулений райкомівський персо-
наж, що нагадував рибу з витріш-
куватими, позбавленими кольору 
очима, розповідав, як я «обязан» 
(після цього я всіх чиновників 
став називати «обязянами») по-
казувати своїм прикладом, яким 
насправді має бути підростаюче 
покоління. Через кілька днів цей 
самий інструктор дудлив коньяк 
із горла в автобусі й лапав комсо-
мольську активістку. І він мені 
показував приклад, як треба 
жити?

Хмельницький гудів, тривали 
паради, десантники влаштову-
вали бойові шоу, били цеглу об 
свої лоби, гучно грала музика, 
п’яний натовп горлав: «Ленин – 
партия – комсомол!» Щоранку, 
поки «вожаки» ще були тверезі, 
вони читали лекції про прапор, 
котрий комсомол як авангард 
партії невпинно несе, і про те, що 
робиться для виховання молоді.

Однак найцікавіше почина-
лось увечері: я долучався до 
справжніх шпигунських при-
страстей. 

У номер, де жили ми з прия-
телем, теж піонером, як і я, при-

йшли наші старші товариші: 
той самий інструктор зі своїми 
«дружбанами», який сказав, що 
вони залишать нам на збері-
гання кілька пляшок коньяку. І 
додав, що зраджувати товари-
шів неправильно і що нам, мов-
ляв, довіряють. Після цих слів 
до нас занесли коньяк: «Це вам 
на зберігання, щоб нас не «по-
палили», – повідомили. Ми 
були щасливі, адже нам дові-
ряли і ми таким чином долучи-
лися до справжнього дорослого 
життя! Далі через наш балкон 
старші товариші стали лазити 
до комсомольських активісток. І 
коли до нас тарабанила кон-
сьєржка, їй відчиняли двері два 
піонери 12 років. На запитання, 
хто це у вас по балконах шми-
гає, прикриваючи комсомоль-
ських вождів, відказували: 
«Ніхто, ми тут удвох живемо і 
нікуди не лазили!». Консьєржка 
ще кілька разів до нас навідува-
лась. І щовечора через нашу 
кімнату пролягав цей алко-секс-
трафік. Та ми були тоді горді, 
що нам довіряють і що не зрад-
ники! А в цей час за стіною бу-
яли пристрасті, щоночі було 
чути ті зойки й п’яний сміх. І 
коли ці «активісти» перелазили 
з балкона на балкон, вони про-
голошували: «Ну шо? Дорогами 
отцов?» Саме так називався цей 
зліт! Ось такі спогади! 

«Дорогами отцов?»



і 
подумати лишень: я був за крок від того, щоби 
стати крутим чуваком, банкіром чи бізнесменом, 
як і решта колишніх комсомольців. Куди не кинь 
оком, всюди стирчать їхні червоні роги. Невже 

було не лише «золото партії», а й «золото комсо-
молу»? Спритні пацани якось устигли освоїти фі-
нанси організації та знову спливли на поверхню. Як 
і все інше, що завжди спливає у відповідний час і у 
спеціально відведеному для нього місці. Я не сплив. 
Я зостався там, де й був, у своїй внутрішній емігра-
ції. А міг би… 
У 1969–1973 роках я навчався в Івано-Франківському 
педагогічному інституті на українській філології. Те-
пер це вже Прикарпатський університет, який про-
славився найкращим у світі яйцеметанням. Але в ті 
дрімучі часи ми навіть не мріяли про щось подібне. 
Які яйця?
Ще до початку навчання відбулися комсомольські 
збори інституту, де раптом із жахом почув, як пролу-
нало моє прізвище у списку тих достойників, яких 
обрали до інститутського комітету комсомолу. Це 
була для мене неабияка несподіванка. Ніколи про 
себе в жодний спосіб не заявив як комсомолець і 
значка не носив. А тут така честь! Відмовитися було 
неможливо. З подивом стежив, як дружно голосує 
зала за список комітетників, про яких уперше по-
чула, і не знав, тішитися чи сумувати.
Я й гадки не мав, що так наближався до еліти. Пере-
бування в комітеті ком-
сомолу інституту давало 
змогу після навчання 
отримати відкріплення 
й залишитися в інституті 
або просуватися далі по 
комсомольській лінії. 
Але до того довелося б 
усі роки навчання щось 
для комсомолу робити і 
бра  ти участь у різних ну-
дотних заходах.
На початку навчання се-
кретар комітету комсомолу Домбровський, який 
також побулькував з машинопису нудотні лекції 
з естетики, скликав збори, і тут я дізнався, яке не-
щастя звалилося мені на голову: кожен комітетник, 
крім свого почесного звання, має до того ж і 
обов’язки. Зокрема, мені доручено збирати дані про 
успішність у секретарів комсомолу факультету, які, у 
свою чергу, мали зібрати ці відомості у секретарів 
комсомолу того чи іншого курсу. 
Що може бути простіше? Я відразу повернув цей 
обов’язок на свою користь. Пропускав лекції, а ста-
роста групи не зазначала моєї відсутності, позаяк 
знала, що у цей час збираю чи опрацьовую статис-
тичні дані важливої державної ваги. Насправді до 
таких рутинних речей я був надто лінивим. Спо-
чатку й справді походив по секретарях факультетів, 
але виявив, що вони теж ліниві і жодних даних не зі-
брали. Довелося виловлювати секретарів кожного 
курсу. А ті й собі байдикували, знаходячи безліч 
причин, чому даних не мають.

Врешті натрапив на одну дебелу дівицю з історич-
ного факультету, яка вражала своїм зростом, ком-
сомольським бюстом і грандіозними ідеями. Ви-
капана Роза Люксембурґ й Інеса Арманд в одній 
особі. Вона й порадила, як мені викручуватися у 
тій ситуації. Порада її була проста й дохідлива. 
Пояснивши, що на «козла Домбровського» можна 
«покласти», вона сказала, що на основі тих запи-
сів, які я вже встиг зробити, можу звітувати щомі-
сяця, бо успішність практично коливатиметься в 
якихось незначних межах. Але для святого спо-
кою краще, якби щоразу трохи завищував відсо-
ток успішності.
Потім вона мене потягнула в кафе, де ми випили 
по склянці білого міцного (в народі «біоміцину»), 
закусивши цукерками, і надиктувала дані про 
успішність усіх факультетів просто з голови. Я був 
ошелешений цим могутнім інтелектом. Так, що на-
віть оспівав її у вірші, який так обурив ніжне серце 
товариша Леоніда Грача, а потім разом з іншими 
творами став предметом розгляду в міліції та про-
куратурі. Вірш мав назву «Я комсомолку грав у ле-
нінській кімнаті» і ходив в інституті по руках без 
прізвища автора. 
Домбровський не міг натішитися і ставив мене всім 
за приклад. Звідтоді щомісяця я справно доповідав 
про успішність нафантазованими цифрами. Так ми-
нуло півроку, і я поволі почав втрачати пильність. 

Успішність в інституті 
була аж ніяк не такою 
райдужною, як це засвід-
чували мої цифри. Але 
чітко дотримувався на-
станов нової знайомої: 
на музичному факуль-
теті майже всі відмін-
ники, а на математич-
ному май  же всі дундуки; 
російська філологія му-
сила переважати за 
успішністю українську, 

бо на останній навчалося село, а на російській 
здобували освіту городяни; іноземна філологія 

била всі рекорди, бо там теж було мало селюків, а 
діти переважно походили з інтелігентних сімей.
Грім ударив, коли Домбровський виступив на об-
ласному з' їзді комсомолу. Якась підла душа підсу-
нула справжній звіт про успішність педагогічного 
факультету секретарю обкому комсомолу. Зрозу-
міло, цифри були зовсім не такими, які подав я. 
Домбровського висміяли, продемонструвавши, яка 
нісенітниця криється у його звіті.
До всіх моїх негативних рис я виявився ще й зло-
вмисним прогульником. Домбровський негайно зі-
брав комітет комсомолу, доповів про мою негідну 
поведінку і запропонував звільнити. Я злякався, 
що мене ще й з комсомолу виженуть, а це автома-
тично означало копняк з інституту. На щастя, усе 
тим і завершилося. Я позбувся нудного обов’язку і 
дихати стало відчутно легше. Хоча до «золота ком-
сомолу» я так і не дістався. 

Автор:  
Юрій 

Винничук

Те, що завжди спливає

НЕВЖЕ БУЛо НЕ ЛишЕ 
«ЗоЛоТо ПАРТії», А й 

«ЗоЛоТо КоМсоМоЛУ»? 
сПРиТНі ПАЦАНи ЯКосЬ 

УсТиГЛи осВоїТи ФіНАНси 
оРГАНіЗАЦії ТА ЗНоВУ 

сПЛиВЛи НА ПоВЕРХНЮ
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Автор:  
ігор Лосєв

«Молоді вовки» 
номенклатури
Комсомол як школа кар’єризму, пристосуванства та нігілізму

Б
удь-яка політична партія 
чи соціальна верства на-
магається відтворити 
себе в наступниках, за-

безпечити політичне без-
смертя. Тому практично за-
вжди під крилом старших утво-
рюються організації для молоді 
з метою її контролю, виховання 
в певному дусі й використання. 
Особливо стурбовані цим тота-
літарні режими, що панічно бо-
яться безконтрольного буяння 
молодечої енергії. Саме тому 
російські комуністи сформу-
вали комсомол, нацисти – гіт-
лерюгенд, голова червоного 
Китаю Мао – хунвейбінів і цза-
офанів. 

КУЗНЯ КАДРіВ
Спочатку комсомол сповідував і 
практикував фанатичний стиль 
боротьби зі «старим світом», 
хоча пройдисвітів та циніків у 
його лавах і тоді вистачало. Тим 
більше що цьому сприяли 
старші політикани. Можна зга-
дати промову Лєніна на ІІІ з’їзді 
Російського комуністичного со-
юзу молоді: «Моральне все, що 
служить справі пролетаріату». 
Але тут виникало питання: а 
хто ж визначатиме, що слу-
жить, а що не служить? Сто-
совно цього швидко пояснили, 
що це є справою верхівки про-
летарської партії. І навіть не 
всієї верхівки, а її вузького кола 
(часто однієї людини). Комсо-
мольський актив збагнув, що 
треба сліпо вірити вождю, так 
безпечніше і надійніше: що 
скажуть згори, то є правдою, іс-
тиною в останній інстанції. 
Компартія розглядала комсо-
мол як покірну масу молодих 
людей, якими можна постійно 
закривати численні дірки ко-
муністичної економіки та без-
глуздої політики, як писав ком-
сомольський поет Едуард Ба-
грицький:

�Нас�водила�молодость� 
в�сабельный�поход,�
�Нас�бросала�молодость� 
на�кронштадтский�лед.
Звісно, все те з мільйонами 

хлопців і дівчат робила не мо-
лодість, а ЦК партії. До того ж 
комсомол був кадровим резер-
вом, із якого можна було чер-
пати нових рекрутів на замі-
щення тих чи інших посад. 
Певна річ, ішлося не про комсо-
мол як такий, а саме про його 
апарат, вибудуваний за подо-
бою партійного. Тому той апа-
рат був чи не єдиним соціаль-
ним ліфтом для кар’єристів-
початківців. Як і в партії, тут 
була відчутна прірва між апа-
ратом і пересічними членами 
організації. Союз комуністичної 
молоді – це водночас і засіб со-
ціалізації, і політичний фільтр 
молодіжного середовища. Без 
комсомольського квитка годі 
було розраховувати вступити до 
престижного вишу, мати добру 
роботу, довіру начальства. Лю-
дина, яка належала до так зва-
ної несоюзної молоді, викли-
кала підозру на всіх рівнях – 
від відділу кадрів до компе-
тентних органів.

Якщо хлопець чи дівчина по-
трапляли до апарату комсомолу, 
вони ставали членами особливої 
корпорації зі своїм звичаєвим 
правом, що не мало нічого спіль-
ного з офіційними статутними 
документами ВЛКСМ. Голо-
вними були кар’єра, просування 
щаблями ієрархії та боротьба за 
апаратне виживання в умовах, 
коли «бюрократ бюрократові – 
вовк». Конкуренція була жор-
сткою. Молоді номенклатурники 
мали безпосередній вихід на 
партійних начальників (примі-
ром, перший секретар райкому 
комсомолу міг безпосередньо 
спілкуватися з першим секрета-
рем райкому КПРС). Врахову-
ючи апаратні умовності, це було 

дуже важливо, зокрема й з 
огляду на влаштування власної 
майбутньої долі.

Чимало блискучих чинов-
ницьких кар’єр розпочалося з 
комсомолу: для багатьох ниніш-
ніх олігархів, гіпербюрократів, 
ділків він став стартовим май-
данчиком.

В контексті радянських 
можливостей у комсомоль-
ських бонз вистачало приві-
леїв: квартири, машини, спец-
розподільники, закордонні по-
їздки, елітні санаторії тощо. 
Єдине, що дуже псувало на-
стрій, – це той прикрий факт, 
що комсомольський вік закін-
чувався у 28 років. Функціоне-
рам його могли подовжити до 
40 років. А далі треба було 
працевлаштовуватися. Добре, 
якщо візьмуть в апарат КПРС, 
КГБ, МВД (ці структури також 
охоче використовували кадри 
комсомолу) чи в якісь високі 
міністерські органи. Най-
страшніше було повертатися 
до лав простих, не номенкла-
турних громадян, позбавлених 
солодкого життя вибраних. 

Починаючи принаймні з 
брєжнєвської доби комсомоль-
ська кар’єра вимагала неабия-
ких здібностей щодо шахрай-
ства і пристосуванства. Дуже 
важливо було улестити пар-
тійну верхівку, власне, кар’єр-
ний успіх залежав насамперед 
від цього. 

Це була типова форма ро-
боти: добре прозвітувати, до-
годити, вчасно кинути клич, 
приміром: «Ювілею Великого 
жовтня 10 ударних трудових 
вахт». З часом про результати за-
бували, а про клич пам’ятали. 
Комсомольські ватажки були не-
перевершеними майстрами ого-
лосити, а потім віртуозно 
«з’їхати з теми» і піарити вже 
нову «ініціативу», не зосереджу-
ючись на провалах попередньої. 
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ГоТоВі До КАПіТАЛіЗМУ
То були майже ідеальні про-
йдисвіти. Енергійні, усміхнені, 
вдягнені у модні (але не за-
надто) костюми, наочні носії 
життєвого оптимізму будівни-
чих комунізму, комунікабельні 
й демократичні з молодіжними 
масами, ці веселі пристосуванці 
активно розбудовували свій 
особистий комунізм, що згодом 
легко і невимушено перетво-
рився на дикий капіталізм. 
Нині вони всі при справах. На 
відміну від партійних бонз по-
між них практично немає соці-
альних аутсайдерів. Ще за часів 
СРСР Ґорбачова комсомольські 
працівники відкривали перші 
платні відеосалони з еротикою, 
організовували технополіси з 
можливістю спеціального фінан-
сування, інвестували у вигідні 
справи комсомольські внески 
(оскільки членів ВЛКСМ було 
понад 40 млн, то грошей виста-

чало, зокрема й на приватну іні-
ціативу). Клятий капіталізм мо-
лоді номенклатурні комуністи 
зустріли у всеозброєнні. Адже 
комсомольський апарат роз’їдав 
тотальний цинізм. Серед цієї пу-
бліки в останні роки СРСР мати 
якісь ідеали вважалося непри-
стойним. Того, хто про це казав, 
уважали якщо не ідіотом, то про-
вокатором. Усі там розуміли, що 
гасла – то для зовнішнього ви-
користання, для загалу.

Комсомольський апарат був 
найкраще готовий до краху 
СРСР. Бо за ним стояла чудова 
школа безсоромної демагогії, 
маніпулювання довірливою лю-
диною, пристосуванства до 
будь-яких обставин. Вони також 
нагромадили великий соціаль-
ний, а не лише грошовий капі-
тал у вигляді численних розга-
лужених зв’язків у підприємни-
цтві (допоміг досвід кооперати-
вів кінця 1980-х років), держав-

ному апараті й політиці. «Мо-
лоді вовки» були і є гнучкими, 
без забобонів і прямолінійності, 
без догматичної обмеженості 
старших товаришів. Тому вони 
легко стали «акулами великого 
бізнесу», банкірами, членами 
рад директорів успішних корпо-
рацій, депутатами, губернато-
рами тощо. Їм допомогли при-
родна аморальність і безприн-
ципність (людина з принци-
пами в комсомольському апа-
раті мала небагато шансів на са-
мозбереження). Вчорашні ком-
сомольці виявилися справ-
жніми макіавеллістами, бо вчив 
великий Нікколо Макіавеллі: 
«Той, хто хоче опанувати науку 
успіху, не повинен опановувати 
науку моралі».

Отруєні нігілізмом у надрах 
уже агонізуючого комуністич-
ного Левіафана, побачивши його 
суть зсередини, вони й тепер за 
всього бажання не здатні щиро 
повірити в будь-яку ідею, хоча й 
не втратили професійного 
вміння удавати послідовну від-
даність кожному новому пра-
пору, під яким у конкретний мо-
мент стоять. У сучасній Україні 
ці вже дещо підстаркуваті «мо-
лоді вовки» компартійної но-
менклатури всюдисущі. Вони у 
владі, вони в опозиції, вони в 
бізнесі, вони в ідеології, вони 
скрізь.

21 рік новітньої історії Укра-
їни неможливо зрозуміти й оці-
нити, не враховуючи особли-
вого комсомольського шарму 
цих людей, того шарму, що несе 

в собі атоми морального роз-
кладу, корупції як природного 
способу буття, політичного роз-
бещення суспільства, націо-
нального нігілізму. Звісно, як 
завжди, з будь-якого правила є 
винятки, що, втім, аж ніяк не 
заперечує загального правила. 
Тим більше що соціально-
політичний ґрунт олігархічної 
України сприяє саме девіантній 
за стандартами європейської де-
мократії поведінці екс-ком-
сомольців. 

ВЛКсМ сТАВ сТАРТоВиМ 
МАйДАНЧиКоМ ДЛЯ 
БАГАТЬоХ НиНішНіХ 
оЛіГАРХіВ, ГіПЕРБЮРоКРАТіВ 
ТА ДіЛКіВ 

МАйсТРи  
ЛиЗоБЛЮДсТВА.
Перший секретар 
ЦК ВЛКСМ Євґєній 

Тяжельніков на од-
ному з партійних 

з’їздів процитував 
віднайдену його 

апаратниками за-
водську багатоти-

ражну газету 
1920-х років із 

компліментарною 
статтею про моло-
дого Льоню Брєж-
нєва. Генсек у пре-
зидії розчулився і 

навіть заплакав від 
зворушення. Усі 

партократи стра-
шенно заздрили Тя-
жельнікову, адже 
він зміг угадати і 

догодити. А потім 
намагався вдруге 
зробити таке вже з 
генсеком Андропо-

вим, знайшовши 
старовинну публі-
кацію про передо-
вого матроса річко-

вого пароплава 
комсомольця Юру 

Андропова. Але 
«кремлівський 

Торквемада» на це 
не повівся, і на той 
час уже завідувач 
відділу ЦК КПРС 
(дуже висока по-
сада для колиш-

нього «югендфю-
рера») Тяжельніков 
змушений був пої-

хати послом  
до Румунії 
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Комсомол за ними плаче
Про комсомол можна сказати, що це 
спосіб життя і стан душі. Пристосу-
ванство, безпринципність кар’єризм, 
користолюбство, демагогія – головні 
ознаки пізньорадянського ВЛКСМ, ко-
трі перемандрували й у наші часи. Тиж-
день спробував уявити збірну республі-
канську організацію «комсомолу» неза-
лежної України, сформувавши її з відо-
мих політичних, громадських та куль-
турних діячів. Дехто з них не був у ком-
сомолі, зокрема через юний вік. Але, на 
нашу думку, вони були б того достойні.

Класичний комсомолець: 1989-го 

як перший секретар обкому ЛКСМУ 

щосили захищав «радянський спо-

сіб життя», а вже 1991-го став заступ-

ником голови правління банку «Дні-

про». Відтоді собі не зраджував: у 

2003-му обіцяв піти в президенти, 

але в 2004-му став головою штабу 

Януковича; після поразки остан-

нього на деякий час пішов у полі-

тичне підпілля, зосередившись на 

розширенні власної бізнес-імперії; 

успішно продав свій найбільший ак-

тив шведам, як згодом виявилося, 

штучно роздутий; на президент-

ських виборах 2010-го посів третє 

місце (13%), але обміняв перспек-

тиви на місце в уряді того ж таки Яну-

ковича. Імідж – ніщо, бізнес – усе!

Тігіпко 
Сергій 

Леонідович
 14. 02. 1960

���������������1984�рік,�заступник�дирек-

тора�з�навчально-виховної�роботи�Дні-

пропетровського�механікометалур-
гійного�технікуму.

ПЕРШИЙ СЕКРЕТАР

Типовий пристосуванець. Вперше потрапив до парламенту як член СДПУ(о), але незабаром пішов від есдеків, створив свою партію «Солідарність», потім увійшов до «Нашої України», підтримував Ющенка, став секретарем РНБО, проте не зумів переграти прем’єра Юлію Тимошенко (звільнили обох); був головою МЗС, однак лише кілька місяців; за Януковича став міністром еко-номіки, але зараз, схоже, мітить у спікери ВР (а у перспективі 2-3 років — і у президенти). Як і Ті-гіпко, в покращенні свого бізнесу значно успішніший, аніж у покра-щенні країни.

Порошенко  
Петро  

Олексійович
 26. 09. 1965

���������������1990�рік,�заступник� 
гендиректора�Об’єднання�малих� 

підприємств�«Республіка»

ДРУГИЙ СЕКРЕТАР

Типовий кар’єрист. Зі студентських 
років намагався відзначитись як 
комсомольський активіст, боровся з 
«аморалкою», що описав в газеті 
«Киевский университет». Уже 1990-
го став депутатом Київради, де вже 
«боровся з націоналістичними ухи-
лами». Продовжував «боротьбу» на 
теплих місцях, найвищим із яких 
стало місце голови Адміністрації 
президента Кучми (липень 1994 – 
грудень 1996). Нині послідовно бо-
реться з усим українським – також, 
вочевидь, перед кимось вислужую-
чись.

Табачник  
Дмитро  

Володимирович
 26. 11. 1963

���������������1986�рік,�реставратор� 
Центрального�кінофотоархіву�УРСР.

СЕКРЕТАР З ІДЕОЛОГІЇ

Людина без принципів або лю-

дина контракту (як він сам висло-

вився в одному з інтерв’ю). Хорош-

ковський був міністром економіки 

за Кучми, головою СБУ за пізнього 

Ющенка і віце-прем’єром за Яну-

ковича, паралельно заробляючи 

сотні мільйонів доларів як бізнес-

мен.Хорошковський 
Валерій  

Іванович
01. 01 1969

���������������������1986�року,�учень�токаря,� 

водій�у�Київському�зоопарку

ГОЛОВА ПРОФКОМУ

Рупор демагогії. У 1998 році засну-вала організацію «Молодіжний дім», яка мала об’єднати активну українську молодь, чого так і не ста-лося. На виборах до ВР 2002 року йшла за списками «Озимого поко-ління»; згодом очолила рух (пар-тію) «Віче-України», що, нібито, мав сприяти становленню грома-дянського суспільства в Україні. Та-кож не склалося. Сім місяців попра-цювала головою Держкомпідпри-ємництва в уряді Януковича, на по-чатку 2004-го подала у відставку, критикуючи цей кабінет на всі боки. Але вже з 2007-го перебуває в Партії регіонів. Чи не єдине, в чому послідовна – ненависть до Юлії Тимошенко. 

Богословська 
Інна  

Германівна
 05. 08. 1960

��������������������1982�рік,�юрист� 
Харківської�обласної�колегії�адвокатів.

ЗАВВИХОВНОЮ РОБОТОЮ
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Комсомол за ними плаче
Кар’єра майбутньої медіа-зірки роз-почалася із захисту кандидатської дисертації з актуальної на часи пе-ребудови теми «Робітничий клас та буржуазія України в період загаль-нонаціональної кризи (вересень – жовтень 1917 р.)» (1988). Перипетії життєвої долі завжди кликали Да-нила Борисовича до найгостріших передових: то до дослідження ре-пресій і долі національної симво-ліки, то до підготовки майбутніх журналістів, здатних донести істину часу найширшому загалу. Довгі роки роботи у медійній сфері  оста-точно переконали Данила Янев-ського у фейковості України як дер-жави, чому він присвятив кілька своїх історичних досліджень.

Яневський  
Данило  

Борисович
21. 06. 1956

�������������1983�рік,�аспірант,�науковий�
співробітник�відділу�історії�Великої� жовтневої�соціалістичної�революції� і�громадянської�війни�Інституту�історії�

УРСР�АН�УРСР

ЗАВВІДДІЛОМ ПРЕСИ

Перебування в лавах спортивно-

комсомольського підрозділу ЗС СРСР 

скерувало Сергія Квіта до фаху профе-

сійного керівника спочатку демокра-

тичної журналістики, а згодом передо-

вих освітніх технологій. Реформи ме-

діа й вищої освіти розпочалися зі сту-

дій на підготовчому факультеті Київ-

ського університету,  плавно перей-

шовши до кар’єри вільного журналіста 

й менеджера освіти. Президентство 

пана Квіта в Києво-Могилянській ака-

демії, що тривалий час претендувала 

на лідерство у вищій освіті, супрово-

джувалося сумнівним підписанням 

листа української інтелігенції на під-

тримку гуманітарної політики Януко-

вича та спільних проектах із PR-

ініціативами українських олігархів в га-

лузі освіти й журналістики. 

Квіт  
Сергій  

Миронович
16. 10. 1979

����������������������1983�рік,�солдат� 

���29-ї�окремої�спортивної�роти
� 

���Прикарпатського�військовог
о�округу 

���Збройних�сил�СРСР

ЗАВВІДДІЛОМ ОСВІТИ

Секретар Донецької міськради, що 
уславився закликом скасувати дер-
жавний статус української мови, те-
пер буде народним депутатом, що 
свідчить про неабиякі організатор-
ські таланти. Як і комсорги радян-
ських часів, Левченко не забуває пе-
редусім дбати про власну вигоду: 
мільйонерський спосіб життя моло-
дого таланта відображено в нашу-
мілому німецькому документаль-
ному фільмі «Інший Челсі».

Левченко  
Микола  

Олександрович
16. 10. 1979

����������������������2001�рік,�учитель�історії���
в�донецькій�школі�№72

КОМСОРГ

«студентка, комсомолка, спортс-менка и просто красавица...». Ще 23 липня чоловік і продюсер народ-ної артистки України й Інгушетії Ігор Ліхута запевняв пресу, що в депу-тати Повалій ніхто не кликав, однак уже за тиждень вона тримала друге місце в списку Партії регіонів і ледь не буквально проспівала осанну ПР та її лідерам на партз’їзді. Пізніше послідовна біло-синя (не втомлю-ється вихваляти Януковича ще з 2004 року) зізналась, що навіть не уявляє, де Верховна Рада.

Повалій  
Таїсія  

Миколаївна
10. 12. 1964

����������������������друга�половина�1980-х� років,�Київський�державний�мюзик-хол.

КУЛЬТОРГ

Типовий виконавець. Найтитулова-

ніший український футболіст 27 

липня оголосив про відхід від 

спорту і вступив до партії «Україна 

– Вперед!» Наталії Королевської. За 

даними джерел, бути учасником 

виборчої кампанії Андрієві не подо-

балось узагалі (тим паче що в роз-

пал перегонів у нього народився 

син). Проте навіть «пролетівши» 

повз парламент, Шевченко заявив, 

що з партії (і з політики) не піде. Як 

стверджують недоброзичливці, по-

літичний «трансфер» Шевченка, зі-

ставний за сумою з футбольними, 

треба відроб ляти.  

Шевченко  
Андрій  

Миколайович
29. 09. 1976

�������������������середина�1980-х�років,� 

підліткова�футбольна�команда�одного� 

з�ЖЕКів�Оболонського�району�м.�Києва.

СПОРТОРГ

Типовий прислужник. Заслужений 
юрист України Мірошниченко  
1997 року заснував громадське 
об’єд нання «Нова генерація», що 
потім переросло в партію, яка, зо-
крема, «від імені молоді» підтри-
мала президента Кучму. З 2004 
року – заступник Тігіпка в «Трудовій 
Україні» та штабіст кандидата в пре-
зиденти Януковича. Нині – пред-
ставник Януковича в парламенті. 
Любить проголошувати демокра-
тичні гасла гарною українською мо-
вою, тож на публіці представляє 
«людське обличчя» ПР.

Мірошниченко 
Юрій  

Романович
03. 02. 1970

����������������������1993�рік,�співробітник�
служби�охорони�фірми�«Ескулап-9».

ЗАВ ЗІ ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ПАРТІЄЮ
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Один із останніх очільників комсо-молу столичного вишу (1988–1989). Кафедра історії комуністичної пар-тії була замінена на відділення по-літичної історії, де майбутній віце-спікер гартував свій політологічний фах. Нинішній народний депутат від «Батьківщини» час від часу до-зволяє собі легке фрондерство, хоча, звісно, і не таке, як перед роз-падом СРСР, коли брав участь у створенні Народного руху. В ті часи, втім, КГБ старався тримати таких ак-тивістів на повідку.

Томенко  
Микола  

Володимирович11. 12. 1964��������������������1988�рік,�секретар�комі-тету�комсомолу�Київського�універси-тету.

РЕДАКТОР  КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ГАЗЕТИ

Волюнтарист. Один із лідерів руху 

«Пора» часів Помаранчевої рево-

люції, 2005 року став радником 

президента Ющенка, а нині очолює 

Держагентство з інвестицій та 

управління національними проек-

тами. Розрекламовані особисто 

Януковичем «нацпроекти», від 

LNG-терміналу (див. стор. 6) до 

програми «Чиста вода», рухаються 

значно повільніше, ніж свого часу 

«комсомольські будівництва» на 

кшталт залізниці БАМ. Натомість ра-

дянські комсомольці неабияк поза-

здрили б затишним кабінетам, за-

кордонним вояжам та щедро фі-

нансованим презентаціям, що є 

атрибутами роботи Каськіва.

Каськів  
Владислав  

Володимирович
01. 12. 1973

��������������������1990�рік,�позаштатний�

репортер�газети�«Молодий�букови-

нець».

НАЧАЛЬНИК БУДЗАГОНУ

Кар’єристка. За фахом вчитель іс-
торії та правознавства, Алла Шла-
пак у 23 роки стала помічницею 
народного депутата Олександра 
Ємця (на початку 2001-го загинув у 
автокатастрофі), а в новому столітті 
зростала як соратниця скандаль-
ного київського мера Леоніда Чер-
новецького. Керуючи в столичній 
мерії питаннями соцзабезпечення, 
широко піарилася на «соціальних 
ініціативах» київської влади, не 
гребувала і роздачею виборцям 
«подарунків» до свят. Навесні 
2010-го, коли нова влада вирішила 
добре потрусити «молоду ко-
манду» Черновецького і той пере-
ховувався за кордоном, фактично 
перебігла на бік регіоналів. 

Шлапак  
Алла  

Василівна
13. 02. 1976

��������������������1998�рік,�консультант-
аналітик�ТОВ�«Юридична�міжнародна�
служба».

АКТИВІСТКА

Найпродаваніша, як стверджують, серед україномовних письменників авторка «Польових досліджень з українського сексу» та «Музею по-кинутих секретів» також відома, як есеїст і публіцист, що претендує на роль моральної совісті нації. Остання, у свою чергу, дуже нео-днозначно поставилася до так зва-ного руху «противсіхів» на прези-дентських виборах 2010 року, що об’єктивно сприяв перемозі Януко-вича. Забужко як флагман цього руху втілила важливу комсомоль-ську «чесноту» – конформізм під виглядом моральності.

Забужко  
Оксана  

Стефанівна
19. 09. 1960

��������������������1985�рік,�збірка�поезій�
«Травневий�іній».

ЗАВМУЗЕЄМ КОМСОМОЛУ

Демагог. Чільний ідеолог партії «Реформи і порядок», де відпові-дав за ідеологічний напрям і «творчу» атмосферу партійних з’їздів. Письменник, есеїст і, як він себе називає, політолог, Цибулько після Помаранчевої революції був радником Ющенка, і рік устиг по-працювати народним депутатом (у вересні 2005-го увійшов до ВР за-мість Вік тора Пинзеника, котрий пі-шов в уряд). Вкрай жорстко крити-кував чимало ініціатив влади як за Ющенка так і за Януковича, але ні-коли – особисто президентів. Най-кращим же українським президен-том, судячи з численних інтерв’ю, вважає Кучму, в штабі котрого пра-цював у 1999-му. 

Цибулько  
Володимир  Миколайович27. 05. 1964�������������������1988�рік,�збірка�пезій�«Ключ».

ЗАВБІБЛІОТЕКОЮ

Секретар комсомольської організа-

ції Київського університету; усла-

вився своїми виступами про «не-

формальний підхід» до вирішення 

нагальних проблем роботи комсо-

мольських організацій вишів у кон-

тексті політики партії. Кандидатська 

дисертація, захищена 1978 року, 

мала назву «Викриття буржуазних 

фальсифікацій ролі КПРС в умовах 

розвинутого соціалізму в сучасній 

західнонімецькій совєтології». На-

писав на цю тему не менше п’яти 

праць, включаючи методичні посіб-

ники. Нині безкомпромісно викри-

ває злочини комуністичної влади.  

Шаповал  
Юрій  

Іванович
30. 07. 1953

��������������������друга�половина�1970-
х�ро-

ків,�науковець-історик.

ЗАВВІДДІЛОМ АГІТАЦІЇ  
Й ПРОПАГАНДИ
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Уособлює безпринципність, кар’є-

ризм і мажорство. Онук поета, син 

нардепа і круглий відмінник, До-

вгий уже в неповні 26 стає депута-

том Київради від блоку Леоніда 

Черновецького і дослужується до се-

кретаря Київради, чиїм підписом 

освячені численні рішення з «дери-

бану» київських земель на мі-

льярдні суми. Єдиним (наразі) по-

каранням для достойного учня 

старших товаришів стала поразка 

на виборах народних депутатів 

2012 року в одному з округів сто-

лиці – не допоміг навіть масовий 

підкуп виборців.

Довгий  
Олесь  

Станіславович
01. 11. 1980

��������������������1997�рік,�референт�Асоці-

ації�молодих�юристів.

СТАРШИЙ ПІОНЕР

Після успіху студентського голоду-вання на нинішньому Майдані Ки-риленко став соратником і про-теже В’ячеслава Чорновола. Під час розколу Народного руху пішов до Юрія Костенка. Політичну силу останнього покинув 2005-го, пе-рейшовши до «Нашої України», завдяки чому став віце-прем’єром з гуманітарних і соціальних пи-тань, однак, окрім патріотичної риторики, демагогії та імітації бурхливої діяльності, нічим осо-бливо не запам’ятався. У 2008–2010 роках був фаворитом Ющенка і критикував Юлію Тимо-шенко. Але 2012-го уже «викри-вав» Ющенка, котрий, мовляв, шкодить об’єд наній опозиції.

Кириленко 
В’ячеслав  

Анатолійович
07. 06. 1968

��������������������1990�рік,�співорганізатор�Революції�на�граніті.

АКТИВІСТ

Як типова комсомольська акти-

вістка коливається разом із «лінією 

партії», не надто замислюючись 

над її суттю. В грудні 2011-го підтри-

мала Юлію Тимошенко, заявивши в 

інтерв’ю: «Господь дає випробу-

вання бідній нашій Юлі». А вже в 

лютому підписала відкритого листа, 

в якому екс-прем’єрку затаврували 

як корупціонерку, а її соратників 

звинувачено у спробах підірвати єв-

ропейський курс України. Коли з 

цього приводу вибухнув скандал, 

Сумська заявила, що прибічники 

ЮВТ їй погрожують, і вона навіть 

подумує виїхати з України. 

Сумська  
Ольга 

В’ячеславівна
22. 08. 1966

��������������������1988�рік,�актриса�Теа
тру�

російської�драми�імені�Лесі�Укр
аїнки.

АКТИВІСТКА

Пристосуванець. На початку кар’єри був помічений на молодіжних захо-дах одразу кількох партій: Української республіканської, Народно-демокра-тичної партії та Християнсько-демо-кратичної (мабуть, визначався, до якої демократії має більші схильності). Партійна діяльність на нетривалий час змінилася на не менш значущі з гро-мадського боку сфери діяльності, як-от робота в модельній агенції та те-левізійній студії TV-Табачук. Після пе-ремоги Майдану став міністром у справах сім’ї, дітей та молоді (пізніше – сім’ї, молоді та спорту), був також гу-бернатором і нардепом. За Януко-вича в опозиційність не бавиться, обі-ймає синекуру президентського Упо-вноваженого з прав дитини.

Павленко  
Юрій  

Олексійович20. 03. 1975�������������������1991�рік,�голова�молодіж-ного�об’єднання�«ГМП».

ПІОНЕРВОжАТИЙ

Майстер замаскованого конфор-мізму. Могла б і не стати мульти-мільйонеркою, якби не бізнес-таланти старшого брата Костян-тина, котрий заснував на Луганщині фірму з торгівлі металом і вугіллям. Стала наближеною особою Тимо-шенко в часи прем’єрства остан-ньої, а після її ув’язнення очолила партію «Україна – Вперед!», яка відзначилася на цьогорічних парла-ментських виборах найбюджетні-шою кампанією та дешевою дема-гогією, в підсумку не набравши і 2%, але відтягнувши в реальної опо-зиції голоси. За що її політсилу охрестили проектом Банкової.

Королевська  
Наталія  
Юріївна

18. 05. 1975
��������������������1992�рік,�менеджер�

українсько-іспанського�підприємства�«Етко».

ЗАВСПЕЦРОЗПОДІЛЬНИКОМ

Дотепний художник, автор серії 

«Мапа ненашої України», Поярков 

давно обертається в політичних ко-

лах. Наприкінці 1980-х – початку 

1990-х років співпрацював із жур-

налами «Огонек», «Юність», газе-

тах «Собеседник», «Комсомоль-

ское знамя», що входили до ідео-

логічного асортименту ЦК ВЛКСМ. 

Висміюючи всіх і вся, зробив ваго-

мий особистий внесок у перетво-

рення української політики на бала-

ган, завдяки чому став бажаним 

гостем політичних ток-шоу, де може 

навіть побитися на догоду публіці 

(як це сталося в березні того року, 

коли в ефірі «Великої політики» на 

Пояркова накинувся письменник-

українофоб Олесь Бузина).   

Поярков  
Сергій

18. 10. 1965
��������������������1989�рік,�ілюстратор

� 

газет�і�журналів.

ХУЛІГАН
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К
омсомол таки був школою життя. І неаби-
якою. Досить поглянути на деяких представ-
ників сучасного політичного, економічного й 
культурного бомонду України, як вкотре пе-

ресвідчуєшся в цьому. Бо ж де, як не в комсомолі, 
свого часу здобули вони хист завжди бути на по-
верхні й з чималою вигодою для себе та членів 
своїх родин? Ні, комсомол таки був школою життя. 
Не для всіх, звісно, а для тих, хто належав до фор-
мальної та неформальної комсомольської номен-
клатури і мав здібності до засвоєння правил, які га-
рантували успіх.

А правила були нехитрі: коливатися разом із 
«лінією партії», демонструвати відданість владі, 
мати покровителів і знаходити «хлібні» місця. Зга-
даймо, яким було в цьому плані останнє десяти-
ліття існування СРСР. Спершу будували БАМ, спі-
вали про нього пісень та вітали «дорогого Лєоніда 
Ілліча». Потім щосили боролися за дисципліну під 
проводом Андропова. Славили ще одного мудрого 
генсека Черненка. Далі 
енергійно демонстрували 
прискорення і перебудову 
Ґорбачову. А ще запекло бо-
ролися з алкоголізмом, ор-
ганізовували безалкогольні 
комсомольські весілля, де 
всі наливали щось темного 
кольору із самоварів та ве-
ликих чайників… Аж до 
створення комсомоль-
ського підприємництва, 
певна річ, із посиланням на 
видерті з кров’ю цитати із 
Лєніна. Та так успішно роз-
вивали цей бізнес, що в 
серпні 1991 року 
з’ясувалося: все майно 
ВЛКСМ та ЛКСМУ вже кудись зникло, себто потра-
пило в руки комсомольської номенклатури, біль-
шість якої вмить стала щирими українськими па-
тріотами й державниками, а меншість – ті, кого об-
ділили, – подалася відновлювати КПУ…

Ось, приміром, відома всім полум’яна діячка 
правлячої нині партії. Просто-таки феєрична доля: 
і у В’ячеслава Чорновола ще до падіння СРСР по-
працювала, і тоді ж почала активну співпрацю з 
американським «ворожим голосом» (зробила там 
неабияку кар’єру), і по закордонах пожила, і в на-
родні депутати пройшла – вже від політичної сили, 
що є антагоністом усім тим цінностям, які пропагу-
вали і В’ячеслав Чорновіл, і «ворожий голос», і осо-
бою, наближеною до імператора всієї України, 
стала, і авторка книжок, які на сторінках деяких га-
зет та журналів називають «літературними шедев-
рами», і дорогоцінні прикраси в неї не перево-
дяться… Одне слово, непересічна особистість. А з 
чого все починалося? З роботи в комсомольській 
обласній газеті та з висунення за комсомольською 
квотою у члени правління Спілки журналістів 
СРСР на початку перебудови.

Автор: 
сергій 

Грабовський

Вихованці комсомолу

Номенклатура, ви-
хована комсомо-
лом, живе і діє се-

ред нас, досягаючи 
нових успіхів 

Ще крутіший колишній перший секретар об-
кому ЛКСМУ колишньої всесоюзної, а потім усе-
української (до приходу донецьких) «кузні ка-
дрів». Жодного дня не працював за набутим ним у 
виші фахом інженера-металурга, все виховував і 
перевиховував молодь. І палко виступав 1990 року 
на з’їзді комсомолу України проти того, щоби пе-
рейменувати його на Демократичну спілку мо-
лоді, мовляв, юні трудівники Країни Рад нас не 
зрозуміють, ім’я та заповіти Лєніна святі та свя-
щенні для кожного! Та тільки-но впала влада 
Компартії, тільки-но була проголошена незалеж-
ність, одразу ж опинився у керівному кріслі зазда-
легідь створеного потужного банку. А далі – така 
незамінна людина! – довгий час обіймав міністер-
ські та віце-прем’єрські посади в урядах Лаза-
ренка, Пустовойтенка, Ющенка і, нарешті, Аза-
рова. Паралельно збив майже мільярдні (у «зеле-
ному» вимірі) статки, вочевидь, керуючись лєнін-
ськими заповітами… Фінансовий геній, сильний 

менеджер – можуть сказати. 
Але ж чого за його мудрої ке-
рівної участі в управлінні 
українською економікою 
останню постійно лихома-
нить, чого не скажеш про 
бізнес сімейства цього гід-
ного вихованця комсомолу.

І нарешті, знана пись-
менниця. Ледь не совість і 
ледь не провідний інтелект 
української нації, ідеолог по-
літичного «противсіхства». А 
до того ж особа з феноме-
нальною біографією. Донька 
дисидента-шістдесятника… 
Змалечку писала пречудові 
вірші, які друкували в різних 

газетах… Відмінниця й червонодипломниця… 
Вступила на філософський факультет у добу застою 
всупереч ЦК КПУ та КГБ… Завжди була перекона-
ною противницею комуністичної влади та їхніх 
спадкоємців з числа можновладців 1990–2000-х… 
Наразі впевнено дивиться в майбутнє, а вся та 
влада «донів» їй просто смішна… І все б нічого, 
якби знана інтелектуалка пояснила, яким чином 
примудрилася (дочка дисидента! Зроду заражена 
інакодумством!) ще під час навчання в Київському 
університеті стати членом КПРС і видрукувати ще 
за генсека Черненка свою першу поетичну збірку 
віршів – це тоді, коли справжні дисиденти сиділи в 
таборах або, відбувши ув’язнення, працювали тес-
лями та двірниками, коли до смерті Василя Стуса 
залишався менш як рік. І ще варто було б пояс-
нити, яким робом згадана літераторка зуміла «сві-
титися» на велелюдних комсомольських заходах із 
полум’яними промовами…

Приклади можна наводити й далі, бо номенкла-
тура, вихована комсомолом, поміж нас, вона живе і 
діє, досягаючи нових і нових успіхів у той час, коли 
країна котиться невідомо куди. 
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«Світ у 2013» – українська версія щорічного спецпроекту журналу The Economi	: аналіз, прогнози на майбутній рік від 
впливових експертів, політиків і ділових людей. Унікальність української верс� видання – не лише мова, а й акценти 
на національних проблемах і тенденціях, залучення провідних вітчизняних експертів.

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

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

РЕДАКЦІЙНА ПЕРЕДПЛАТА!

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

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

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

ЗА СИСТЕМОЮ PORTMONE: 
www.portmone.com.ua

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

«Світ у 2013» – 40 грн

Телефон редакц�: (044) 351-13-00

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

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

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

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

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

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

II категоріяI категорія

Передплатний індекс «Світ у 2013» 68098

Передплатний індекс 
«Український тиждень» 99319

**

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

Український випуск

Мелінда Ґейтс Рятуючи нові життя Нік Клеґґ Метаморфози 
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Африка піднімається Нассім Талеб Чотири правила фінансів 
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Б
ританський письменник 
Джордж Орвелл воював у 
окопах громадянської ві-
йни в Іспанії, захищаючи 

Каталонію від генерала Франко. 
Його, напевно, засмутило б те, 
що зараз відбувається в цьому 
прекрасному, виплеканому ку-
точку Іспанії. 25 листопада ка-
талонці пішли на регіональні 
вибори, що є неофіційним ре-
ферендумом про незалежність. 
Оскільки територія Каталонії 
становить велику частину чет-
вертої за розміром країни євро-
зони, а сама ця країна перебуває 
на передовій лінії боротьби за 
порятунок євро, то голосування 
мало неабиякі наслідки далеко 
за межами і Каталонії, і Іспанії.

На виборах перемогла націо-
налістична коаліція «Конверген-
ція і союз Каталонії», хоча і втра-
тила при цьому 12 місць у регіо-
нальному парламенті, здобувши 
лишень 50. Отже, лідер цієї політ-
сили та президент автономної об-
ласті Артур Мас не отримав абсо-
лютної більшості в парламенті 
(68 місць), на яку покладав надії 
задля втілення ідеї відокрем-
лення регіону від Іспанії. Друге 
місце посіла партія «Ліві респу-
бліканці Каталонії», що виборола 
21 місце. За ними йдуть Іспан-
ська соціалістична робітнича 
партія (20 місць), Народна пар-
тія (19 місць) та «Об’єднані ліві – 
Зелені» (13 місць). Рекордна 
явка виборців становила 69,4%. 

Чому 7,5 млн людей із влас-
ними культурою та мовою не 
можуть обрати шлях незалеж-
ності? На перший погляд важко 
заперечувати те, що каталонські 
націоналісти називають «пра-
вом вирішувати». Насправді є 
чимало причин того, чому там-
тешнім жителям не варто ви-
трачати сили, намагаючись від-
окремитися від Іспанії. Насам-
перед пригадаймо орвеллівське 
визначення націоналізму: «Жа-
доба влади, розбавлена самооб-
маном».

Іспанська Конституція 1978 
ро ку надала Каталонії більше 

прав самоврядування, до того ж, 
мабуть, ширших, ніж має будь-
яка інша частина Європи. Країна 
керує своїми школами, лікар-
нями, поліцією, в’язницями і 
культурними організаціями. Не 
має лише права збирати податки 
і опереткових атрибутів держав-
ності, яких, здається, так праг-
нуть політики-націона ліс  ти. Що 
ж до самообману, тут часом до-
ходить до фарсу: місцеве телеба-
чення показує прогноз погоди, 
зокрема для областей, які пере-
бувають у складі Франції ще з 
1659 року, але не пропонує жод-
ної метеорологічної інформації 
для Сарагоси або Мад рида. А 
більшості каталонців наразі ціл-

ком до душі бути одночасно ка-
талонцями й іспанцями. Під-
тримка ідеї незалежності зросла 
переважно тому, що каталонці 
сподіваються захиститися в та-
кий спосіб від рецесії.

Не вийде. Незалежна Ката-
лонія мала би більше бюджет-
них надходжень, але також і 
важчий борговий тягар, ніж Іс-
панія. Аргумент, що каталонці 

не мусять субсидувати недбай-
лів-андалузців, – річ небезпечна. 
Ширше його застосування може 
призвести до розпаду всієї зони 
євро. Справді, лідери держав єв-
розони не зустрінуть незалежну 
Каталонію з розпростертими 
обіймами – їм геть ні до чого ще 
одна національна держава.

Хоч би як там було, каталон-
ська проблема сама по собі ні-
куди не подінеться. Приблизно 
три чверті парламенту Катало-
нії, імовірно, проголосують за 
право вирішувати. За Конститу-
цією, лише іспанський парла-
мент може затвердити референ-
дум, а цього він не зробить. За-
галом Основний Закон добре 
прислужився й Іспанії, й Ката-
лонії, однак є причина, щоб 
його модернізувати.

Нарікання каталонців зво-
дяться до двох причин. По-
перше, їм здається, що в Мад-
риді консервативний уряд Марі-
ано Рахоя не хоче визнавати, що 
Іспанія – багатонаціональна і 
багатомовна країна. По-друге, 
вони вважають, що порівняно з 
іншими 16 регіонами вони пла-
тять забагато. Найкращою від-
повіддю на ці скарги було б, 
якби Іспанія формально набула 
статусу федеральної держави з 
федеральним сенатом і чіткими 
правилами щодо того, хто і які 
податки збирає. Федералізм 
означав би, що кожен регіон 
мав би однакові права і 
обов’язки нарівні з іншими. Але 
після невдачі федерального 
уряду в 1873–1874 роках «феде-
рал» стало в Іспанії мало не 
лайливим словом. Реальніша, 
хоча заплутаніша альтернатива – 
це надати Каталонії, Країні Бас-
ків і, можливо, Галісії більше 
автономії, ніж решті, і визнати 
їх окремими культурними утво-
реннями в кордонах Іспанії. Для 
цього потрібна національна 
згода на перегляд Конституції. 
Маріано Рахой зробив би 
муд ро, якби після голосування 
в Каталонії розпочав рух у 
цьому напрямку.  

КАТАЛоНсЬКі КРиВДи
Навіть якщо привид сепаратизму – небажаний гість,  
Іспанії будь-що потрібно змінюватися
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Книга Хрвоє 
Качіча 
«Хорватський 
прорив»  
(Темпора, 
2012 ) 
розповідає 
про бурхливі 
і трагічні 
сторінки 
Хорватії  
1990-их років
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Н
а Балканах найбільші но-
вини – це кого випус-
тили з тюрми, хто ще си-
дить, а кого тільки-но су-

дитимуть. Усі справи дуже резо-
нансні й мають політичні на-
слідки. Найважливіша – ви-
правдальний вирок, винесений 
16 листопада двом хорватським 
генералам Гаазьким трибуна-
лом ООН у справах військових 
злочинців. Хорвати торжеству-
вали, серби обурювалися.

Уперше Анте Ґотовина і 
Младен Маркач були засуджені 
у 2011 році за змову, в межах 
«спільного злочинного діяння», 
з метою вигнати сербів із хор-
ватської історичної області 
Крáїна. Після розпаду Югосла-
вії на початку 1990-х місцеві 
серби за підтримки Сербії та 
югославської армії створили в 
Країні власну міні-державу. Але 
1995-го хорватська армія повер-
нула майже всю цю територію. 
Близько 200 тис. сербів стали 
біженцями, більшість із них так 
і не повернулися. Ніхто не запе-
речує, що мали місце військові 
злочини. Але виправдальний 
вирок двом генералам означає, 
що, на думку суду, не було орга-
нізованого плану «етнічних чи-
сток» серед сербів.

Удома генералів зустрічали 
як героїв. Ґотовина може навіть 

піти в політику. Якщо це ста-
неться, то він буде діячем пра-
вого спрямування, близьким до 
католицької церкви. Жоден хор-
ват досі не був засуджений три-
буналом ООН за дії під час ві-
йни у своїй країні. Для хорватів 
це рішення виправдовує їхню 
боротьбу проти сербів як таку, в 
якій немає гріха.

Белград звільнення генера-
лів розлютило. Рішення суду 
«принижує жертви, яких за-
знало сербське населення. Це 
знущання з них», – заявив Івіца 
Дачич, тамтешній прем’єр-
міністр. Серби завжди вважали 
трибунал ООН пародією на суд, 
до того ж просякнутою анти-
сербськими настроями. Тим ча-
сом ліберали всіляко намага-
лися переконати співвітчизни-
ків, що це не так. Для них це рі-
шення – катастрофа. 29 листо-
пада суд винесе рішення за апе-
ляцією у справі колишнього 
прем’єр-міністра Косова Ра-
муша Гарадінаджа і ще двох 
осіб. 2008 року їх було виправ-
дано, але з дозволом на оскар-
ження рішення – почасти, за 
формулюванням суду, через 
«серйозне залякування свід-
ків». Ніхто в Сербії не сподіва-
ється, що тепер їх засудять.

Якщо суд не зміг довести 
«спільного злочинного діяння» 

в Хорватії, як він може дійти ви-
сновку, що те саме мало місце у 
справі двох лідерів боснійських 
сербів – Ратка Младича й Радо-
вана Караджича? Одним із за-
вдань трибуналу ООН є прими-
рення. Відклавши вбік юри-
дичні оцінки, треба визнати, що 
досягти цього зараз важко як ні-
коли.

Злочини війни – це не лише 
те, що показують у новинах. 20 
листопада на 10 років посадили 
колишнього прем’єр-міністра 
Хорватії Іво Санадера – за ко-
рупцію. За тиждень до того пі-
шов у відставку Радимир Ка-
чич, заступник прем’єр-
міністра та міністр економіки 
Хорватії. Його засудили за ав-
томобільну аварію в Угорщині, 
в якій загинули дві особи. Те-
пер на Качича чекає в’язниця. 
У Сербії колишнього заступ-
ника прем’єр-міністра зааре-
штували в ході розслідування 
справи про шахрайство. А в Ко-
сові відомого політичного діяча 
Фатміра Лімаджа звинуватили 
в причетності до організованої 
злочинності та корупції і від-
дали під повторний суд за зви-
нуваченнями у військових зло-
чинах, у зв’язку з якими його 
раніше виправдали. Зараз чу-
довий час бути юристом на 
Балканах. 

оДНі ВиХоДЯТЬ, іНші сіДАЮТЬ
Політичне відлуння кількох судових рішень

ТЕПЛИЙ 
ПРИЙОМ.  
У прихильників 
хорватських 
генералів  
на вулиці свято
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ДОВГА 
ДОРОГА. 
У роки 
сталінського 
терору 
голодом 
чимало 
українських 
селян шукали 
порятунок від 
смерті в містах 
та сусідніх 
селах  

Автор: 
Павло 

Подобєд

Порятунок  
у годину смерті
Серед тих, хто допомагав іншим вижити під час Голодомору, були  
місцеві керівники, педагоги, лікарі та багатодітні матері

З
лочин геноциду, скоєний 
сталінським режимом 
проти українців у 1932–
1933 роках, став можли-

вим лише за відсутності влас-
ної національної держави, що 
її було втрачено після поразки 
в національно-визвольних зма-
ганнях 1917–1921-го. Вже в перші 
дні знайомства з більшовиками 
українські селяни почали усві-
домлювати, що незмінним су-
путником комунізму є «ви-
качка» хліба, такого необхід-
ного для підтримки революцій-
них завоювань у самій Росії.

ГоЛоДНий ПРиМУс До 
МиРУ
Щойно завершивши збройну бо-
ротьбу з армією УНР та білогвар-
дійцями, комуністи запровадили 
нову економічну політику, тож 
бажання повставати проти них у 

майбутньому зникло саме собою 
в багатьох прошарків суспіль-
ства. Після проголошення в 1923 
році курсу на «коренізацію», 
коли українська впевнено залу-
нала не лише у столичному Хар-
кові, а й у державних установах 
Донбасу, говорити про якийсь 
серйозний спротив більшовикам 
і поготів не доводилося. До роз-
будови УСРР активно долучи-
лися колишні «контрреволю-
ційні елементи» з числа місцевої 
інтелігенції та й просто вчо-
рашні скептики. Із-за кордону 
почали надходити цілі тран-
спорти «поворотців» – політич-
них емігрантів, які спокусилися 
можливістю взяти участь у дер-
жавницькій праці: розбудові хай 
і радянської, але, як їм тоді зда-
валося, України.

Вистава під назвою «Само-
стійна радянська Україна» три-

вала недовго. Крахом надій та 
ілюзій став 1930 рік. НЕП було 
згорнуто, розпочався нещадний 
грабунок села, який самі біль-
шовики назвали «усуспільнен-
ням засобів виробництва». Се-
лян заганяли до колгоспів. Іще 
вчора приватна корова ставала 
колгоспною, завелика хата ціл-
ком могла згодитися для примі-
щення контори чи сільради. 
Найсвідоміші й найбільш во-
роже настроєні хазяї відмовля-
лися йти до колективних госпо-
дарств, намагаючись вести свої 
справи самостійно. Таких одно-
осібників було небагато, адже 
вони мусили віддати державі 
значно більше продуктів своєї 
праці, аніж колгоспники. За-
гнані «червоною нормою» у глу-
хий кут, одноосібники прире-
чені були або на голод, або на 
зрив плану, що означало потра-
пити під каток репресій. На Си-
бір потягнулись нові вервиці ва-
гонів, заповнених українцями.  
У лютому – березні 1930 року 
всією Країною Рад прокотилася 
хвиля повстань. Сталін розпо-
чав війну проти села. Без належ-
ного керівництва розрізнені ви-
ступи були приречені на по-
разку.

Після придушення антибіль-
шовицьких рухів не лише в се-
лах, а й у містах відбулася кампа-
нія викриттів та арештів за різ-
ними вигаданими антирадян-
ськими звинуваченнями. Однак 
справжнім упокоренням бунтів-
ної України стали 1932–1933 
роки. «Буксирні» бригади в най-
кращих традиціях «продраз-
вьосткі» 1919-го вигрібали із сіл 
буквально все їстівне, включно з 
посівним матеріалом та захова-
ною на чорний день мерзлою 
картоплею. Вирок українському 
селянству було винесено: най-
вища міра «соцзахисту» – страта 
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(голодом) із конфіскацією майна 
(це вже зробили 1930 року). До 
міста намагались вирватися сіль-
ські вчителі, залишаючи порож-
німи школи. Вони були готові 
працювати стрілочниками на за-
лізницях або сторожами на під-
приємствах: така робота давала 
шанс побачити бодай пайку глев-
кого хліба. Село залишилося без 
заможних селян-господарників, 
без місцевої інтелігенції, без сил 
та засобів до чергового спротиву.

КоМУНісТи  
КЛАсУ «А» ТА «Б»
Під час колективізації, на відміну 
від періоду становлення радян-
ської влади та етапу «захисту ре-
волюційних завоювань», у КП(б)
У вже було чимало українців. Аж 
ніяк не всі вони сліпо вислужува-
лися перед Кремлем. Дехто вва-
жав свою працю в більшовиць-
ких лавах служінням рідному 
народові. Чимало партійців 
були досить молодими ка-
драми, які бачили визвольну 
війну 1917–1921 років хіба що з 
вікна батьківської хати. Ці но-
воспечені комуністи досить довго 
пояснювали самим собі надмірну 
жорстокість, із якою партія про-
водила колективізацію на селі. 
Серед таких був і Дмитро Гой-
ченко, який у 1932–1933 роках 
брав активну участь у проведенні 
політики Голодомору. Перші 
промені сумнівів потривожили 
його, коли він побачив більше, 
ніж пересічний член партії. Зо-
крема, Дмитро Данилович при-
гадував у своїх спогадах Одесу 
1932 року: «Більшість цукерко-
вих фабрик, консервних заводів, 
цукрових та виноробських заво-
дів, макаронних фабрик працю-
вали на експорт. Місто ж, яке ви-
робляло все це, навіть не сміло 
мріяти про споживання цього. 
Виключення становило началь-
ство. Закриті розподільники 
(далі: ЗР. – Ред.) не мали хіба 
пташиного молока. Вони поста-
чали вищих партійних сановни-
ків міста. Такі ж закриті, тобто 
недоступні для народу, магазини 
обслуговували ГПУ і командно-
політичний склад Червоної ар-
мії». Аналогічні ЗР діяли в сис-
темі не лише харчування, а й за-
безпечення одягом, взуттям, 
предметами побуту тощо. Існу-
вало два рівні допуску: «А» (45 
тис. елітних користувачів) та «Б» 
(сотні тисяч дрібніших партій-
них чиновників). Отже, радян-

ська влада сама створила переду-
мови для появи незадоволених 
не лише серед безпартійних, а й 
серед ідейних комуністів.

РЯТУВАТи сЕБЕ  
Чи ЛЮДЕй?
Уже перші сталінські заходи з 
вилучення збіжжя та продо-
вольства показали, що україн-
ські комуністи не дуже-то й по-
спішають здавати хліб державі. 
Кількість арештів за хлібозаготі-
вельними справами в останні мі-
сяці 1932 року почала стрімко 
зростати. Об’єктами репресій 
ставали не тільки прості селяни, 
а й місцеве колгоспне та пар-
тійне керівництво. Показовою 
стала «Оріхівська справа» у 
грудні 1932 року: керівництво 
Оріхівського району (нині Запо-
різька область) звинуватили в 
саботажі й засудили до великих 
термінів ув’язнення. Сталін осо-
бисто наказав надати цьому про-
цесові значного розголосу, щоб 
залякати на його прикладі міс-
цеву партійну еліту, що була, на 

його думку, «гнилим елемен-
том» і не старанно вилучала в се-
лян продовольство. Саме у дру-
гій половині 1932 року відбува-
ється злам у свідомості окремих 
місцевих партфункціонерів та 
колгоспних керівників: вони ро-
зуміють абсурдність хлібозаготі-
вельних планів, які неможливо 
виконати не те що за рік, а й за 
два врожайні сезони. Постає пи-
тання: рятувати себе чи людей?

Яків Дробот, голова колгоспу 
«Незаможник» у селі Великий 
Хутір на Черкащині зробив усе, 
аби голодна смерть оминула його 
односельців. Він роздавав зерно 
тим, хто потребував, організував 
громадську кухню та випікання 
хліба для жителів села. Щодня 
зранку бригадири обходили село 
й доповідали голові колгоспу, 
кому насамперед потрібна їжа. 
Дробот не допустив обшуків у од-
носельців: «буксирну» бригаду 
вигнав із села, організував дитячі 
ясла для сиріт і нужденних. Дітей 

оБ’ЄКТАМи сТАЛіНсЬКиХ 
РЕПРЕсій ЗА ЗРиВ 
ХЛіБоЗАГоТіВЕЛЬ сТАВАЛи 
ЯК ЗВиЧАйНі сЕЛЯНи,  
ТАК і МісЦЕВЕ КоЛГосПНЕ  
ТА ПАРТійНЕ КЕРіВНиЦТВо



до ясел не лише приймали з до-
вколишніх місцевостей, а й під-
бирали на залізничних станціях: 
Пальміра, Золотоноша, Коно-
нівка. Очевидці розповідають, 
що до Великого Хутора в пошу-
ках порятунку приходили люди 
із сусідніх сіл. Вони також діста-
вали допомогу. В 1937 році Дро-
бота заарештували, але одно-
сельці виступили на його захист. 
Він повернувся у село, знову очо-
лив колгосп. У 1943-му був роз-
стріляний нацистами.

За «опір хлібозаготівлям» був 
заарештований не один десяток 
колгоспних голів. Павло Єфре-
мов очолював колгосп «Шлях не-
заможника» в селі Володими-
рівка на Миколаївщині. Для до-
помоги селянам, які голодували, 
наприкінці 1932 року організував 
видачу зерна. 2 січня 1933-го був 
заарештований. Слідчі звинува-
чували його в тому, що доводив 
нереальність плану хлібозаготі-
вель. Постановою Особливої на-
ради при колегії ДПУ УСРР від 15 
січня 1933-го засуджений до 10 
років ГУЛАГу.

Серед тих, хто допомагав ін-
шим вижити під час Голодо-
мору, були не лише місцеві ке-
рівники, а й педагоги, лікарі, 
звичайні багатодітні матері. Не 
всім «щастило» за порятунок се-
лян відбутися засланням. Були 
й такі, кого вже за кілька років 
після жахіть Голодомору роз-
стріляв НКВД. Так, зокрема, 
сталося з педагогом із Дудар-
кова на Київщині Василем Івчу-
ком, який, роздаючи в 1933-му 
своїм учням їжу, врятував усіх 
школярів села від голодної 
смерті (це тоді як у сусідніх се-
лах померлих від голоду дітей 
ніхто навіть не рахував).

Природа української взає-
модопомоги 1932–1933 років 
має багато складових. Однією з 
них є соціальне розшарування 
по лінії місто – село. Осіб, на 
яких радянська влада покла-

ДоБРоЧиННісТЬ У НЕЛЮДЯНий ЧАс 

Матвій Богуцький 
У 1930 році став головою колгоспу 
«Сівач», пізніше очолював колгосп 
«Перше травня» у селі Миколаївка на 
Дніпропетровщині. Організував пер-
ший у районі притулок для сиріт, чим 
урятував від голодної смерті дітей 
розкуркулених і засуджених селян. 

Василь івчук 
До 1938 року був директором школи у 
селі Дударків на Київщині. Коли там 
почався голод, організував у школі 
харчування для дітей усіх класів. Для 
забезпечення додаткового харчу-
вання домовився з керівництвом су-
сіднього м’ясокомбінату, щоб учні 
після уроків виходили на прополю-

вання сільськогосподарських культур. Платою за вико-
нану роботу став черпак юшки. У такий спосіб директор 
школи врятував протягом 1933 року усіх дітей шкільного 
віку села Дударкова від голодної смерті. 
17 травня 1938-го Івчука заарештували та звинуватили у 
членстві в «польській диверсійній шпигунській 
контрреволюційно-повстанській організації». 28 вересня 
1938 року «трійкою» при Київському обласному управ-
лінні НКВД йому оголосили найвищу міру покарання – 
розстріл. Реабілітований 1958-го.

іван Картава 
Працював лікарем у Березнегуват-
ській лікарні на Миколаївщині. Вряту-
вав від голодної смерті Килину Чере-
вань (Грінченко). Побачивши восьми-
річну дівчинку, виснажену і з опух-
лими від голоду ногами, поклав у лі-
карню та годував. Також допоміг ви-
жити іншим хворим, продовжуючи їм 

перебування у лікарні, де надавалося харчування. Ді-
лився зі хворими харчами з власного пайка.

Дані про людей, які допомагали під час Голодомору, взяті з книжки, що 
готується до друку: Людяність у нелюдяний час / Упоряд. В.С. Тиліщак, 
В.М. Яременко – К. готується до друку, 2012. – 266 с.

дала обов’язки щодо хлібозаго-
тівель («уповноважених»), на-
бирали з числа партактиву ве-
ликих міст, які тоді були опо-
рою більшовизму в Україні. 
Особливі права цих посадовців 
підкріплював револьвер, що 
став уособленням влади над 

селом. Сама постать присла-
ного з міста озброєного «по-
мічника» викликала злість і 
роздратування в сільських ак-
тивістів, зокрема і в голів кол-
госпів. Цей конфлікт став од-
нією з причин зриву хлібозаго-
тівель не лише простими селя-
нами, а й місцевим керівни-
цтвом непролетарського похо-
дження.

НЕВиМУшЕНі ПАРАЛЕЛі
Чимало істориків проводять 
паралелі між Голокостом та 
Голодомором. В обох випадках 
ідеться про злочини проти лю-
дяності та мільйони невинно 
вбитих жертв, обидва народи 
мають своїх доброчинців та 
праведників. Здавалося б, різ-
ниця в тому, що гітлерівський 
Голокост передбачав цілко-
виту фізичну ліквідацію єв-
реїв. Чи планував Сталін так 
само винищити як етнос укра-
їнців? Наміри злочинця ще 
довго досліджуватимуть істо-
рики. Із впевненістю можна 
стверджувати, що вже 1930 
року червоний диктатор усві-
домив: українці є зайвим і 
отруйним компонентом у спо-
луці «радянська людина». 
«Батько народів» вирішив ціл-
ковито змінити психотип укра-
їнця, що реально бачилося 
зробити лише методами жах-
ливого впокорення. Голодомор 
був спрямований на те, щоб 
селянин-бунтар зник наза-
вжди, а його місце посів раб із 
надламленою волею. Чи за-
знав краху більшовицький екс-
перимент, важко відповісти 
навіть тепер. Постгеноцидна 
травма ще досі тяжіє над укра-
їнським суспільством. 

НЕ ВсіМ «щАсТиЛо»  
ЗА ПоРЯТУНоК сЕЛЯН 
ВіДБУТисЯ ЗАсЛАННЯМ, 
КоГосЬ УЖЕ ЗА КіЛЬКА РоКіВ 
ПісЛЯ ЖАХіТЬ ГоЛоДоМоРУ 
РоЗсТРіЛЯВ НКВД
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с
талося те, що мало статися. Коли навесні 
цього року почув від колег про підготовку 
телеканалом «Україна» стрічки про попу-
лярну нині палеогенетичну реконструкцію 

коріння українців, був неабияк здивований. Істо-
рична документалістика вітчизняного виробни-
цтва нині остаточно перейшла до розряду рари-
тетів. Тим більший подив викликав факт її появи 
на каналі, зміст інформаційного продукту якого, 
м’яко кажучи, цілком протилежний його назві. 
Загалом нетиповим було все – від запрошення до 
співпраці фахових археологів, лінгвістів та істо-
риків аж до присутності стрічки у відверто  
попсовій програмній сітці. 
Ситуація прояснилася буквально за кілька тижнів 
до прем’єри, коли з’явилися анонси фільму «ДНК-
портрет нації». Ще не переглянувши самої 
стрічки, здогадався, що найцікавіше мало розпо-
чатися після неї, тобто під час постпрем’єрного об-
говорення. Так і сталося. Відверто кажучи, після 
цього шоу в стилі «великого прання», закидати 
самому фільму перекручення фактів, жонглю-
вання даними і кричуще невігластво вже не мало 
сенсу. Саме тому я не зовсім солідарний із пози-
цією науковців, котрі з фактами в руках кинулися 
спростовувати, тлума-
чити, роз’яснювати... 
Власне, хай там якою є 
стрічка, і його авторів, і 
експертів просто ци-
нічно використали для 
того, щоби потім вкотре 
показати «істінноє ліцо 
укрАінцев». Тож інфор-
маційна політика ка-
налу, що належить до 
медіа-активів Ріната 
Ахметова, у своєму укра-
їнофобстві себе таки не 
зрадила. Лишається дивуватися, чому до сонму 
«знаних істориків» на кшталт Руслани Пи-
санки та Івана Салія не було залучено якихось 
штатних ахметовських інтелектуалів, як, примі-
ром, Олесь Бузина.
Водночас проблема є куди серйознішою та шир-
шою, ніж банальне нехлюйство телевізійників і 
маніпуляції їхніх власників. Сама стрічка, а 
надто обговорення поглибили прірву між нау-
ковцями та журналістами, котра й до того мала 
катастрофічні масштаби. Буквально за кілька 
днів після прем’єри фільму на інтернет-
форумах, де його обговорювали професійні істо-
рики й археологи, прочитав слова, від яких, мов 
струмом, струснуло: «Все, дістали ці журна-
люги! Жодних контактів з медійниками!» Ота-
кої... Так, звісно, невігластва в наших ЗМІ виста-
чає, про що вже чимало сказано і написано, але, 
оголошуючи бойкот журналістам, науковці самі 
прирікають себе на мовчання, добровільно по-
ступаючись місцем на інформаційних майдан-

чиках авантюристам і маніпуляторам. Так, нарі-
кання на те, що наші медійники полюбляють 
«естрадних вчених», щедрих на провокативні 
заяви й сенсації, справедливі, але чи не снобізм 
і замкненість академічної науки стали причи-
ною цього? З власного досвіду спілкування 
знаю, що більшість колег по цеху, м’яко кажучи, 
гребує популярними й медійними проектами, 
не бажаючи «опускатися» до рівня масової  
аудиторії й витрачати на це дорогоцінний час. 
Декілька років тому, коли виникла ідея прове-
дення низки круглих столів, котрі мали 
об’єднати довкола популяризації вітчизняної іс-
торії дослідників, журналістів та видавців, за-
лучення саме вчених стало для організаторів чи 
не найбільшою проблемою. Під час однієї з та-
ких зустрічей з одним вельми поважним інте-
лектуалом мало не трапилася істерика, коли 
журналісти попросили його розтлумачити, 
чому держава київських князів не називалася 
насправді Київською Руссю й не була колискою 
«братніх народів». Конструктивні винятки, 
певна річ, є, втім, це справді винятки. Та й чи 
достатньо їх?
Допоки ми житимемо замкнутою кастою, доти 

маніпулюватимуть не 
лише популярними 
уявленнями суспіль-
ства про минуле, а й 
нами самими. При-
клад «ДНК-портрета» 
– живе підтвердження. 
Якби комусь із колег, 
перш ніж давати згоду 
на участь у зйомках, 
спало на думку поці-
кавитися, хто є замов-
ником, виробником 
стрічки, як бачать собі 

кінцевий продукт режисер і продюсер, а 
ще краще прочитати сценарій, результат був 
би цілком іншим. У більшості таких випад-

ків «попсові» виробники телепродукту втрача-
ють до вашої персони інтерес, натомість при-
томні медійники намагаються по максимуму 
скористатися вашими знаннями й баченням си-
туації, аби покращити проект ще на стадії його 
підготовки. Хоч би яким вузьким, за нинішніх 
часів, не було коло останніх, чи маємо ми право 
відмовлятися від співпраці з ними? За умов то-
тальної дебілізації медіа-простору, який має мі-
кроскопічно малу частку науково-популярних 
проектів, та й то переважно російського вироб-
ництва на теми «оболґанной побєди» й «вєлічія 
русского міра», що дедалі сильніше підважують 
вкрай нестійку самоідентифікацію українців, це 
було б рівнозначним смертному вироку і грома-
дянській, і національній свідомості. ДНК-
карикатуру в такому разі зроблять із нас самих 
навіть без нашої участі. 

Автор: 
олексій  
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кому вистачить для читання 
надовго. Максім Мошков, влас-
ник першої російської он-лайн 
бібліотеки, припинив її розви-
вати і наповнювати, коли усві-
домив, що 20 Гб текстів – це 
приблизно 20 тис. томів, асор-
тимент великої книгарні, і йому 
не перечитати всього цього ма-
сиву до кінця життя. Але при-
рода не терпить порожнечі, на 

ринку піратських сайтів 
одразу ж знайшлися 
послідовники. По-
друге... власне, дру-
гого немає. Адже 
єдиний метод 
фільтрації того 
океану текстів, 

який досі вико-
ристовують пі-

цей буде не вітчизняним, а «со-
прєдєльним», українці надто лі-
ниві навіть для того, щоб під-
тримувати піратські ресурси 
своїм ентузіазмом, але чудово 
йдуть причепом, як «література 
іншими мовами», до російських 
піратських розвалів.

Українське книговидання, 
схоже, не дочекається тих часів, 
коли публікуватимуться допо-
віді Верховної Ради зі списками 
піратських ринків у Америці й 
Азії, на яких продаватимуть 
крадений з України інтелекту-
альний продукт, а просто тихо й 
мирно відійде в історію, так по-
справжньому і не відбувшися. 
Прийдете завтра до своєї 
улюб леної книгарні й прочи-
таєте напис «Книгарню зачи-
нено, усі пішли торгувати 
ковбасою», та й по тому. 
Впевнений, жодних демон-
страцій із цього приводу, 
навіть галасу у Facebook не 
буде, якщо знову не закри-
ють сайт ex.ua.

В Україні це відбу-
деться раніше, ніж у решті 
світу, що дає нам фору в 
пошуках світла в кінці ту-
нелю, без намагань уряту-
вати те, що порятунку не 
піддається. Що зго-
рить, те не зотліє. 
Альтернативи пере-
ходу на електронні 
книжки, схоже, ми не ма-
ємо. Звичайно, залишаться 
якісь ексклюзивні подарункові 
видання, дитячі книжки, щоб 
немовлята їх кусали, тощо, 
книжники зараз активно шука-
ють, що саме, але паперова 
книжка стане предметом розко-
шів, а не першої необхідності,  
з цим не посперечаєшся.

Однак ринок паперових ви-
дань може не вмерти оста-
точно. По-перше, вже оцифро-
ваних піратами книжок будь-

Автор:  
Антон санченко

Місцеві  
особливості е-книжок
Цифризація книговидання – основний тренд «планети Ґутенберґа». 
Тиждень з’ясовував, як це відбувається в Україні 

Н
е потрібно їхати до Аме-
рики, де деякі автори-
аматори завдяки прода-
жам своїх електронних 

книжок на сайті Amazon стають 
мільйонерами. В тому, що ми 
живемо в епоху великого пере-
повзання літер із паперу на 
екрани, можна переконатися у 
київському метро. Читає багато 
хто, але літературному крити-
кові вже надто складно зрозу-
міти, що саме. Адже читають зі 
смартфонів, електронних риде-
рів, планшетів та інших ґадже-
тів, тож підглянути можна хіба 
що марку виробника пристроїв.

Інша річ – що читають. У за-
конослухняних країнах, де ша-
нують авторське право, відбува-
ється просто перехід книжок на 
новий носій, а всі століттями на-
працьовані схеми їхнього розпо-
всюдження мало змінюються, 
оскільки базуються на тому, що 
авторові все одно слід платити, 
нехай і електронні гроші. Нато-
мість більшість українських 
власників покетбуків та кіндлів 
відверто рахують, скільки зао-
щадили на тому, що раніше ку-
пували книжки в книгарнях, а 
зараз просто скачують з інтер-
нету. До того ж все, включаючи 
й новинки.

Якщо американський «Про-
ект Ґутенберґ», присвячений 
оцифровуванню всіх цінних із 
культурного погляду книжок 
людства, дотримується букви 
авторського законодавства, 
тобто переводить на електрон-
ний носій книжки, автори яких 
померли не пізніше 1942 року, 
то в Україні від презентації но-
вого твору до його появи на пі-
ратському ресурсі минає не 
більше двох тижнів. До того ж у 
богатьох випадках навіть ресурс 
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рати, – це сканування паперо-
вих книжок. Або навіть чесна 
покупка електронних варіантів 
на сайтах паперових видав-
ництв. Це гарантує їм те, що це 
таки книжка, а не згенерова-
ний роботом текст пошукового 
оптимізатора на запит «Брітні 
Спірс без одягу». Тобто їм теж 
необхідно, щоб твори виходили 
на папері. Вони навіть наполя-
гають, що їхні відносини з ви-
давництвами ґрунтуються на 
симбіозі, а не на паразитуванні: 
ми ж, мовляв, рекламуємо ваші 
книжки, безкоштовно розда-
ючи їх читачам. Це певною мі-
рою є міфом. Таке рекламу-
вання продукту призводить до 
його повного знищення. Якщо 
паперове книговидання оста-
точно згорнеться, вони теж ри-
зикують залишитися без ро-
боти, оскільки читачі в нас чо-
мусь вимагають не лише кла-
сики, нехай її й можна перечи-
тувати решту життя, а й нови-
нок, з якими абсолютно неясно, 
як бути. Принаймні ставати ви-
давцями і добирати з потоку 
текстів варті публікації пірати 
не дуже поспішають. Отож 
спробуємо розібратися, чи 
може електронна книжка існу-
вати без свого паперового екві-
валенту.

20 Гб  
текстів

  
— це приблизно 

  

20 тис. 
томів, 
асортимент  

великої книгарні

Хай живе папір!
Н

а початку жовтня міністр освіти США Арне Дункан оголосив війну папе-
ровим підручникам. «Через кілька років, – сказав він під час виступу в 
Національному прес-клубі, – посібники застаріють». На їхнє місце при-
йдуть різноманітні цифрові навчальні технології на кшталт е-ридерів і 

мультимедійних веб-сайтів.
Звісно, такі новації мають своє місце. Але Дункан погрожує спалити на вогнищі 
випробувану технологію – старий добрий папір, який лежить в основі однієї з 
найбільших освітніх систем на планеті. І хоча е-ридери та мультимедіа мають 
дуже привабливий вигляд, сама думка про заміну дієвої навчальної плат-
форми розрекламованою, але все ще невипробуваною вкрай небезпечна. 
Авторитетний фахівець із читання Меріенн Волф нещодавно почала вивчати 
вплив цифрового читання на навчання, і поки що однозначного результату не-
має. Вона побоюється, що читання в інтернеті, зокрема, може стати джерелом 
відволікання уваги для учня і це перекреслить більшість інших потенційних 
плюсів навчального мережевого середовища. І якщо правильно, що індустрія 
високих технологій підтримує масштабні дослідження потенційних переваг 
інтернет-орієнтованого нав чан ня, то для тривалого дослідження та демонстра-
ції всіх аспектів його впливу минуло ще недостатньо часу. Апологети цифро-
вого читання заявляють, що легкі електронні книжки не псують постави дітей і 
заощаджують шкільний бюджет. Але наплічники на коліщатах вже, здається, 
вирішили проблему ваги, а чималі кошти, потрібні для забезпечення кожного 
учня електронним пристроєм для читання, технічної підтримки і постійного 
оновлення програмного забезпечення, обіцяють зробити електронний підруч-
ник дуже дорогим задоволенням.
Як викладач, що користується паперовими книжками, і дослідник історії урба-
нізації, я не можу не задумуватися над питанням про можливий зв’язок між 
моєю цариною науки й таким різким відходом від паперової технології.
Наприклад, коли автомобілі стали заполоняти дороги Америки і країну пе-
ретнули нові автомагістралі, перше, що зробили міста, – взялися демонту-
вати рейки. Було розібрано трамвайні колії. Для багатьох міст це скінчилося 
сумно: знищенням центральної частини і прокладенням через неї автошля-
хів, що лише пришвидшило відплив мешканців, торгівлі та інвестицій до пе-
редмість.
Але за останні роки у містах на зразок Піттсбурга, Джерсі та Фенікса було збудо-
вано нові трамвайні маршрути або продовжено старі. Старій технології відда-
ють перевагу перед новішою. Цей урок «вимирання» однієї новації під тиском 
іншої можна побачити в багатьох сферах життя: з винайденням музичних 
компакт-дисків май же зникли програвачі; початок ери цифрової фотографії 
ознаменувався закриттям підприємств компанії Polaroid. Я не хочу сказати, що 
згадані процеси або негативні, або їх можна повернути назад. Навпаки, для 
всіх нас благом стали нові успіхи в галузі медицини, комунікацій і ком п’ю-
терних наук, навіть якщо вони витіснили знайомі технології.
Водночас мало високотехнологічних форматів здатні відтворювати всі нюанси 
звуку так, як це робить вінілова платівка, тож молодше покоління нещодавно 
згадало про такий формат. Інакше кажучи, не варто хапатися за нову техноло-
гію лише через те, що в неї є якісь переваги; тільки час і аналіз покажуть її мі-
нуси і цінність того, від чого відмовилися.
Тож ми знову повертаємося до паперу. Міцний і тривкий настільки, що його ви-
стачає на тисячі років, папір може зберігати інформацію, не завдаючи нам кло-
поту, якщо раптом якесь особливо цінне надбання застрягне на пошкодже-
ному й нечитабельному диску або зникне в глибинах «хмари».
Паперові підручники мож на зберігати і без проблем знайти на книжковій 
полиці. Дані з паперового носія отримати дуже легко – варто просто взяти 
видання до рук. Їх легко читати, і для цього не потрібно ні батареї, ні елек-
тромережі. Хоча iPad чи е-ридер мають дедалі кращу чіткість екрана, лякає 
думка про те, що в найближчому майбутньому щоразу для читання книжки, 
газети або журналу людині буде потрібне джерело енергії. 
Оцифрування інформації має важливі переваги, серед яких моментальна пе-
редача, легкість пошуку і поширення. Але перед тим, як викинути на макула-
туру останні паперові підручники, задумаймося на хвильку і пригадаймо собі ті 
старі трамваї. Адже чудово було б, якби вони все ще їздили нашими містами? 
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БЕЗ ПАПЕРУ
У 2009 році автор цієї статті 
мав замовлений, але не взятий 
до друку текст книжки «Нариси 
бурси» на руках: він писав її за-
довго, видавництво встигло 
збанкрутувати. Втім, редактор 
несподівано для нього продо-
вжила роботу над текстом і по-
вернула йому рукопис вже від-
редагованим. Викладати в ме-
режі текст, майже готовий до 
друку, йому стало шкода, там 
цього все одно ніхто не оцінить, 
тож залишилося лише залу-
чити до проекту сумського ди-
зайнера й харківського корек-
тора й отримати на виході 
книжку у форматі PDF, стилізо-
вану під випускний альбом 
курсанта морехідного учи-
лища.

У нерозпещеному вітчизня-
ними е-книжками 2010-му 
цього виявилося достатньо, щоб 
отримати понад 300 лінків за 
добу на викладену на сайті са-
мопублікації issuu.com демовер-
сію книжки (з картинками, але 
без повних текстів), дарма, що 
цей сайт призначений для ан-
гломовних електронних ілю-

строваних журналів, так званих 
е-зинів. Цілком достатньо було 
авторові дати на нього поси-
лання зі свого блогу, як процес 
пішов. На час написання цієї 
статті, тобто за два роки, цю де-
моверсію погортали близько  
5,5 тис. імовірних читачів. Саме 
погортали й поклали назад на 
полицю, якщо шукати відповід-
ників у «аналоговому» книгови-
данні. Замовити повну версію 
можна було просто по e-mail. 
Крім того, оскільки автор не був 
винен жодному видавцеві, свій 
текст він розповсюджував 
умовно безкоштовно, з оплатою 
постфактум. 

Цікаво, що саме за цього 
технологічно найпримітивні-
шого способу розповсюдження 
відсоток читачів, які воліли 
сплатити за книжку, був найви-
щим попри те, що вони вже 
мали її безкоштовно: десь ко-
жен третій, листуючись із авто-
ром, вже не хотів його ошуку-
вати. Один із читачів навіть 
трохи присоромив автора, бо 
для того щоб сплатити 15 грн у 
запропонований спосіб розра-
хунку – через термінали попо-

внення рахунків мобільних опе-
раторів, – мусив їхати до сусід-
нього містечка, що вкотре дово-
дить недосконалість подібних 
систем оплати. 

Варто було авторові значно, 
на його думку, покращити про-
цес і розмістити книжку для 
вільного скачування вже на спе-
ціально розробленому для 
цього ресурсі, проплати впали з 
кожного третього скачування до 
кожного сотого. Все дуже скида-
лося на піратські сайти, з якими 
кожен знав, як поводитися, – 
качати «на шару». Але так тому 
і бути. За той час, що автор про-
довжував нав’язливо рекламу-
вати свою роботу у себе в блозі, 

її встигла проплатити достатня 
кількість читачів, щоб вироб-
ництво окупилося. Це ще одне 
не дуже приємне відкриття 

В
ідтоді як книжки стали ринковим то-
варом, книговидавці створили кла-
сичну схему дистрибуції, за якої 
останні продають їх зі знижкою кни-

гарням, а ті, ще трохи накинувши вартість, 
збувають кінцевим споживачам. З почат-
ком ери цифризації книговидання ця мо-
дель зазнає трансформації, оскільки ви-
робник не витрачає ресурсів на уречев-
лення книжки, тобто друк, ілюстрування, 
переплітання тощо. Нині перед книжко-
вим ринком США постає питання, за яким 
принципом встановлювати ціну на такий 
продукт. Ця дилема поклала 2007 року 
початок напруженню між найбільшими 
американськими видавництвами, як-от 
Hatchet, Simon and Schuster, Macmillan, 
Harper Collins, Penguin і компанією Apple, 
з одного боку, та Amazon – з іншого. Тре-
тьою стороною конфлікту є Департамент 
юстиції США, якому досі важко виробити 
ефективні механізми правового регулю-
вання правил конкурентної гри згаданих 
книжкових титанів.

Причиною нинішньої ситуації, що скла-
лася в середовищі американських книгови-
давців та розповсюджувачів, стали дії 
Amazon, що після презентації програмно-
апаратної платформи для читання електро-
нних книжок Kindle у 2007-му отримав 90% 
усього продажу на цьому ринку. Щоб зро-
бити свою гегемонію в згаданій царині 
майже абсолютною, він вдався до ради-
кальніших кроків, як-от реалізація е-книжок 
собі у збиток. У той час коли видавництва 
відпускали Amazon книжки за середньою 
типовою ціною $15 за одиницю, дилер пе-
репродував багато з них, зокрема бестсе-
лери, за символічну «беґбедерівську» ціну 
за примірник – $9,99. Хоча видавці отриму-
вали свої прибутки, їх непокоїло, що спожи-
вач може повірити, ніби оці майже десять 
доларів є справжньою вартістю. Це змусило 
їх вдатися до посилених засобів впливу на 
механізми ціноутворення на електронну 
книжкову продукцію.

Хорошим шансом схилити фортуну на 
свій бік для найбільших американських 

видавництв стала пропозиція вже нині по-
кійного керівника Apple Стіва Джобса впро-
вадити нову модель продажу е-книжок. Іш-
лося про так звану модель посередництва, 
яку його компанія використовувала під час 
продажу музики, коли видавці власно-
ручно встановлювали ціну на те чи інше 
е-видання, а Apple як торговельний агент 
брав свої 30% і віддавав їм решту. Пока-
зово, що Джобс зробив цю пропозицію ви-
давництвам напередодні 27 січня 2010 
року, коли його компанія мала репрезен-
тувати першу модель iPad. Його інтерес – 
посунути Amazon і зайняти власний сектор 
ринку е-книжки, що було можливо лише 
за підтримки великих видавництв США. 

У таких умовах проблема великих 
американських книговидавців поглиби-
лася. Вони мали тільки дві альтернативи: 
або більшістю пристати на умови Apple та 
втілити «посередницьку модель» в життя, 
або грати самостійно в тіні загрози, що 
Amazon і Apple швидко знайдуть спільну 
мову та монополізують книжковий ринок, 

Книжкова батрахоміомахія
Як американські книговидавці та розповсюджувачі борються  
за ринок е-книжок 

В УКРАїНі ВіД ПРЕЗЕНТАЦії 
НоВоГо ТВоРУ До йоГо 
ПоЯВи НА ПіРАТсЬКоМУ 
РЕсУРсі МиНАЄ НЕ БіЛЬшЕ 
ДВоХ ТиЖНіВ
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щодо електронної книжки: вона 
існує в природі, допоки її рекла-
мують, бо, на відміну від папе-
рової, яка може тихо чекати на 
свого покупця на полиці кни-
гарні, є об’єктом нематеріаль-
ним. Тож замовк, — зник із об-
рію назавжди.

Але найцікавішою частиною 
вимушеного експерименту було 
те, чи зможе е-книжка без папе-
рового відповідника просува-
тися у традиційні спо со би, тобто 
чи писатимуть на неї рецен-

маніпулюючи ціноутворенням як паперо-
вих, так і е-книжок. Небезпечність Amazon 
полягала не лише в можливій відмові від 
розповсюдження продукції того чи іншого 
видавництва, а й у його фактичній неза-
лежності, оскільки він чи не першим у світі 
поєднав разом функції видавництва, 
дистриб’ю тора, роздрібного торгівця та 
виробника. Зокрема, саме йому належить 
Book-Surge, тобто мережа друку конкрет-
них книжок на індивідуальне замовлення, 
а також Audible – найбільший виробник 
аудіокнижок.

Книговидавці погодилися на пропози-
цію Apple. Директор видавництва 
Macmillan Джон Сарджент поставив 
Amazon перед фактом вибору: або компа-

нія приймає «посеред-
ницьку модель», або 
Macmillan забороняє 
їй дистрибуцію книжок 
видавництва. Це зму-
сило Amazon на пев-
ний час капітулювати.

Зафіксований на 
початку цього року 
розподіл ринку 
е-книж  ки засвідчив, 
що джентльменська 
угода переважної час-
тини найбільших ви-
давництв США та 
Apple дала свої ре-

зультати: Amazon надалі утримував лише 
60% цього сегмента, Apple одержав 10%, 
а Barns&Noble, творці Nook – 25%. Проте 
її ефект для самих книговидавців вия-
вився зворотним. Хоча за новою схемою 
споживачі платили вищу ціну за товар, на 
цьому наживався таки Amazon, а видавни-
цтва втрачали сотню мільйонів доларів 
щороку. Річ у тім, що свою роль відіграла 
сама специфіка електронної книжки, яку 
на 20% дешевше виготовляти, до того ж 
не треба платити за зберігання непрода-
них примірників (відомо, що від третини 
до половини друкованого накладу зазви-
чай повертається назад на склади). До 
того ж е-книжка дає додатковий прибуток, 
як-от створення додаткових комп’ютерних 

серверів, відстеження піратства, оцифро-
вування старих книжок тощо.

Видавці в страшному сні не могли пе-
редбачити, що за рік продаж друкованої 
продукції зменшиться на чверть. За їх-
німи прогнозами, якщо так триватиме й 
надалі, то через кілька років, приблизно 
до 2015-го, електронні книжки станови-
тимуть третину всього реального про-
дажу. Також вони не сподівалися, що ін-
цидент продовжиться в суді за звинува-
ченням у порушенні першого розділу Ан-
тимонопольного акта сенатора Джона 
Шермана, який із 1890 року контролює 
вільну ринкову конкуренцію. Amazon у 
квітні 2012-го побив великих книговидав-
ців їхньою ж зброєю, звинувативши їх у 
«змові про підняття, фіксацію та стабілі-
зацію роздрібної ціни» на книжки. Це, 
власне, те, що згаданий перший розділ 
забороняє: «…будь-який контракт, комбі-
нація у формі монополії або змова, щоб 
стримати торгівлю у Штатах або серед 
іноземних націй, проголошується неле-
гальною». Зрештою, кожна зі сторін цієї 
боротьби є не жертвою, а великим хижа-
ком, який будь-що намагається вибороти 
собі найбільший життєвий простір. Ось 
тільки питанням лишається, чи за азар-
том боротьби не буде втрачено голов-
ного – книжки як такої?

Ганна Трегуб 

зії у періодичних виданнях, як 
це зазвичай роблять, чи можна 
її презентувати в книгарні тощо. 
Українські критики виявилися 
не снобами й погодилися рецен-
зувати і віртуальну книжку. За 
час розповсюдження в електрон-
ному форматі вона отримала 
близько семи відгуків у пресі і 
прискіпливий аналіз свого часо-
простору в науковій статті. 
Українські книгарні, зокрема 
«Є», також погодилися презен-

тувати ефемерну книжку, 
якої не помацати на полиці, 
як будь-яку іншу. Тобто не 
виявили жодної зверхності 
щодо «не такої» форми 
книжки.

Але головним результа-
том для автора стало те, що 
на текст, котрим як рукопи-
сом не зацікавився ніхто, 
звернуло увагу одразу три 
видавництва, тож він ще й 
дістав можливість обирати 
найвигідніші для себе 
умови. В 2011-му книжка ви-
йшла друком у видавництві 
«Темпора» в розкішному 
подарунковому виданні. На 
цьому експеримент «поза-

паперового» існування книжки 
припинився, позаяк умовою ви-
давництва було прибрати її з 
вільного доступу в мережі.

БЕЗ ЕЛЕКТРоНіВ
Звісно, не зовсім без електронів, 
без повної версії електронної 
книжки, вдалося поекспери-
ментувати з традиційною інтер-
нет-рекламою, щоб унаочнити 
непрямий вплив мережі на про-
даж паперових книжок у тради-
ційних книгарнях. Бо рекламу-
вати те, за що користувач не 
дуже-то ладен платити (незахи-
щені е-версії) якось невесело і 
безперспективно. Добре, що 
знайшлося традиційне видав-
ництво, готове з тією ж таки 
інтернет-рекламою працювати. 
Складнощі полягали в тому, що 
воно було повним противником 
будь-яких е-версій, позаяк пере-
коналося на власному досвіді, 
до чого це здатне призвести. 
Приміром, до 40 тис. скачувань 
на піратському ресурсі і на по-
рядок менших продажів у кни-
гарнях. Домовилися на викла-
денні скороченої електронної 
версії на спеціально розробле-

Насамперед небезпека чигає на феномен 

книгарні, де покупець-читач може відкрити 

для себе нові жанри й авторів. Найголовні-

шою в цьому є суто психологічна особливість 

– так звана кінестетична інтуїція, ідея можли-

вості того, що у книжковому магазині можна 

не лише побачити, а й потримати у руках ті 

твори, про які ми ще не знаємо. В інтернет-

книгарнях цей принцип не спрацьовує. До 

того ж тут робиться наголос на бестселерах, 

які інколи аж зовсім не є перлинами. Також є 

небезпека монополізації ринку за творами 

вже визнаних авторів, книжки яких воленс-

ноленс вже є дорогим ринковим продуктом. 

Це аж ніяк не стимулює молодих, або ще не 

знаних авторів до створення якісного про-

дукту і може призвести до занепаду книжко-

вого ринку, який не поповнюватиметься сві-

жою кров’ю та ідеями.

Ризики цифризації  
книговидання
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мало, що її бюджети не дають 
змоги влаштовувати повноцінні 
рекламні кампанії. Скажімо, 
коли ви бачили востаннє ре-
кламу книжки в метро, якщо не 
брати до уваги віршів поета Юх-
ниці? Я – лише двічі чи тричі за 
останніх десять років. Банерна 
ж реклама в інтернеті раніше 
також вимагала великих коштів 
для своєї ефективності. Але з 
часом, завдяки кризі, дешев-
шала, і вже досягла того рівня, 
коли видавництва можуть до-
зволити собі невеличку й енер-
гійну промоцію одразу після по-
яви новинок у книгарнях за ціл-
ком прийнятні бюджети. Нам 
іноді вдавалося у такий спосіб 
вивести новинки згаданого ви-
давництва до топ-продажів кни-
гарень. Скажімо, «Ед Стаффорд 
уздовж Амазонки. 860 днів. Не-
можливе завдання. Неймовірна 
подорож», сама назва якої на-
чебто створена для інтернет-
реклами, на неї хочеться клік-
нути навіть на паперовій обкла-
динці. Решта залежить лише від 
привабливості самого твору. 
Саме тоді ми відкрили для себе 
ефект «циганської пошти» – ко-
ристувачі пересилають одне од-
ному посилання і скачування 
продовжуються, навіть коли ба-
нери вже не крутяться. Думаю, 
що так само відбувається і в ре-
альному світі, люди або діляться 
прочитаним, або ні, але з геть 
іншою швидкістю. Що в інтер-
неті – місяць, в офлайні – рік.

ХиМЕРНЕ ВиДАВНиЦТВо
Отриманих під час цих цікавих 
дослідів цифр виявилося достат-
ньо для розрахунків. У разі, 
якщо ми захочемо увімкнути цю 
«циганську пошту» не лише для 
паперової книжки, яка гаранто-
вано рано чи пізно продасться, а 
й для електронної, навіть захи-
щені версії якої убезпечені від 
копіювання дуже умовно (до 
першого хакера) і розрахунок за 
яку є для українців актом доброї 
волі, ми маємо витратити на ре-
кламу приблизно таку саму суму, 
яку сплатили б за виготовлення 
паперового накладу. Здавалося 
б, замкнене коло, яке розімкну-
лося лише тоді, коли ми геть не-
сподівано дійшли висновку, що 
для того, щоб електронна 
книжка таки окупилася, вона по-
винна мати... друковану версію.

Поки ми займалися своїми 
цікавими дослідами, інші фа-

хівці продовжували свої, резуль-
татом чого стало значне здешев-
лення цифрового друку на за-
мовлення і можливість вписа-
тися в психологічно прийнятну 
для покупця ціну, хай вона все 
ще залишається дещо дорожчою 
за «правильний», «регулярний» 
друк великими накладами.

Мабуть, варто піратів зробити 
з ворогів друзями, скориставшись 
їхніми можливостями вільного 
поширення інформації, допи-
савши до неї, де саме слід замо-
вити друковану версію, їм на-
справді байдуже, з рекламою чи 
без. Заощаджуються оті бюджети 
на рекламу, і нехай хоч кожен 
20-й читач, який ностальгує за 
папером, замовить книжку. А 
книжки друкувати саме на замов-
лення, невеличкими накладами, 
що дозволить нарешті видати мо-
лодих талановитих авторів, які 
вже геть засумували з кризового 
2008 року, бо видавці переклю-
чилися вийнятково на перевірені 
імена. Головною проблемою 
«звичайного» плину речей у кни-
говиданні нам видається те, що 
книжки і вкладені в них кошти 
«заморожуються» на кілька років 
на складі. І до того ж ніколи не 
можна визначити наперед, 
скільки саме читачів ось у цього 
конкретного автора. 

Першою ластівкою такого, 
на перший погляд, химерного 
підходу (умовно-вільна елек-
трон на й оплачувана паперова 
книжка одночасно) стала кни-
жечка Ані Гераскіної «Його 
звуть Міша... Або зорі в макаро-
нах». Для цього довелося піти 
на певні жертви і зареєструвати 
видавництво для друку на за-
мовлення. Але то таке. Головне, 
що «циганська пошта» таки  
увімкнулася. Електронні 
книжки продовжують скачува-
тися, паперові замовляються, 
все за схемою. Півроку – політ 
нормальний. Скачано 736, за-
мовлено 194, книжка таки має 
шанси вийти принаймні на са-
моокупність. Можливо, це спра-
цює не лише в нас. Бо головна 
нестиковка навіть аскетичного 
варіанту е-книжки, для телефо-
нів у форматі ТХТ, – все одно за-
лишається невідчужувана час-
тина роботи над текстом (редак-
тор і коректор), навіть якщо ав-
тор відмовиться від гонорару. 
Віч ний безкоштовний двигун не 
функціонуватиме, хоч би цього 
хотіли пірати. 

ЦЕ НЕ 
ФАНТАСТИКА.

Віднедавна 
з’явився 

пристрій, 
який дозволяє 

читати не 
лише книжки, 

а й пресу

ній для цього інтернет-сторінці 
книж ки, яка містила посилання 
на всі точки продажу, а не на 
сайті самого видавництва, щоб 
забезпечити єдність статистики 
і вчасне реагування на всілякі 
ускладнення.

Виявилося, що банерна ре-
клама звичайних паперових 
книжок, електронна версія яких 
була скорочена до одного роз-
ділу чи оповідання з усієї 
книжки, зате доповнена повним 
списком книгарень, де ту 
книжку можна придбати в ре-
альному світі, іноді буває доволі 
ефективною. Чому іноді? Річ 
лише в тім, що реклама, на 
жаль, – це мистецтво. І не га-
рантує повністю повторюваних 
результатів. Її ефективність по-
декуди залежить від вдалого ло-
зунгу чи красивих дівчат на ба-
нері більше, ніж від змісту са-
мого твору й прізвища автора. 

На жаль, українська книжка, 
зважаючи на певні особливості 
конкурентної боротьби на 
книжковому ринку, коштує так 
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с
ама поява електронних книжок та окремих 
пристроїв для їх читання свідчить, що цей 
процес залишається важливим і навіть по-
вертається в моду. Тепер читання – само-

цінна з погляду технології річ, а не побічна мож-
ливість КПК чи планшета: електронні книжки, 
котрих виробляють і продають щорік більше, 
призначені виключно для цього, й користувачі 
зазвичай повністю ігнорують додаткові функції 
таких пристроїв. А й справді, чому це, отримавши 
на руки недорогі й компактні електронні засоби з 
багатьма можливостями, наші співгромадяни не 
кинулися поголовно слухати на них музику й пе-
реглядати фото? Чому читають? Нема варіантів: 
слід визнати, що є і залишатимуться багато лю-
бителів самого процесу уявляння написаного. 
Люди люблять творити, а читання – один із най-
простіших видів спільної творчості.
Електронна революція в засобах для читання зро-
била процес куди вигіднішим і легшим для чита-
чів, проте ускладнила його підготовку для решти 
учасників. Кожна безкош товно або дешево ска-
чана книжка б’є по кишенях власників книгарень, 
видавців, перекладачів, урешті автора. «От і чу-
дово, – скажуть романтики в масках Ґая Фокса, – 
книжок уже зробили 
досить, тож обмінюй-
мося ними». А вся ця 
«система виробничих 
відносин» нехай тихо 
повзе на культурний 
цвинтар. Реальність на-
справді не аж така 
р е в о л ю ц і й н о -
тістечкова: цього разу 
зміни торкнуться всіх 
учасників процесу, посередників між автором 
та читачем. І всіх точно лихоманитиме.
Водночас мутація не означає краху. Уявіть 
собі на секунду вигляд друкарні ще якихось 20–
25 років тому. Центральною постаттю там був на-
бірник, що до свинцевих пластин укладав свин-
цеві ж такі буквочки, і це був працемісткий про-
цес, і треба було мати не абиякий рівень майстер-
ності, і всі ці люди виявилися непотрібними, 
коли у справу втрутилися комп’ютери. Колізія 
цілком у дусі американського реалістичного ро-
ману. Але ж поліграфічні фабрики не закрилися. 
Справді, багато з них збанкрутували, але ті, котрі 
лишилися, успішно перепрофілювалися на низь-
конакладний друк, поставили сучасні машини і 
здали в оренду зайві площі. Поліграфія вижила, 
змінилась і готується перетривати ще одну зміну: 
незабаром фізична книжка, будьмо певні, вихо-
дитиме друком вельми дозовано – від 5 до 100 
примірників у режимі print-on-demand. Хочемо 
ми того чи ні, але тотальну більшість книжок уже 

років за 10 продаватимуть в електронному ви-
гляді й через мережу.
Чи створює це ризики для книговидавничої га-
лузі? Звісно, як і будь-яка зміна, але й нові мож-
ливості обіцяє. Що ж до авторів, видавництв і 
торгових мереж, котрі втратять із відступом дру-
кованої книжки свої прибутки, то вони поступово 
ставатимуть об’єктами дотування з боку техноло-
гічних корпорацій, як свого часу театри, най-
більші з яких нині існують майже виключно ко-
штом національних держав. Адже продають дуже 
часто не книжку, а міф про освіченість, символом 
якої ця книжка є. Звісно, головні гравці сучас-
ного ринку – Amazon, Barnes & Noble та інші ме-
режі – знайдуть способи, як цей міф не втратити, 
а підтримати й використати. 
Але як щодо нас? Що все це означатиме для укра-
їнських книгарні, видавництва, автора? Якийсь 
час іще справді рятуватиме ностальгійна при-
хильність читача до фізичної книжки, але надалі 
наклади неминуче зменшаться, книжкові мага-
зини спустіють, а автори без гонорарів переста-
нуть писати й підуть рекламувати наші кволі по-
літичні «сили». Апокаліпсис, ага? Будьмо певні, 
так і трапиться, якщо за найближчі 5–10 років га-

лузь не розбудує влас-
них електронних ме-
реж збуту й не доєдна-
ється до вже наявних. 
Власне, завтрашнє ви-
давництво – це спілка 
редактора, версталь-
ника та спеціаліста із 
просування, в котрого 
на списку кілька тисяч 
особисто знайдених у 

мережі клієнтів. Таке видавництво автор на-
ймає собі для поліпшення власного продукту 
і його ефективного розповсюдження. Що-

правда електронні продажі будуть по-
справжньому прибуткові лише в перший день ре-
лізу, а надалі зароб ляти вдаватиметься хіба до-
друковуючи фізичні копії першотексту.
У книгарні ми теж іще зустрінемося. Це ж аксі-
ома, що після знайомства має бути розвіртуа-
лення. Ось таку функцію в книжкового магазину 
не забереш: він залишатиметься місцем зустрічі 
авторів та читачів, своєрідним літературним клу-
бом, звісно ж, з платою за абонемент. Урешті, 
легко уявити собі книгарню, в якої є власний ста-
нок друку на вимогу і кожен охочий дістає 
книжку тут-таки, вибравши її з електронного ка-
талогу. Книгарня, видавництво, друкарня ста-
нуть куди ближчими; і навіть автор дедалі час-
тіше покидатиме свій затишний кабінет, щоб зу-
стрітися з читачами офлайн. Читати стане про-
стіше – процес триватиме. 

Автор:  
Ростислав 

семків

Читати стане простіше

ЦЬоГо РАЗУ ЗМіНи 
ТоРКНУТЬсЯ ВсіХ УЧАсНиКіВ 

ПРоЦЕсУ, ПосЕРЕДНиКіВ 
МіЖ АВТоРоМ ТА ЧиТАЧЕМ.  

і ВсіХ ТоЧНо 
ЛиХоМАНиТиМЕ
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«Карамельна» література:  
солодка і без начинок

Американське інді
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Голлівудське кіно – це не єдина скла-
дова американського кінематографа, 
що є лідером у світі за економічною по-

тужністю, розвитком і всеохопленням. У 
США діє понад 200 кіношкіл, кіноінститутів 
і кінофакультетів, а щороку випускається 
близько 1 тис. стрічок, голлівудськими з 
яких є лише трохи більше ніж 400. Неза-
лежне (що знімається не під шапкою вели-
ких мейджерів), малобюджетне кіно (до 
$30 млн), або, як кажуть у Сполучених Шта-
тах, інді, є предметом мистецької цінності 
американців. 

Авторські фільми не виходять на широ-
кий екран тисячами копій, але мають по-
тужну підтримку кінотеатральних мереж 
артхаузного ґатунку, численних кінофести-
валів («Санденс» є центральним) та деяких 
продюсерів на кшталт братів Вайнштейнів, 
які свій перший мільйон заробили на про-
каті європейського мистецького кіно, а вже 
віддавна заробляють на промоції та про-
каті американських авторських стрічок. Па-
радоксально, але сила незалежного кіно 
США полягає в системі — системі телекана-
лів та економічного просування фільмів 
шляхом продажу прав і випуску їх на різно-
манітних носіях та через інтернет-ресурси 
для скачування чи перегляду кіно. Так, ар-
мії сценаристів і режисерів та їх щорічне 
поповнення через кіношколи утворюють 
шалену конкуренцію. Але разом із тим і 
якість та різноманіття. Тут так само нат-
хненно та відповідально ставляться і до 
200-мільйонних блокбастерів, і до мало-
бюджеток на кшталт «Наелектризованого 
дитинства» (показ 1 грудня). Просто є чіт-

кий розподіл: на перших заробляють ве-
ликі гроші, на других – малі, водночас ре-
агуючи на актуальні й вічні проблеми. «…
дитинство» цінне саме відповідями на 
складні питання, що виникають, коли сти-
каються світ дитини і дорослих, світ вірую-
чих і атеїстів, світ надії зі світом відчаю, а 
також метафоричністю й оригінальним 
поєднанням сюжетних ліній.

Незалежне кіно в Америці дає змогу 
режисерам не тільки відобразити на 
екрані складні речі, а й залучити хоро-
ших, відомих акторів за порівняно неве-
ликі гроші, маючи свободу творчості. Ав-
стралієць Джон Гіллкот один із таких. Його 
«Дорога» з Віґґо Мортенсеном пройшла в 
прокаті понад 40 країн світу. Новий фільм 
«Найп’яніший округ у світі» (показ 1 і 2 
грудня) так само. З голлівудськими зір-
ками в головних ролях він, оповідаючи 
про часи бутлегерства в США 1930-х років, 
набагато жорсткіший і відвертіший за те-
матично схожі голлівудські зразки.  

Неочіку-
в а н и й 
у с п і х 

збірки зама-
льовок На-
дійки Гербіш 

«Теплі історії до кави» свідчить про актуалі-
зацію потягу читацької аудиторії до до-
брого і світлого. Те, що у книжкових рей-
тингах видання сусідить із поезією Ліни 
Костенко та вічними заповідями від Мирос-
лава Дочинця, лише підтверджує думку: 
народ хоче гарантовано ліричних речей, 
йому не потрібно мистецьких експеримен-
тів, до яких він, зрештою, ніколи й не був 
привчений ні системою освіти, ні традицій-
ним каноном української літератури.

Бестселер Надійки Гербіш подібний до 
книжки рецептів: так само одноманітно-
різноманітний і збуджує смакові рецептори. 
Заголовки промовисті: ристретове божевілля, 
сирний пиріг у бурю, дощове мате, лате з аро-
матом блюзу, обідня кава для вчительки тощо. 
До слова, авторка веде популярний блог, який 
буквально променить позитивом. Тут багато 
слів про каву зі спеціями, численні картинки, 
нариси про любов, тепло, дружбу. Така собі 
квінтесенція щирості. Логічно, що значна 
частка покупців – це давні шанувальники ав-
торського стилю, які точно знають, що під 
глянцевою обкладинкою будуть красиво об-
роблені фото і море шаблонного тепла. На-
риси про людей, знайомства у кафешках і лю-
бов з першого погляду, про те, як одні люди 

варять каву іншим на світанку, нагадують ко-
лекцію фантиків love is… «Теплі історії до 
кави» купують як сувеніри та подарунки. Їх 
гарно читати вечорами, сьорбаючи какао, 
знаючи, що жоден бабай не вискочить 
з-поміж сепійних сторінок.

А для охочих гарантовано й не менш 
світло переживати пасуватиме книжка 
Дзвінки Матіяш «Історії про троянди, дощ і 
сіль». Щирі історії, притчеві й метафо-
ричні, демонструють схильність авторки ді-
литися з читачем найпотаємнішим. Кожен 
із цих малих текстиків майстерно щемли-
вий. Типове загальне місце збірки, примі-
ром, отаке: «І думала, що я – сіль і пісок, 
пачка солі. Перемішаної з піском. І поду-
мала, що як буде зима, сніг і слизько, мною 

«слова» (30 листопада, 1 грудня)
Фільм Браяна Клаґмана оповідає про ви-
соку ціну, яку доводиться платити за вкра-
дене, нехай це й нематеріальний об’єкт, а 

інтелектуальний.  
У головних ролях 
голлівудські зірки 
Бредлі Купер, 
Джеремі Айренс, 
Олівія Вайльд і Зої 
Салдана.  

«сесії» (30 листопада, 2 грудня)
Режисер Бен Левін оповідає ексцентричну 
історію про чоловіка, який користується 
апаратом для штучного дихання й у 
свої 36 років ви-
рішує позбутися 
незайманості. Хіт 
фестивалю «Сан-
денс»-2012 і низки 
незалежних кіно-
форумів.

Фестиваль амери-
канського кіно 

«Незалежність».  
У столичному кіно-

театрі «Київ»  
(вул. Велика  

Васильківська, 19) 
з 27 листопада  

по 2 грудня 

НЕ ВАРТо ПРоПУсТиТи 



Коваль  
індастріалу
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Трент Резнор повернувся після чотирьох 
років відсутності нових альбомів – сві-
жих, а не реміксів чи саундтреків – із пла-

тівкою «An Omen». Щоправда, це диск не 
резнорівського гурту Nine Inch Nails, а нові-
шого проекту – How to Destroy Angels, де 
крім Трента і його дружини вокалістки Мерік-
він Маандіг також є композитор Аттікус Росс і 
арт-директор Роб Шерідан, з якими він вже 
давно разом кує індастріал.
Мерсер – це маленьке містечко в Пенсильва-
нії, де проживає трохи більше ніж 2 тис. 
жителів. Саме тут на- родився Трент і 
згодом, вирвавшись 
у великий світ, став 
звичним для пу-
бліки одноосібним 
постійним учасни-
ком Nine Inch 
Nails. Коли вихо-
дить їхня перша 
платівка «Pretty 
Hate Machine», 
її одразу ж тав-
рують «готичним 
мінімалізмом», а самого Резнора – 
одним із апологетів індастріалу. Музика ані-
трохи не відповідає часу, Резнор у цьому залі 
слави ледь не єдиний, і саме це він вважає 
успіхом. Альбом за альбомом звучання де-
далі важчає, щоб у «Ghost I-IV» стати врівно-
важенішим та ледь не попсовим у «Slip», але 
завжди залишається індастріалом.
Трент – комбайн із написання музики, крім 
випуску власних дисків, працює над безліччю 
інших проектів. Свого часу він продюсував 
Мерліна Менсона, співав у «I'm Afraid of 
Americans» Девіда Боуі, створив чимало ре-
міксів і саундтреків, зокрема, до ігор «Quake» 
та «Call of Duty: Black Ops 2» та до таких кіно-
стрічок, як «Соціальна мережа» та «Дівчина 
з татуюванням дракона».
Написання саундтреків дається взнаки у 
більш об’ємному, просторішому звучанні 
свіжого альбому «An Omen». Індастріал і 
хаотичні звуки залишились, але додалася 
м’якість. Може, це вокал Меріквін згладжує 
кути. Старий добрий похмурий Трент нага-
дує про себе урбаністичними звуками бу-
дівництва, які, пробиваючись крізь шар жі-
ночого голосу, все одно теплішають. Наре-
шті Трент Резнор подорослішав. 

можна було би посипати дорогу. Мені 
було б добре, якби по мені ходили люди. 
Я стала б частиною дороги, яка кудись 
веде». І це, здається, випадок, коли те, що 
мало би залишатися в схроні паперово-
щоденникових найпота-
ємніших записів, стає на-
бутком масової літера-
тури. Коли люди читають 
написане кров’ю, то пере-
живають катарсис, долу-
чаючись до опису про-
цесу авторського самоо-
чищення. Або просто за-
цікавлено підглядають у 
шпаринку. Їм це подоба-
ється. Виробники серіалів 
і телевізійних ток-шоу це 
зрозуміли ще раніше, ніж 
гравці українського книж-
кового ринку. Втім, уже й «Біографію 
випадкового чуда» Тані Малярчук нама-
гаються позиціонувати як історію радян-
ської Амелі Пулен, зігравши на сенти-

ментальному компоненті прози авторки. 
Успіх подарункового видання віршів Ліни 
Костенко «Триста поезій» цілком можна за-
рахувати сюди ж. Її знову активно читають 
не лише через відсутність перевидань про-

тягом довгих років. На тлі 
решти-відомо-чого її інтимна 
лірика зачіпає особливо, і 
часто випускник середньої 
школи протягом багатьох 
років залишається упевне-
ним, що Ліна Костенко – 
найадекватніша в каноні 
української поезії. 

Здається, українська лі-
тература вкотре намага-
ється повернутися до сен-
тименталізму. Карамельні 
тексти, надмір ліризму, не-
одмінний позитив і, звісно 

ж, гра з читацькими емоціями – усе це га-
рантує успіх. Навіть більше: тривалий 
успіх, бо людська природа вічно прагне те-
пла і щирості. 

«Вуді Аллен: документальний фільм» 
(29 листопада)
Інтелектуал, песиміст, сумний чоловік у ве-

ликих окулярах, який тривалий час 
співіснує з епі-
тетом «культо-
вий», дозво-
лив режисерові 
Роберту Вейду 
екранізувати 
свою біографію. 

«світ Кормана: 
подвиги голлі-
вудського бун-
таря» (29 лис-
топада, 2 
грудня)
Мартін Скорсезе, Джек Ніколсон, Ро-
берт де Ніро та інші розповідають, як 
«король фільмів класу Б» Роджер Кор-
ман створював фільми з блискавичною 
швидкістю і мінімальним бюджетом.

«Дев’ятидюймові цвяхи» – саме так пере-кладається з англійської назва гурту Nine 
Inch Nails. Резнор розповідав, що придумав близько 200 різних варіантів і це єдиний, 
який витримав двотижневий тест, тобто не набридав йому протягом цього часу і не 
здавався смішним. ще й мав гарний ви-
гляд на папері як абревіатура NIN.

НЕ ВАРТо ПРоПУсТиТи 
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Б
удучи схибленими на 
швид кості, комп’ютерні 
фанати люблять заглядати 
на сайт Top500 – групи ні-

мецьких і американських учених, 
які стежать за найшвидшими 
супер комп’ю те ра ми у світі. 12 
листопада веб-ресурс опублікував 
найновіший список і оприлюднив 
ім’я нового чемпіона.

Цей комп’ютер називається 
Titan і «мешкає» в Національній 
лабораторії в Оук-Ріджі (штат 
Теннессі). Він витіснив із пер-
шого місця іншу американську 
супермашину, творіння ІВМ під 
назвою Sequoia, встановлену в Лі-
верморській національній лабо-
раторії Лоуренса. Ці два дива тех-
ніки допомогли Сполученим 
Штатам повернути собі лідерство 
у списку, який останніми кіль-
кома роками очолювали комп’ю-
тери з Китаю та Японії.

Є кілька моментів, які відріз-
няють Titan від поперед нього 
чемпіона. Насамперед відкрита 
система. Це означає, що вчені й 
дослідники досить складних про-
блем зможуть брати його в 
оренду подібно до того, як астро-
номи позичають телескопи. Тоді 
як Sequoia, навпаки, більшість 
часу працює над секретними за-
вданнями: відтворює симуляції 
вибухів ядерних боєзарядів і че-
рез це рідко буває доступна для 
загального користування.

Відрізняється Titan і дизай-
ном. Усі суперкомп’ютери склада-
ються з тисяч процесорів, 
з’єднаних між собою. Часто це по-
хідні від центральних процесорів 
(ЦП), які містяться всередині су-

часних настільних комп’ю терів. 
Але Titan завдячує більшою час-
тиною (понад 90%) своєї потуж-
ності технології, що спочатку була 
призначена для індустрії відеоі-
гор. Половина із 37 376 його про-
цесорів – це звичайні ЦП. Але 
друга половина – графічні проце-
сори. Це спеціальні пристрої, 
створені для потреб сучасних віде-
орозваг, які належать до най-
складніших програм, що їх будь-
коли використовували на хатніх 
персональних комп’ю те рах. Ко-
лишній чемпіон списку Top500, 
китайський суперком п’ю  тер 
TianHe-1, сконструйований за та-
ким самим принципом, як і 60 ін-
ших машин зі списку Top500.

Центральний процесор 
(який має відповідати за роботу 
найрізноманітнішого ПЗ — від 
таблиць до програм розпізна-
вання голосу й закодованого ві-
део) повинен бути «фахівцем» 
широкого профілю, компетент-
ним у всіх завданнях матема-
тичного характеру, але не вузь-
коспеціалізованим у жодному з 
них. Навпаки, графічний проце-
сор створений для того, щоб іде-
ально виконувати одну-єдину 
річ: маніпулювати міріадами 
трикутників, з яких складається 
вся сучасна комп’ю терна гра-
фіка (фрактальна).

Кілька років тому дослідники 
з Nvidia і AMD (дві компанії, ви-
робники більшості високоефек-
тивних графічних процесорів на 
світовому ринку) з’ясували, що 
багато наукових проблем, які ви-
магають величезних обсягів 
комп’ютерної потужності (все — 

від симуляцій кліматичних про-
цесів і моделювання процесу зго-
ряння пального у двигуні до сей-
смічного аналізу для нафто- й га-
зовидобувної промисловості), 
можна перевести у форму, при-
датну для опрацювання їхніми 
графічними процесорами. Невдо-
взі після цього такі розробники 
супер ком п’ю терів, як американ-
ська компанія Cray (це вони зі-
брали Titan із використанням гра-
фічних процесорів Nvidia), теж 
почали над тим замислюватися.

Таке запозичення з індустрії 
ігор дає кілька переваг. Одна з ве-
ликих – це ефективність. Titan є 
вдосконаленою версією іншої ма-
шини, що створена лабораторією 
в Оук-Ріджі, – Jaguar. Доосна-
щення Jaguar звичайними цен-
тральними процесорами дало б 
змогу випустити комп’ю тер, який 
під час роботи на максимальній 
потужності споживав би до  
30 МВт електроенергії (а цього 
було б достатньо для забезпе-
чення нормальної життєдіяль-
ності невеликого міста). Завдяки 
чудовим властивостям графічних 
процесорів Titan може досягти 
максимальної швидкості під час 
роботи на 8,2 МВт.

Фінансово це теж вигідно, 
каже керівник підрозділу надпо-
тужних комп’ютерів компанії 
Nvidia Суміт Ґупта. Процесори, 
які його фірма продає виробни-
кам суперкомп’ютерів, майже 
ідентичні тим, що їх купують гей-
мери. Крім того, він зауважує, що 
«дорога до успіху високоефектив-
них ПК встелена трупами фірм, 
які намагалися сконструювати 
продукт саме для ринку 
суперкомп’ютерів. Але сама со-
бою ця ніша просто мізерна».

Лабораторія в Оук-Ріджі та 
Nvidia планують працювати з 
ученими, які хочуть випробувати 
Titan, щоб побачити, чи можна 
модифікувати їхні алгоритми і 
зробити останні придатними для 
використання на цій новій ма-
шині. Ґупта настроєний упевнено 
й оптимістично. Навіть до «впер-
тих» симуляцій ДТП, вважає він, 
незабаром застосують новий під-
хід. Але це не означає, що можна 
буде розібратися з кожною про-
блемою. А тим ученим, яким не 
вдасться модифікувати свої коди, 
не виключено, самим виявиться 
важко скористатися перевагами 
найшвидших у світі комп’ютерів, 
чия потужність постійно зроста-
тиме. 

Глибока думка
Завдяки відеоіграм у світі з’явився новий 
найшвидший комп’ютер
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Похолодання загрожує не лише по-
ширенням вірусних захворювань,  
а й суттєво ускладнює життя воді-

ям. особливо тим, хто не надто піклуєть-
ся про свою безпеку і безпеку інших ав-
томобілістів, намагаючись зекономити на 
зимових шинах.

Зима підкралась непомітно
На початку зимового сезону ми зазвичай 
нарікаємо на комунальні служби. Проте, 
якщо питання стосується нас – водіїв, у 
період підготовки до зими ми поводимося 
аж ніяк не краще.

Щороку добровільно ускладнюємо 
собі життя: довжелезні черги на шиномон-
таж, поспіх, стрес, озлоблені водії, втом-
лені механіки і сталеві диски на болтах до 
легкосплавних...

Натомість експерти радять міняти літ-
ню гуму на зимову, коли середньодобова 
температура знижується до +7°с. саме 
за такої позначки літні шини починають 
тверднути, створюючи небезпеку для во-
дія внаслідок збільшення гальмівного 
шляху. результати тест-драйвів свідчать, 
що за вказаної температури за швидкості 
100 км/год гальмівний шлях літньої гуми 
може сягнути 69 м, а зимової – 61 м. Піс-
ля випадіння першого снігу і перших замо-
розків різниця у цифрах може сягнути на-
віть 30 м за вдвічі меншої швидкості.

до того ж дуже важливо «перевзути» 
авто, на якому встановлена «лиса» гума, 
що часто є основною причиною дорожньо-
транспортних пригод. Наприклад, за 
швидкості 50 км/год для протектора гли-
биною у 8 мм гальмівний шлях на зимово-
му автошляху може становити навіть 30 м, 
за глибини 4 мм – 45 м, а з протектором в 
1,6 мм – досягнути аж 57 м. 

Звісно, в кожному випадку все зале-
жить від конкретної автівки, її технічно-
го стану, умов зовнішнього середовища, 
а також інших чинників, які впливають на 
гальмування. 

Скупий втрачає двічі
в Україні є й інший феномен – купівля по-
ношених шин із Європи, що, як здається на 

перший погляд, дозволяє заощадити кошти 
водія. Приміром, у Єс шини часто викида-
ють на звалище, коли глибина протектора 
становить близько 3–4 мм. Натомість для 
багатьох українців – це нормальний експлу-
атаційний показник. в Україні часто вважа-
ють, що повністю зношеними є такі, глибина 
протектора яких менше ніж 1,6 мм, що за-
галом відповідає нормам Єс, але на доро-
зі, а надто на українській, значно збільшує 
ймовірність аварії. Найбільшим ризиком, 
на який можна наразитися під час купів-
лі шин, є імовірність натрапити на так зва-
ну вдарену гуму, тобто таку, що раніше по-
бувала у дтП, що дуже важко визначити за 
її зовнішнім виглядом. використання таких 
шин може призвести до найжахливіших на-
слідків, спричинених, наприклад, раптовою 
втратою тиску в шині, що призводить до по-
вного її знищення, а відтак до втрати контр-
олю над авто. І це вже не кажучи про такі 
дрібниці, як тріщини, ґулі, внутрішні пошко-
дження та інші чинники, які взагалі унемож-
ливлять експлуатацію шини.

Як запряжеш, так і поїдеш
кожному свідомому водію варто взяти 
за звичку доглядати як за новими, так і 

за старими шинами. саме тиск повітря 
впливає на тривалість і безпечність їх-
ньої експлуатації, а також на кількість гро-
шей у гаманці – тобто на витрату палива. 
в ідеалі тиск повітря потрібно перевіряти  
щодва тижні і перед подорожами на дале-
кі відстані. І обов’язково на холодній шині, 
адже під час їзди через нагрівання тиск у 
ній підвищується. рівень тиску шини, так 
само як і решту характеристик, визнача-
ють виробники автомобілів. Ця інформа-
ція зазначена на наклейці, розміщеній 
в автомобілі або інструкції з експлуата-
ції. також водій може звернутись до спе-
ціалістів шиномонтажу, які за допомогою 
спеціальної технічної літератури від ви-
робників шин доберуть відповідний тиск 
для коліс на конкретному автомобілі.

окрім того, шини мають зберігати-
ся за певними правилами. З дисками чи 
без них автомобільну гуму необхідно збе-

рігати у темних сухих місцях з помірною 
вентиляцією за температури від +15°с 
до +25°с. важливо уникати будь-якої де-
формації, тому шини на дисках зберіга-
ють підвішеними або ж складають одна 
на одну, чергуючи місцями кожні чотири 
тижні. А ось шини без дисків так зберіга-
ти взагалі не можна. Найкраще постави-
ти їх вертикально і перевертати щочоти-
ри тижні. 

Диявол криється в деталях
З початку листопада цього року Єс за-
провадив нову обов’язкову етикетку для 
нових шин для вантажівок і легкових ав-
тівок, на якій зазначена інформація щодо 
рівня зовнішнього шуму, довжини галь-
мівного шляху на мокрому асфальті та 
рівня споживання пального.

Ніби просто і зручно, як при виборі холо-
дильника чи пральної машинки. Ще й нама-
льовано, щоб легше було зрозуміти. Проте 
«зимових» характеристик на таких етикет-
ках не вказано. тому необхідно, як і раніше, 
шукати на шині символ у вигляді сніжинки 
на тлі гори із позначкою M+s (Mud&snow – 
«багнюка та сніг»), що є на шинах, які мож-
на використовувати за складних зимових 
умов. також варто звертати увагу на харак-
теристики запобігання аквапланінгу, важ-
ливі для захисту як від наслідків дощу, так і 
від небезпеки, спричиненою сльотою та сні-
гом. Головне, не купувати шин без необхід-
ного маркування, а тим паче у неперевіре-
них місцях продажу. У будь-якому разі зро-
бити вибір з-поміж великої кількості марок 
доволі важко, але в ньому можна поклас-
тися на рекомендації фахівців. Наприклад, 
у зимовому сезоні 2012/13 лідером тесту-
вань, які проводились редакційними коман-
дами таких відомих журналів, як німецькі 
auto Bild та auto Zeitung, чеський autoklub та 
інших, є шини компанії Continental.
Пам’ятаймо, кожна незначна недбалість 
може коштувати здоров’я і навіть життя. 
тому не варто ставити на одні ваги гама-
нець і життя.

ЗИМОВІ ШИНИ: ЕКОНОМІЯ ЦІНОЮ В ...
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Є 
такий бородатий анекдот: 
«Якщо ти заблукав в іс-
ландському лісі, встань». 
Перше, що впадає в око 

будь-кому, хто потрапив на цей 
дивовижний острів, – його не-
претензійна флора. Майже всі 
рослини тут мініатюрні. Дерев, 
які могли б конкурувати зі 
зростом людини, в Ісландії 
вкрай мало. І це здебільшого 
похнюплені від вітру берези, на 
які зрідка натрапляєш, просту-
ючи кілометрами пагорбів, 
вкритих мохом, місцями та-
кими тендітним, що слід подо-
рожнього на ньому залишиться 
на згадку не одному поколінню 
нащадків.

Таких слідів із кожним роком 
стає дедалі більше, адже Ісландія 
своєю «ні на що несхожістю» 
приваблює сонми туристів (фото 
3). Для їхнього комфорту будують 

нові дороги і торговельно-
розважальні центри. «Ці зайди 
руйнують первозданність нашої 
природи, – ремствує білобровий 
мешканець Рейк’явіка Фрейр Ар-
нарсон. – Ми – жертви глобаліза-
ції. Сучасні ісландці все менше 
нагадують своїх предків. Ісландія 
втрачає власних вікінгів. Добре, 
хоч приховані люди нікуди не 
зникли».

НАйКРАщі сУсіДи – ЯКиХ 
НЕМАЄ
Саме вони тут у найбільшій по-
шані. Кожен другий із понад 
320 тис. населення країни ві-
рить, що окрім власників іс-
ландських паспортів острів на-
лежить ще й таємничим неви-
димкам. Мешкають вони в па-
ралельному вимірі, а в цей на-
відуються, щоб допомогти тому, 
хто заблукав чи опинився в не-

безпеці. Тутешні довгожителі, 
декому з яких пощастило із 
ними зустрітися, розповідають, 
що їхнім сусідам, до яких спо-
конвіків ставилися з глибокою 
повагою, примноження благ ци-
вілізації споживання завдає як 
матеріальної, так і моральної 
шкоди. Мовляв, обидві реаль-
ності – наша та їхня – 
взаємопов’язані: якщо хтось 
шкодить навколишньому серед-
овищу тут, світ прихованих лю-
дей теж змінюється. Вони від 
цього страждають і, звісно, у 
тому, щоб рятувати когось, заці-
кавлені дедалі менше.  

Взагалі існування цих істот у 
межах Ісландії варто сприймати 
як аксіому. Найменша спроба пе-
ревести сумніви в публічну пло-
щину для новоявленого скептика 
може завершитися погано, а 
якщо таку заяву зробить місце-

До цієї країни льоду і вулканів можна втекти, щоб охолонути, 
але не змерзнути. Ісландію зігріває тепла морська течія 
Гольфстрім.  
І не лише вона

n
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ісЛАНДіЯ 
Одна з найдорожчих країн, яка швидко виснажує ки-
шені та гаманці туристів. Є кілька способів заощадити. 

ЯК ДісТАТисЯ?
Летіти до Рейк’явіка доведеться з пересадкою в Амстер-
дамі або Стокгольмі. Квиток обійдеться у щонайменше 
$880. Для пересування в межах країни туристи зазви-
чай винаймають машину. То чому б не подорожувати 
автостопом?  

ДЕ ЖиТи? 
Проживання – одна з найвитратніших статей. Найвигід-
ніший варіант – напроситися на чийсь «диван» у мережі 
Couch Surfing. Це дасть можливість не лише отримати 
тимчасовий дах над головою, а й ознайомитись із побу-
том ісландців. Але найяскравіші враження задарма по-
дарує ночівля просто неба, тому не завадить прихопити 
із собою намет і спальний мішок або позичити в когось 
із тих, із ким матимеш там втіху заприятелювати.  

що сКУшТУВАТи?
Один із найбезпечніших і найлегших для шлунка делі-
катесів є скір – ніжний молочний продукт, щось середнє 
між сиром та йогуртом, який готують на основі кисляку. 
Поживнішим його можна зробити, додавши жменьку 
чорниць.  

іЗ ЧиМ ПоВЕРТАТисЯ ДоДоМУ?
Було б добре заощадити на вироби зі славнозвісної  
ісландської вовни. Це справді унікальний матеріал, із 
якого шиють одяг і надійністю та зручністю якого сповна 
дає насолодитися і його довговічність. За €100 можна 
придбати культовий светр і шкарпетки. 

Натуральний    IcElaNd
вий чиновник, для нього це полі-
тичне самогубство. Позаяк до 
традицій у згаданій країні став-
ляться з особливим пієтетом і 
згадують за першої-ліпшої на-
годи ще й про інших славнозвіс-
них острів’ян – фей, ельфів, тро-
лів, гномів та велетнів.

У БоЖій ЛАБоРАТоРії
«Перш ніж створити усе 

суще, Всевишній проводив свої 
експерименти тут», – люблять 
жартувати ісландці. Їхня бать-
ківщина, що нагадує планету в 
процесі її еволюції (фото 2,4), за 
стародавніми переказами, має 
свої ворота до пекла. Вони у 
темному неозорому жерлі вул-
кана Гекла, який зажив слави 
найактивнішого і який останній 
«полум’яний привіт» мешкан-
цям прилеглих територій пере-
дав на початку цього міленіуму. 

З-поміж кількох десятків 
вулканів, що є на острові, 
майже всі сплячі. Але ісландці 
звикли до несподіванок. На-
вряд когось із них здивує, якщо 
про наявність «пороху в поро-
хівницях» заявить, приміром, 
вулкан, який має покірливу на-
зву «Ок». Утім, поки що він 
цього не зробив. Натомість не 
так давно, коли країна саме 
оговтувалася після того, як 
ледь не стала банкрутом, про-
кинувся його безіменний ко-
лега, що міститься під льодови-
ком Ейяф’ядлаєкюдль. Вели-
чезні хмари вулканічного по-
пелу, які здійнялися над крате-
ром, на кілька тижнів паралізу-
вали авіасполучення.  

Серед інших непередбачува-
них явищ, які можна знайти в 
«Божій лабораторії», – геотер-

мальні джерела. Зокрема, темпе-
раментні гейзери (фото 5), найві-
доміший із них – Великий Гей-
сир (висота струменів окропу та 
пари сягає понад 50 м), назва 
якого стала загальною.  

По-справжньому теплий при-
йом гостям найпівнічнішої сто-
лиці (фото 1) може забезпечити 
курорт Блакитна лагуна (фото 6), 
до якого від неї близько 45 хв на 
авто. У неглибокому природному 
кремнієвому резервуарі з тер-
мальною водою (температура не 
нижче ніж 36°С) щороку хлюпа-
ється щонайменше чверть міль-
йона людей. Це одне з найпопсо-
віших місць, яке все ж слід відві-
дати тим, хто сумнівається, що 

Рейк’явік

ГРЕНЛАНДСЬКЕ МОРЕ

АТЛАНТИЧНИЙ О
КЕА
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вчинив правильно, відмовив-
шись заради Ісландії від відпо-
чинку де-небудь у тропіках. Об-
мащування білою «грязючкою» 
– невід’ємний ритуал, який ні-
бито має молодильний ефект. 
Щоправда, надто відчайдушних 
персонал Блакитної лагуни засте-
рігає: варто пильнувати, щоб ча-
рівна субстанція не потрапила на 
волосся, інакше його кілька днів 
неможливо буде розчесати. 

КРАїНА ПоЛіТиЧНиХ 
ПРЕЦЕДЕНТіВ 
Ісландцям не потрібно пояс-
нювати, що таке народо-
владдя. Ісландія – колиска 
парламентаризму. Її парла-
мент, який зветься Альтінг, 
уперше зібрався 930 року в до-
лині, де нині міститься націо-
нальний парк Тінгветлір, що 
входить до популярного турис-
тичного маршруту «Золоте 

кільце» (разом із водоспадом 
Гульфосс і долиною гейзерів 
Хаукадалур). Споконвіків Аль-
тінг був не лише законодавчим 
органом, а й місцем, де вирішу-
вали конфлікти. Саме тут 1944 
року проголосили незалеж-
ність від Данії.  

Будь-який ісландець, який 
поважає свою країну (а інших тут 
знайти важко), не гребує можли-
вістю наголосити на тому, на-
скільки вона прогресивна щодо 
забезпечення прав людини. За 
багатьма суспільними показни-
ками, за якими женуться лібе-
рали всього світу, Ісландія – 
впевнений № 1. 

Найсуворіші феміністки, по-
трапивши сюди, найімовірніше, 
перейматимуться хіба тим, що 
не матимуть приводу просити 
грант у західних філантропів. 
Адже Ісландію вважають раєм 
на Землі для жінок, у якому 
вони мають можливість не лише 
одержати доволі солідну фінан-
сову підтримку, якщо зали-
шаться самі з дитиною на руках, 
а й сповна вдовольнити власні 
амбіції. Віґдіс Фіннбоґадоттір, 
матір-одиначка і перша у світі 
жінка-президент, яку обрали на 
демократичних виборах, – 

Міжнародні теле-
фонні розмови  

 з Ісландії              
за допомогою  
ТревелСімки:  

вихідний тариф –

$0,69/хв, 
вхідний –

$0,00/хв

У 2007 році ООН 
визнала Ісландію 
найкращою у світі 
країною для про-

живання.
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яскраве підтвердження цього. 
Посаду глави держави вона обі-
ймала впродовж 16 років.  

Знайти спокій, розуміння, ба 
навіть підтримку в Ісландії мо-
жуть представники ЛГБТ-
спільноти. Це одна з небагатьох 
країн у світі, де легалізовані од-
ностатеві шлюби. Нинішня 
очільниця уряду Йоганна Сіґур-
дардоттір – перша в історії 
прем’єр-міністр-лесбіянка, яка 
узаконила свої стосунки. 

Небайдужий до сексуальних 
меншин і Йон Ґнарр, лідер 
«Найкращої партії», яка наразі 
заправляє благоустроєм столиці. 
Про витівку цього ексцентрич-
ного мера Рейк’явіка торік не го-
ворили хіба що ліниві. Під час 
гей-параду він перевдягнувся у 
жінку і розкидав зі сцени тро-
янди, наспівуючи пісні з репер-
туару Леді Ґаґи. 

БоЖЕВіЛЬНі. У ЯКоМУ 
сЕНсі?
За інформацією ісландського 
Міністерства здоров’я та соці-
ального захисту, психічні не-
дуги та стреси є найпоши-
ренішими на острові пробле-
мами. Психологи припуска-
ють, що в цьому винна не 
надто щедра на світло зима, за 
якої день триває близько чоти-
рьох годин. 

Проте затяжні ночі пригні-
чують не всіх. Зрештою, тем-
рява – найкращий друг легко-
займистих сердець. Достатньо 
зазирнути в один із пабів у 
центрі Рейк’явіка – й імовір-
ність того, що ви знайдете, з 
ким «зігрітися», дуже висока. 
Особливо якщо закортить при-
губити бреннівіну – алкоголь-
ного напою, в народі більше ві-
домого як «чорна смерть». 
Нейтралізувати його дію іс-
ландці зазвичай намагаються, 
закушуючи трунок шматком 
акулятини, яку, перш ніж 
вжити, закопують у землю на 
кілька місяців, аби вона до-
бряче протухла. Щоб з’їсти 
таке, треба бути або несповна 
розуму, або геть п’яним.

«This land of ice is goddamn 
nice!» («Ця земля льоду збіса 
гарна!») – каже парубок, із 
ким я піднімаю келих за те, 
щоб у цій країні ніколи не було 
дефолту. Й за всі найперекон-
ливіші аргументи на користь 
того, щоб поїхати сюди, які ми 
обоє знайшли постфактум. 

4
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:)
Ті, чий му-
зичний смак 
вище серед-
нього, лю-
тують: як 
вискочка з 
низькопроб-
ною компо-
зицією та іді-
отським тан-
цем міг за-
полонити 
розум ніби 
цілком при-
томних лю-
дей?

Богдан Буткевич олена Чекан

НАш ТИЖДЕНЬ| 

осЕРЕДоК 
ЛУЗЕРіВ

МАЛиНоВі 
ВАРТоВі

МАсоВА 
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Наталія Петринська

Редакція отримала кілька листів, де чи-
тачі запитують, чому на сайті Тиждень.ua 
зникла система відкритого коментуван-
ня статей. Відповідаємо. Останнім часом 
з’явилося чимало дописів відверто прово-
кативного характеру, із прямими образа-
ми на адресу конкретних людей, релігій-
них конфесій тощо. Водночас ці зауважен-
ня жодним чином не стосувалися тематики 
матеріалів. Тим часом в українському ме-
діапросторі почастішали випадки, коли че-
рез такі коментарі представники влади й 
правоохоронні органи звинувачували не-
залежні інтернет-видання в розпалюван-
ні міжетнічної та міжрелігійної ворожне-
чі, закликах до повалення влади тощо. Аби 
уникнути приводів для 
можливих утисків, Тиж-
день.ua вирішив транс-
формувати відкриті до-
писи в систему зворотно-
го зв’язку. Ми щономера 
друкуватимемо комен-
тарі читачів, які отримує 
сайт Тиждень.ua за до-
помогою нової схеми, та 
уривки з листів, що над-
ходять у редакцію жур-
налу «Український тиж-
день».

Найбільш дискусійні матеріали № 47
«Кишенькова четверта влада». Вале-
рія Бурлакова розслідувала факти цен-
зури в підконтрольних ігореві Коломой-
ському ЗМі 

Читач: Противно дивитись та слухати брех-
ню на ТСН. Замість важливої інформації по-
казують як топ-новину – пес вкусив когось за 
с... десь в Цюрупинську і т. п. Інтернет – єди-
не джерело правдивої інформації.

Юрій: Дякую за статтю! Тепер УНІАН чи-
тати не буду.

Роман: А я-то дивлюсь, читаю по звич-
ці УНІАН, давно звернув увагу, 
щось акценти ніби ті, що колись, 
а статті вже пусті, як з пальця ви-
смоктані, і взагалі мусор, бо По-
кращення. Тепер ясно, звідки 
ноги ростуть.

«Чіста данєцкій футбол». 
олександр Горин про поведін-
ку «шахтаря» на полі під час 
останнього матчу

Вікторія: Емоції дописувачів на 
«так звану ГРУ» «Шахтаря» – зро-

зумілі. Федераціі футболу, БЕЗПЕРЕЧНО! 
треба розробити ЗАПОБІЖНІ ДІЇ В ПРАВИ-
ЛАХ гри! Добрих докорів та нарікань люди 
зі СКАЛІЧЕНИМ вихованням та ОБМЕЖЕ-
НИМ світобаченням ніколи НЕ ЗРОЗУМІ-
ЮТь!

Віктор шабанов: Публікація дуже заанга-
жована. Вона не містить спортивного ана-
лізу події, яка відбувалась у матчі. Більш 
того, автор переносить висновки щодо суто 
спортивної події у політичне русло. При 
цьому він дозволяє собі ображати все на-
селення Донбасу. Мені дуже шкода, що та-
кий шанований мною (і багатьма жите-
лями Донбасу) журнал, який ми вважає-
мо одним з флагманів ЗМІ, що стверджу-
ють українську самосвідомість і незалеж-
ність, припускається таких непрофесійних 
публікацій.

Металист: 2008 год, «Шахтер» – «Барсе-
лона», эпизод на 87-й минуте. Форвард 
«Шахтера» Евгений Селезнев лежал на га-
зоне, оранжево-черные выбили мяч в аут 
и дожидались ответного хода гостей со-
гласно принципам фэйр-плей. Однако не 
дождались, а концентрацию внимания 
потеряли. И хоть одна сволочь из УЕФА что-
нибудь сказала против «Барсы»?

Відвідини шкіл наштовху-
ють на сумні роздуми про 
майбутнє України. Адже біль-
шість вчителів, завучів, ди-
ректорів поділяються лише 
на дві категорії, і обидві – аут-
сайдерів. Перша – це підстар-
куваті лузери пізньорадян-
ської витримки, що з велично-
чварними обличчями досі 
вчать дітей бути «справж-
ньою радянською людиною» 
з усіма похідними й несамо-
вито тримаються за своє 
місце. Друга – молоді не-
вдахи, що позакінчували пе-
дагогічні заклади через не-
можливість здобути «ви-
шку» в іншому, більш ста-
тусному місці, а потім так і 
не знайшли роботи не за фа-
хом, тож від безнадії працю-
ють у школах. Чого можуть 
навчитися діти в цих осе-
редках лузерів – питання 
зайве. 

Мені п’ять, сестрі – шість. 
Літо. З моїми двоюрідними 
дідусем і бабцею їдемо ста-
ренькою автівкою до лісу по 
малину. Збираємо – ми непо-
далік бабусі, а дід десь осто-
ронь. У мене в кошику вже чи-
мало запашних ягід. Раптом 
хрускіт. Кущі заворушилися – 
ведмежа. Я перелякалася і 
стрімголов до бабці. Дорогою 
побачила якихось дивних 
хлопців зі зброєю – швидше, 
швидше звідси. Розповідаю, 
вона заспокоює мене: «То тобі 
привиділося». Аж ось і дідусь із 
повним кошиком малини. По-
хвалив нас: «Молодці, стільки 
ягід назбирали…» Пройшло 
багато років. І десь у 1990-х ді-
дусь, лікар-хірург, розповів 
нам про волинський ліс. «Ви, 
діти, збирали малину, а в мене 
була радість – я прооперував 
хлопця з УПА… Літо 1958 
року…» 

Світовий інтернет-простір 
з’їхав із глузду. Усі рекорди пе-
реглядів на Youtube побив ко-
рейський репер PSY зі своїм 
«Gangnam Style» – його відео-
ролик на кінець листопада по-
дивилося понад 800 млн лю-
дей. Примітивна композиція з 
яскравим бекграундом вулич-
ного гламуру й невигадли-
вими рухами виконавця, – 
здавалося б, такого трешу в 
мережі не бракує. Однак чо-
мусь саме цей кореєць впли-
нув на масову свідомість на-
стільки, що його рухи почали 
копіювати зірки шоу-бізу й на-
віть політики. Ті, чий музич-
ний смак вище середнього, 
лютують: як вискочка з низь-
копробною композицією та 
ідіотським танцем міг заполо-
нити розум ніби цілком при-
томних людей? Зміг, на жаль, 
бо, за словами фанів PSY, це 
«дуже весело». 

ЗВоРоТНий ЗВ'ЯЗоК
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«Чіста данєцкій футбол» 
Те, як клуб Ріната Ахметова забив гол у ворота датського клубу 
«Нордшелланд», наочно продемонструвало всьому цивілізованому 
світу той тип культури, який панує в середовищі нинішньої 
української «еліти» 

Є 
у футболі, як і в будь-якому 
іншому виді спорту, непи-
саний набір джентльмен-
ських правил поведінки, 

який англійською називається 
fair play. Він виражає переко-
нання спортсменів у благород-
стві та справедливості і проявля-
ється, зокрема, у повазі до супер-

ника, усвідомленні рівних шан-
сів для учасників змагань і запе-
речує досягнення перемоги 
будь-якою ціною. Тут важливий 
не так сам виграш, як чесний і 
прозорий процес на шляху його 
досягнення. Всі ці чесноти були 
закладені у спорті ще у вікторі-
анську епоху і відображали тим 

самим засадничі елементи євро-
пейської культури та цивілізації, 
зокрема принципи рівності, зма-
гальності й конкурентності.

У футболі є таке неписане 
правило: м’яч, утрачений однією 
з команд внаслідок травмування 
гравця (зупинка суддею гри, від-
кидання шкіряного в аут тощо), 
після поновлення гри має бути 
повернутий їй суперником. У 
цьому випадку віддати м’яч су-
противнику вважається ознакою 
доброго тону, виявом спортивної 
етики та, врешті-решт, поваги до 
чужої команди. Одним словом, 
це чесна гра.

Випадок, який трапився на 
25-й хвилині матчу групового 
турніру Ліги чемпіонів між 
«Шахтарем» та «Нордшеллан-
дом» у Копенгагені, жодного сто-
сунку до fair play не має і ввійде в 
історію футболу як найганебні-
ший прояв нечесної гри. На 
жаль, цю сторінку написала 
українська команда.

«Нордшелланд» за рахунку 
1:0 проводив чергову атаку на во-
рота донецької команди. В цен-
трі поля в результаті зіткнення 
гравець датського клубу зазнав 
травми, суддя зупинив гру, а за 
кілька секунд поновив її розігра-
шем м’яча. Дотримуючись пра-
вил fair play, «Шахтар» мав від-
дати шкіряного суперникові. Од-
нак те, що було далі, шокувало 
не лише датських футболістів і 
вболівальників, а й весь фут-
больний світ. Від гравця «Шах-
таря» пішла передача на напад-
ника гірників бразильця Луїса 
Адріано, той безперешкодно (на-
ївні ж гравці і воротар «Норд-
шелланду» чекали ж бо на fair 
play у вигляді «мирної передачі» 
м’яча) забив гол і з радісним об-
личчям побіг тріумфувати на 
очах ошелешених датчан. Зго-
дом він пояснював, що в нього, 
мовляв, спрацював інстинкт 
форварда. Суддя, звичайно, гол 

Автор: 
Олександр 

Горин 

21 листопада в УЄФА завели дисциплінарну 
справу на нападника донецького 
«Шахтаря» Луїса Адріано за порушення 
статті 5 дисциплінарного статуту 
«Принципи поведінки» під час матчу з 
командою «Нордшелланд» у Копенгагені
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