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Вогнем  
і Яричем
З

ахоплення Гостинного двору розпочалося у червні 2011 
року, коли в ПАТ «Укрреставрація», яка є орендарем бу-
динку на Контрактовій площі, 4, тобто Гостинного двору, 
змінився власник. Новим мажоритарним акціонером 

підприємства (91% акцій) стала кіпрська фірма Afidreko 
Holdings Ltd. На посаду голови правління було призначено Дми-
тра Ярича, юриста ТОВ «Кінотеатр «Зоряний» (штаб-квартири 
Партії регіонів), людину, яку пов’язують із «Сім’єю». Невдовзі 
постановою Кабінету Міністрів Гостинний двір виключили зі 
списку пам’яток архітектури, що перебувають під охороною 
держави.  
У квітні 2012 року Київська міська рада голосами 68 депутатів 
провладної більшості дала дозвіл Укрреставрації на розробку 
проекту земле устрою з метою реконструкції будівлі під 
торговельно-офісний центр із гостьовою стоянкою. І вже на-
ступного дня будівельники розпочали спроби «реконструкції». 
На територію двору заїхала бурова установка. У відповідь акти-
вісти організацій «Збережи Старий Київ» та «Право на місто» 
розпочали безстрокову акцію протесту проти забудови, засну-
вавши республіку «Гостинний двір». 
Однак у липні 2012 року забудовник вдався до важкої артиле-
рії: Вер ховна Рада схвалила поправку до Закону «Про реаліза-
цію соціальних ініціатив президента України щодо здешев-
лення вартості іпотечних кредитів», яким дала зелене світло 
приватизації Гостинного двору(!?) На додаток через кілька днів 
Окружний адміністративний суд Києва відмовився заборонити 
дію постанови Кабінету Міністрів про виведення об’єкта з Дер-
жавного реєстру пам’яток архітектури. Контрольним пострілом 
стало підписання президентом Януковичем ухваленого парла-
ментом закону та рішення Київради про виділення земельної 
ділянки для реконструкції Гостинного двору.
Проте активісти не здалися. Тож наприкінці 2012-го представ-
ники забудовника вчинили кілька спроб нічних штурмів ГД, 
які були відбиті. Зрештою 9 лютого 2013 року будівля загорі-
лася. Офіційна версія – закоротило дроти, неофіційну «доду-
майте самі».
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З
атяжне блокування прези
дії парламенту депутатами 
УДАРу з вимогами запро
вадження процедури, здат

ної гарантувати виключно осо
бисте голосування депутатів, 
спочатку багатьом видавалося 
дріб’язковим і потенційно не
тривалим. Регіонали навіть жар
тували, що повернуться у Раду, 
як тільки блокувальники втом
ляться. Однак розвиток подій за
свідчив, що зі скептично-
жартівливого ставлення пред
ставників влади до дій опозиції 
поволі перетворюється на 
насторожено-занепокоєне. Ви
мога персонального голосування 
має ідеальне юридичне під
ґрунтя, яке випливає з відповід
ної норми Конституції. Зре
штою, перехід до нього може 
змінити саму модель роботи 
парламенту і переформатувати 
відносини між владою та опози
цією. Одразу після початку бло
кування на адресу її представни
ків пролунало чимало критики, 
мовляв, хіба на житті пересіч
ного українця якось позна
читься, натискає кнопку кожен 
за себе чи один за вісьмох? Але 
критики мають розуміти, що за
вдяки персональному голосу

  14 лютого 1848    15 лютого 1919    16 лютого 1813  

  7–13 лютого  
Міжнародний альянс 
інтелектуальної 
власності ініціює 
надання Україні статусу 
країни-пірата № 1 

На вибори?
Зайнявши позицію 
принципової 
непоступливості в питанні 
персонального голосування, 
регіонали загнали себе  
в пастку

Автор: 
Мілан Лєліч, 

Олесь 
Олексієнко

Українська проку-
ратура порушила 
справу за фактом 
викрадення російсь-
кого опозиціонера 
Развозжаєва 

Київський 
апеляційний 
суд призупинив 
банкрутство 
«АероСвіту»

Народився Семен Гулак-
Артемовський, співак 
і композитор, автор 
першої української опери  
«Запорожець за Дунаєм»

За наслідками 
американсько-мексиканської 
війни Техас передано США

Українська Національна 
Рада ЗУНР ухвалила закон 
про вживання української 
мови у державних 
установах

ванню опозиція дістане мож
ливість хоч якось впливати на 
ситуацію в Раді. Партія регіонів 
за жодних обставин не зможе 
забезпечити постійну присут
ність усіх своїх депутатів у се
сійному залі. В таких умовах 
ціна кожного голосу позафрак
ційних мажоритарників зрос
тає захмарно, як і досить дис
циплінованих комуністів, але 
гарантій успішного голосу
вання це все одно не дає.

Регіоналів такий підхід ка
тегорично не влаштовує. І вже з 
першого дня вони почали шу
кати виходи із ситуації, в яку їх 
загнала опозиція. Перший – ди
пломатичний, він полягає у 
створенні робочої групи з при
воду «сенсорної кнопки» на 
основі запропонованого синьо-
білими «меморандуму». Свою 
позицію регіонали обґрунтову
ють абсурдними аргументами 
щодо «зношеності системи 
«Рада», можливості обманути 

сенсорну кнопку, потребою роз
глянути всі пропозиції щодо 
цього питання тощо. Тому три
валі переговори керівників усіх 
фракцій не дали жодного ре
зультату, вочевидь, не дадуть і в 
майбутньому. Другий – силовий. 
«Нормалізовувати роботу парла
менту» шляхом цілеспрямова
ного побиття опозиціонерів та 
відправки їх на лікування до 
«Феофанії» біло-сині звикли в 
минулому скликанні. Підра
хунки свідчать: їхньої очевидної 
силової переваги над опози
цією, що мала місце минулого 
скликання, зараз уже немає. 
Проти приблизно сотні бійців-
регіоналів опозиційні сили у 
разі спільних дій можуть виста
вити не менше. 

Третій спосіб – дострокові 
парламентські вибори. Однак 
спроби регіоналів лякати пред
ставників опозиції можливістю 
проведення їх за повністю мажо
ритарною системою так само ви

Тиждень  
в історії
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Американський 
астроном-аматор 
Клайд Томбо відкрив 
Плутон

Указ президії 
Верховної ради 
СРСР про передачу 
Кримської області зі 
складу РРФСР до УРСР

  17 лютого 1944    18 лютого 1930    19 лютого 1954  
Завершилася Корсунь-
Шевченківська 
наступальна операція 
Червоної армії, оточення 
80-тисячного німецького 
угруповання

  20 лютого 1905  
Народився Улас 
Самчук, український 
письменник і публіцист, 
автор романів 
«Волинь», «Марія»
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Обшук у 
приймальні 
депутата Арсена 
Авакова і 
харківському офісі 
«Батьківщини» 

Через снігопади 
обвалилася стіна  
однієї з будівель  
на ЧАЕС поблизу  
4 енергоблоку

Авіакатастрофа  
у Донецьку.  
Літак з одеськими 
вболівальниками 
перекинувся на злітній 
смузі. 5 загиблих 

У Києві розпочалися 
слухання у справі про 
вбивство Щербаня. 
Мали місце сутички між 
народними депутатами  
і спецзагонами МВС 

ремоги в усіх округах у регіонах, 
де опозиціонери на торішніх пе
регонах сукупно здобули абсо
лютну першість. А шанси на це 
зростають з огляду на те, що 
влада втягнулася в протистояння 
з низкою непідконтрольних 
самовисуванців-мажоритарників 
(групи Порошенка, Балоги). 
Врешті-решт, парламент, сфор
мований цілковито з депутатів, 
обраних за мажоритарними 
округами, таїть чимало ризиків й 
із погляду можливої бунтівної по
ведінки депутатів і від окремих 
груп впливу в самій ПР. 

Натомість у разі втрати 
контролю над парламентом на
ступним питанням одразу ж по
стануть дострокові вибори пре
зидента, адже країна опиниться 
в ситуації політичної кризи че
рез протистояння між нинішнім 
гарантом (якого вперше в історії 
України підтримало менш ніж 
50% учасників голосування) та 
Верховною Радою (яка репрезен
туватиме поточні суспільні на
строї, тож результати можливих 
дострокових парламентських ви
борів будуть своєрідним воту
мом недовіри суспільства до 
влади). Такий сценарій дестабі
лізації ситуації для влади не
прийнятний, особливо в умо
вах, коли очевидною буде 
втрата режимом ініціативи. 
Цей аспект надзвичайно важ
ливий, оскільки значною мірою 
саме втрата опозицією ініціа
тиви 2010 року призвела до 
швидкої концентрації влади в 
руках Януковича.

Таким чином, у партії влади 
залишаються два потужних ме
ханізми контрольованого виходу 
з незручного становища. По-
перше, застосування силовиків 
та судової системи для тиску на 
широке коло депутатів, щоб вони 

даються невдалими. Насамперед, 
як зазначив один із учасників 
блокування ударівець Павло Роз
енко, щоб змінити виборчий за
кон, потрібно спочатку відновити 
роботу ВР. Навіть попри це, не 
так просто буде знайти в парла
менті голоси за мажоритарну сис
тему, адже для комуністів торік 
одномандатні округи обернулися 
суцільними втратами їхньої ваги 
в парламенті. З огляду на це по
рушення питання про чергове 
оновлення виборчого закону, на
впаки, може завершитися ситуа
тивною більшістю за повністю 
пропорційну систему, і тоді вже 
поразки зазнають регіонали. Але 
не тільки цілком пропорційні ви
бори, а й навіть мажоритарні, не 
виключено, завершаться перемо
гою опозиційних сил за умови, 
що, навчені попереднім досвідом, 
усі троє таки узгодять своїх кан
дидатів на округах (як було між 
«Свободою» та «Батьківщиною» 
на минулих). Для чого досить пе

були поступливішими. Однак 
ситуація зі спробою позбавити 
мандатів Балогу та Домбров
ського (див. стор. 10) свідчить 
про те, що такі дії можуть дати 
цілком протилежний очікува
ному результат. По-друге, прове
дення засідання парламенту в 
іншому місці, як це уже було в 
2000 році в Українському домі. 
Однак такий крок загрожує по
дальшою делегітимізацією «збо
рів кнопкодавів», адже єдиним 
поясненням регіоналів немож
ливості потрапити до парла

менту буде лише очевидне неба
жання дотримуватися конститу
ційної норми про персональне 
голосування. А відтак протисто
яння з Верховної Ради може пе
рекинутися  на вулицю.

Зайнявши позицію принци
пової непоступливості «якійсь 
там опозиції», регіонали вкотре, 
як і в ситуації з ув’язненням із 
Тимошенко та Луценком, за
гнали себе в пастку. Що далі за
ходить політичний конфлікт, то 
складніше ПР буде вирішувати 
проблему й при цьому «збері
гати обличчя». Водночас по
дальша ескалація протисто
яння лише ілюструватиме її 
безпомічність режиму, погли
блення політичної кризи, а від
так потребуватиме перезаван
таження усієї системи влади за 
зразком 1994 року. Але за ни
нішнього рівня недовіри до 
влади такий сценарій так само 
не віщує нічого доброго ані Яну
ковичу, ані Партії регіонів.  

ЩО ДАЛІ ЗАХОДиТь 
ПОЛІТиЧНий КОНФЛІКТ,  
ТО СКЛАДНІШЕ ВЛАДІ БУДЕ 
«ЗБЕРЕГТи ОБЛиЧЧЯ» 
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АЛЕКСАНДР КВАСНЕВ-
СьКий ТА ПЕТ КОКС
не згодні з тюремниками  
Європейські політики спрос-
тували інформацію Держав-
ної пенітенціарної 
служби про те, що 
нібито емісари ЄС 
не мають претен-
зій до умов утри-
мання Юлії Тимо-
шенко. 

ВЛАДиСЛАВ ЛУК’ЯНОВ 
у боргах як у шовках 
Відомий своєю любов’ю до краси-
вого життя регіонал 
не платить за кому-
нальні послуги, за-
боргованість за його 
київську квартиру ся-
гає 11 тис. грн. 

МиКОЛА АЗАРОВ
торгує ГТС
Прем’єр готовий і навіть 
наполягає на тому, 
щоб Росія зайняла-
ся «модернізацією» 
української ГТС, мов-
ляв, європейці від цьо-
го відмовилися. 

2,5 млрд грн
сплатив Укртрансгаз компаніям, 
що належать кільком охорон-
цям і пенсіонерам. Деяким ЗМІ 
пропонували чималі гроші за 
приховування цієї інформації

На 15%
зменшився прибуток Газпро-
му в 2012 році. Згідно зі звітом 
компанії  

53,38 млрд грн
становив дефіцит бюджету в 
2012 році, що в 2,3 раза біль-
ше, ніж у 2011-му. Дані Держ-
стату  

29,1 млрд грн 

такими є доходи «кіпрських ін-
весторів» в Україні за 2012 рік. 
Інформація Міндоходів 

ФЕйС-КОНТРОЛь МАйжЕ СЕРйОЗНО

СЕРГІй ТАРУТА
спростовує мотиви 
Відомий донецький 
бізнесмен запере-
чує наявність у Пав-
ла Лазаренка і 
його команди мо-
тивів для замовлен-
ня вбивства Євгена 
Щербаня. 

СЕРГІй ЛьОВОЧКІН 
посилює позиції 
Голова Адміністрації пре-
зидента став співвласни-
ком (разом із Дмитром 
Фірташем) каналу «Ін-
тер». Є версія, що в та-
кий спосіб група Фір-
таша намагається 
продемонструва 
ти «Сім’ї» свою 
впливовість.

ДОСЛІДжЕННЯ

«К
расномовство» Януковича загаль
новідоме: заклики «увікнути Укра
їну», «курасани», «побачити влас
ними руками» – ці (й не тільки) ви

слови президента надовго увійдуть до історії 
віт чизняного політичного анекдота. Але остан
нім часом речниця глави держави, колишня ак
тивістка боротьби проти цензури Дарка Чепак 
працює здебільшого в ролі автовідповідача: 
«Щойно у нас буде інформація з цього приводу, 
ми оприлюднимо її на сайті», – відповідає вона 
на дзвінки журналістів, усерйоз занепокоєних 
відмовчуванням президента, коли в українців 
накопичилася до нього критична маса запитань. 
Що думає Віктор Янукович про нові звинува
чення на адресу Тимошенко? Яка його оцінка по
дій у Раді, блокованій уже другий тиждень по
спіль? Якою буде позиція Києва на саміті Україна 
– ЄС?.. Мовчить президент. Поїде за кордон – до 
Литви чи Туркменистану (останнім часом вояжі 
Януковича рідко виходять за межі колишнього 
СРСР) – і здебільшого там ані пари з вуст, а як і 
скаже щось, то не надто багато й малозмістовне.

Але «високодуховний» гарант усе-таки не да
вав обітниці мовчання. Його можна буде поба
чити, а головне, почути на всіх екранах країни: 
22 лютого він спілкуватиметься з народом у ефірі 
«Першого національного», а 1 березня дасть на
решті (вперше від грудня 2011-го) прес-
конференцію.  

Влада без довіри
За показниками довіри до державних 
інститутів і до влади загалом Україна посідає 
останні місця серед європейських країн. Про 
це свідчать дані Європейського соціального 
дослідження, які оприлюднив фонд 
«Демократичні ініціативи». За 10-бальною 
шкалою найбільшу підтримку поміж 
українців дістала міліція, але й та ледь 
набрала 2,5 бала. Соціологи зазначають, що 
найвищий рівень довіри українська влада 
мала у 2005-му, тоді він був цілком зіставним 
із показниками країн Центральної Європи. 
Але відтоді кредит довіри наших 
співвітчизників до влади, зокрема Верховної 
Ради, зменшився більше ніж удвічі. 

За даними фонду «Демократичні ініціативи»
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МАйжЕ СЕРйОЗНО

€960 млрд
такі видатки затверджені в семиріч-
ному бюджеті ЄС (2012–2020 роки)

2 млн нерозкритих 
злочинів
назбиралося в Україні за роки не-
залежності. Дані Держстату 

КОРОТКО ПРО ДиСКРЕДиТАЦІю ІНАКОДУМЦІВ

«Ведмеді» Власенка
Із подачі провідної новинарської агенції УНІАН в 
українському інформпросторі з’явилися два пові
домлення доволі-таки абсурдного змісту. Перше: 
від імені захисника Юлії Тимошенко Сергія Вла
сенка про те, що за ним, мовляв, стежать співробіт
ники СБУ, перевдягнені в костюми мультипліка
ційних ведмедів. Друге: сенсаційне – Олександри 
Кужель, ніби проти неї готуються порушити кри
мінальне провадження за злочини проти націо
нальної безпеки. Обидва дописи були оформлені 
як пряма мова політиків, деякі ЗМІ підхопили цю 
інформацію, що невдовзі зникла з УНІАН і жодним 
чином не підтвердилася: і Власенко, і Кужель зая
вили, що не давали агенції таких коментарів. Пока
зово, що керівництво УНІАН не стало жодним чи
ном коментувати цей скандал, водночас співробіт
ники агентства, які вже не перший місяць конфлік
тують із менеджментом, повідомили, що згадані 
матеріали були «джинсою», себто замовними.

Гра у WikiLeaks
Від січня тривають спроби дискредитувати опози
ціонерів і просто відомих громадян за допомогою 
різного роду «зливів» – інформації, роздобутої ні
бито в результаті хакерського втручання в елек
тронну пошту тих чи тих персон. Саме так намага
лися очорнити доньку Юлії Тимошенко Євгенію 
під виглядом сенсаційного розслідування під ам
бітною назвою «Жужалікс»: на окремому сайті 
було викладено понад 5 тис. повідомлень, буцімто 
вилучених із її скриньки. Зокрема там містилася 
інформація, що родина Тимошенків винна ні
мецькій клініці Charité €680 тис. – ці цифри по
трапили навіть у німецьку пресу. Однак медуста
нова швидко спростувала це повідомлення. Крім 
того, мали місце спроби скомпрометувати депу
тата від «Батьківщини» Григорія Немирю за допо
могою сайта «Немирялікс», який розповідає про 
«офшорні справи» опозиції. Жертвами хакерів 
стають не лише політики, а й журналісти. Так, ві
домий кореспондент «Української правди» Сергій 
Лещенко теж виявився мішенню для маніпулято
рів: він отримав лист, що нібито містив «злив» ін
формації на Сергія Арбузова, хоч насправді це 
була спроба (попервах вдала) зламати пошту й діс
тати доступ до даних, якими володіє журналіст.

Телефонний терор
Масове розсилання sms із метою деморалізації 
політичних опонентів – прийом не новий. Його, 
зокрема, використовували під час парламент
ських виборів-2012 у Криму, де представників опо
зиції завалювали спамом або відправляли їм по
відомлення з погрозами. Нещодавно ця техноло
гія була відпрацьована на депутатах Верховної 
Ради. Напередодні зібрання опозиційних фракцій 
нардепи отримували «фальшиві» sms, у яких було 
повідомлено, що захід скасовано. Регіонали поспі
шили відхреститись від цієї «диверсії», однак опо
зиціонери заявили, що вимагатимуть від проку
ратури розслідування.

Влада без довіри
За показниками довіри до державних 
інститутів і до влади загалом Україна посідає 
останні місця серед європейських країн. Про 
це свідчать дані Європейського соціального 
дослідження, які оприлюднив фонд 
«Демократичні ініціативи». За 10-бальною 
шкалою найбільшу підтримку поміж 
українців дістала міліція, але й та ледь 
набрала 2,5 бала. Соціологи зазначають, що 
найвищий рівень довіри українська влада 
мала у 2005-му, тоді він був цілком зіставним 
із показниками країн Центральної Європи. 
Але відтоді кредит довіри наших 
співвітчизників до влади, зокрема Верховної 
Ради, зменшився більше ніж удвічі. 

За даними фонду «Демократичні ініціативи»
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Перетиснули?
Ставка на силові методи формування лояльної більшості в парламенті, 
схоже, може мати для режиму Януковича протилежні наслідки

8 
лютого Вищий адміністра
тивний суд України 
(ВАСУ) своїм рішенням 
позбавив мандатів одразу 

двох народних депутатів: Павла 
Балогу (який обирався за окру
гом № 71 на Закарпатті від партії 
свого брата Віктора «Єдиний 
центр») та Олександра Домбров
ського (самовисуванця, якого 
вважають наближеним до Петра 
Порошенка, округ № 11). 

СУД ПРОТи КОНСТиТУЦІї
На час здачі номера до друку мо
тивувальна частина рішення суду 
була невідома навіть усім сторо
нам процесу. Втім, як розповів 
Тижню ініціатор позову Юрій 
Кармазін (багато хто вважає, що 
його використовує влада), піти 

до ВАСУ його змусила бездіяль
ність Центрвиборчкому, який на
чебто проігнорував звернення мі
ліції про фальсифікації у двох 
відповідних округах. За його сло
вами, депутат, який дістав повно
важення внаслідок вчинених на 
виборах злочинів, має бути по
збавлений мандата, хоч би 
скільки часу минуло після пере
гонів. 

Але ані відповідач по 
справі, Центрвиборчком, 
ані третя сторона процесу, 
власне депутати Балога і 
Домбровський, такого під
ходу не поділяють (див. 

коментар Андрія Ма-
гери). У розпоря

д ж е н н і 

Тижня опинилося підготовлене 
юристами партії «Єдиний 
центр» заперечення на позовну 
заяву Кармазіна. Представники 
Балоги наводять кілька аргумен
тів, чому суд мав залишити по
зов без розгляду і відмовити в 
позбавленні депутатських ман
датів. Серед них – порушення 
всіх можливих строків подання 
позову (строк закінчився ще 27 
листопада минулого року, і за
кон прямо забороняє його про
довжувати), відсутність у самого 
Кармазіна права його подавати 
(його інтереси ніяк не постраж
дали від депутатства Балоги й 
Домбровського), звернення не в 
той суд, у який потрібно (позов 
мав подаватися до Київського 
апеляційного адмінсуду), пока

зання допитаного 
судом свідка, 
неможливість 
ЦВК призна

чити по

Автор:  
Мілан Лєліч
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вторні вибори за законом, чого 
також вимагає у своєму рішенні 
ВАСУ, неможливість позбавити 
обраного нардепа повноважень 
(за конкретними винятками на 
кшталт втрати ним громадян
ства або визнання недієздат
ним). Такі аргументи наводять і 
незалежні правники, зокрема 
колишній нардеп Юрій Ключ
ковський: «Якщо для Вищого 
адмінсуду не діє Конституція, це 
страшно небезпечно». 

Таким чином, рішення ВАСУ, 
вочевидь, має виключно політич
ний характер. Від попередніх 
фактів вибіркового правосуддя 
воно відрізняється тим, що удар 
завдано не по опозиції, а по гру
пах Петра Порошенка та Віктора 
Балоги, які ще в недалекому ми
нулому Партія регіонів могла б 
вважати «умовно своїми». Нага
даємо, зовсім нещодавно обидва 
були чинними міністрами в уряді 
Миколи Азарова. У нинішньому 
парламенті вони не примкнули 
ні до влади, ні до опозиції. 

ЗВОРОТНий ЕФЕКТ
Дії влади можна пояснити, 
якщо взяти до відома ситуацію 
всередині самої фракції ПР, де 
чимало депутатів висловлюють 
невдоволення монополізацією 
всіх ресурсів (політичних, сило
вих, економічних) «Сім’єю», яка 
посилюється з місяця в місяць. 
«У фракції Партії регіонів відбу
ваються якісь процеси, є якісь 
хитання», – зазначив в інтерв’ю 
Тижню Павло Балога. Справді, 
нещодавно деякі нардепи-
регіонали, зокрема з групи Рі
ната Ахметова, тихо саботували 
формальний процес звільнення 
з посади голови НБУ Сергія Ар
бузова у зв’язку з його перехо
дом до Кабміну та призначення 
натомість Ігоря Соркіна. Тоді 
Партії регіонів з першої спроби 
не вистачило саме цих кількох 
голосів для успішного голосу
вання. А минулого тижня, за 
чутками, низка біло-синіх про
ігнорували вимогу голови фрак
ції Олександра Єфремова не
гайно зібрати «бойовий загін» 
для силового розблокування 
парламентської трибуни. Тож 
логіка влади – попереджуваль
ний постріл ще не по «своїх», 
але вже й не по «чужих» – має 
знову зробити самих регіоналів 
цілковито слухняними і при
сікти будь-які спроби пограти в 
незалежність, чим займалися 

останнім часом Балога й Поро
шенко. 

Проте поки що дії влади ма
ють зворотний ефект: депутат
ський корпус не злякався, а згур
тувався перед спільною загрозою. 
Після оголошення рішення ВАСУ 
чимало регіоналів-мажоритар-
ників, напевно, уявили себе на 
місці Павла Балоги й Олександра 
Домбровського, особливо ті, хто 
відчуває за собою «грішки» під 
час виборів (організація фальси
фікацій), а таких, вочевидь, чи
мало. Як наслідок – жоден із чле
нів синьо-білої фракції публічно 
не схвалив рішення суду, нато
мість багато хто непублічно ви
словив підтримку постраждалим 
депутатам. «Мені здається, що це 
рішення сприятиме консолідації, 
щоб протистояти такому анти
конституційному підходу до пар
ламентаризму в Україні», – ска
зав Тижню Домбровський. На 
захист Балоги й Домбровського 
стала «Батьківщина». Голова 
фракції Арсеній Яценюк заявив: 
«Опозиція категорично заявляє, 
що Павло Балога та Олександр 
Домбровський є повноважними 
народними депутатами, а рі
шення Вищого адмінсуду не має 
жодних правових наслідків». У 
«Батьківщині» навіть заплю
щили очі на те, що до парламенту 
останній потрапив саме завдяки 
перемозі над їхньою висуванкою 
Наталією Солейко і результати 
виборів у цьо  му окрузі вони тоді 
називали відверто сфальсифіко
ваними. Утім, поки що ані Ба
лога, ані Домбровський не ви
словлювали наміру поповнити 
лави опозиційних фракцій. «Я 
захищав і захищатиму виключно 
інтереси свого округу», – підкрес
лив у розмові з Тижнем Павло 
Балога. 

Тим часом тиск на родину 
Балог не припиняється. У роз
пал скандалу з рішенням ВАСУ 
сина Віктора Балоги Андрія на
магалися зняти з довиборів до 
Закарпатської облради в інтере
сах Івана Чубирка, місцевого ре
гіонала, який за причетність до 
фальсифікацій на легендарних 
виборах мера Мукачевого в 2004 
році певний час перебував у між
народному розшуку. Таким чи
ном, ситуація наразі лишається 
непевною. Балога й Домбров
ський і надалі боротимуться за 
свої мандати, але за найнеспри
ятливішого для них розвитку по
дій готові йти на перевибори. 

Тож, схоже, рішення суду 
про позбавлення мандатів двох 
нардепів може мати зворотний 

ефект, аніж той, на який розра
ховувала влада. Чимало регіо
налів дедалі більше усвідомлю
ють, що в разі подальшого поси
лення «Сім’ї» бути спокійними 
за свої мандати не зможуть і 
вони самі. 

КОМЕНТАР
Андрій Магера,  
заступник голови ЦВК: 
«Суд вигадав нову законодавчу 
норму, що абсолютно не мав 
права робити»

Не випадково в процесуальному за-
конодавстві є така категорія, як тер-

міни. Існує п’ятиденний термін для ВАСУ щодо вине-
сення рішення по постанові ЦВК про обрання певної 
особи депутатом. Де ці п’ять днів був пан Кармазін, я не 
знаю. Строк не підлягає поновленню і не може бути про-
довжений, що є прямою нормою закону. Якщо вільно 
поводитися зі строками, в країні настане правовий хаос. 
Якщо можна через чотири роки взяти у провадження 
якусь справу, то можна і через чотири роки, за такою ло-
гікою, оскаржувати мандат президента, а це зачіпає на-
віть засади конституційного ладу, що неприпустимо. 
У рішенні ВАСУ є цікава фраза: «Зобов’язати ЦВК вжити 
заходів щодо організації повторних виборів відповідно, 
я наголошу, до Закону «Про вибори народних депутатів 
України». Але, за законом, є лише три підстави для при-
значення повторних виборів. Перша – коли особа пере-
могла на виборах і здобула депутатський мандат, але 
відмовилася від складання присяги. Вона вважається 
такою, що відмовилася від депутатського мандата. 
Друга – коли в мажоритарному окрузі не було зареє-
стровано жодного кандидата. Третя – коли був зареє-
стрований єдиний кандидат, але за результатами вибо-
рів за нього проголосувало менш як половина всіх ви-
борців, які взяли участь у голосуванні. Четвертої немає, і 
немає такої підстави, як рішення суду. Тому фактично 
суд тут вигадав нову законодавчу норму, що абсолютно 
не мав права робити.
Рішення ЦВК стане відомо лише пізніше, бо офіційної 
позиції Центрвиборчком як орган державної влади ще 
не зайняв. Я отримав лише вступну і резолютивну час-
тини рішення ВАСУ, повний текст має бути найближчим 
часом. Безумовно, особи, які справді причетні до фаль-
сифікацій, мусять понести відповідальність, але у вста-
новленому законом порядку. Тобто порушується кримі-
нальна справа, якщо потрібно притягнути до відпові-
дальності особу, яка має депутатський мандат, за про-
цедурою повинно бути подання Генпрокуратури до пар-
ламенту щодо позбавлення її недоторканності й так 
далі. Усе це можливо, але діяти треба за законом, а не 
так, як комусь захотілося.

НЕ ТІЛьКи ПРЕДСТАВНиКи 
ОПОЗиЦІї, А НЕПУБЛІЧНО 
й ЧиМАЛО РЕГІОНАЛІВ  
УжЕ ВиСЛОВиЛи СВОю 
СОЛІДАРНІСТь ІЗ БАЛОГОю 
ТА ДОМБРОВСьКиМ
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Автор:  
йоганнес 
Вамберґ 

Андерсен, 
Копенгаген

В
алерій Іващенко, який 
був тимчасовим викону
вачем обов’язків міністра 
оборони в уряді Юлії 

Тимо шенко, отримав політич
ний притулок в межах Конвен
ції ООН про статус біженців. 
Міністерство закордонних 
справ Данії, коментуючи це пи
тання, обмежилося лаконічним 
підтвердженням. Хоча, як ві
домо, шукачам такого при
хистку в цій державі зазвичай 
доводиться чекати на ствердну 
резолюцію дуже довго, і вони 
можуть жити в «підвішеному 
стані» роками. Оперативність 
рішення за поданням Іващенка 
свідчить, що в його справі Мі
граційній службі Данії було все 
чітко зрозуміло. Отже, цей жест 
можна трактувати як очевид
ний знак недовіри до запевнень 
офіційного Києва у відсутності 
політичного підтексту в проце
сах проти членів колишнього 
уряду Тимошенко. Надання 
Іващенкові політичного при
тулку – це черговий удар по ре
путації України саме тоді, коли 
лідери ЄС уже зробили низку 
заяв про те, що Київ має по
класти край свавільному й ви

бірковому використанню пра
восуддя та інших державних ін
ституцій. Процес підписання 
Угоди про асоціацію та зону 
вільної торгівлі з Україною Єв
росоюз прямо пов’язує з тим, 
наскільки її влада просунулась 
у проведенні задекларованих 
реформ. А вони, як відомо, сто
ять на місці. Багато хто в країні 
вважає такий крок ЄС недо
статньо серйозним і запізні
лим. Але ті, хто дотримується 
цієї думки, не враховують, що 
можливе підписання Угоди з 
боку Брюсселя є безпрецедент
ним поєднанням критеріїв і 
санкцій, якими, по суті, заяв
лено українським політикам та 
олігархам: «Якщо ви й надалі 
керуватимете правом замість 
того, щоб запровадити його 
верховенство, можете не споді
ватися продавати нам більше 
труб». У ЄС добре розуміють: 
суд над членами колишнього 
уряду Тимошенко – це тільки 
верхівка айсберга, і що західні 
інвестори можуть так само по
страждати від законів україн
ських правових джунглів.

У розмові з Тижнем Вале
рій Іващенко припускає, що в рі

шенні надати йому притулок ви
значальну роль відіграли заяви 
лідерів західних країн і ЄС та ре
золюції ПАРЄ. Зокрема, в Резо
люції № 1862, ухваленій на по
чатку 2012 року, судовий про
цес проти нього визначено як 
несправедливий, а підґрунтя, 
тобто статті Кримінального ко
дексу, за котрими звинувачу
вали Іващенка, Тимошенко та 
ін., названо «неприйнятним», бо 
положення, про які йдеться, є 
настільки загальними, що дають 
змогу засудити людину пос-
тфактум за те, що прийнято вва
жати звичайним чиновницьким 
процесом ухвалення рішень.

НАБУВАюЧи ПОЛІТиЧНОГО 
ЗАБАРВЛЕННЯ
Уродженець Запоріжжя Валерій 
Іващенко служив у армії і був за
діяний у випробовуванні радян
ських міжконтинентальних ба
лістичних ракет. Мав звання 
офіцера Збройних сил СРСР, а 
згодом – незалежної України. 
На відміну від Тимошенко чи 
Луценка, ніколи не був політи
ком. Навіть на посаді очільника 
міністерства здебільшого пере
ймався питаннями управління 

Про автора: 
данський жур-
наліст Йоган-
нес Вамберґ 
Андерсен 
живе у Києві й 
працює огля-
дачем. У цен-
трі його уваги 
– політичні та 
державот-
ворчі процеси 
України від ча-
сів президент-
ства Леоніда 
Кучми

Іще один 
політичний
Колишньому керівникові 
Міноборони Валерію Іващенку 
надано статус біженця в Данії.  
В ексклюзивному інтерв’ю  
Тижневі він говорить 
про поновлення тиску  
з боку української прокуратури  
та про свої побоювання  
за родину як мотивацію виїзду  
в зарубіжжя
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«СПОЧАТКУ ПРОКУРОРи 
ПРОСиЛи В МЕНЕ СВІДЧЕНь, 
ЩО КОМПРОМЕТУВАЛи Б 
ТиМОШЕНКО й ТУРЧиНОВА. 
Я МАВ СТВЕРДжУВАТи, ЩО 
ВОНи ДАВАЛи МЕНІ 
НЕЗАКОННІ НАКАЗи. АЛЕ 
ТАКОГО НЕ БУЛО, ТОМУ Я  
НЕ МІГ ЦьОГО ЗРОБиТи»

українським військовим комп
лексом, зокрема розвитком зброї 
та відповідних технологій, ре
формуванням структури коман
дування, боротьбою з корупцією 
і розвитком міжнародного спів
робітництва.

Але два роки показових судів 
зробили Іващенка на диво полі
тизованим: «Я люблю, поважаю 
і ціную свою Батьківщину та 
своїх співвітчизників. Але нена
виджу негідників, які тепер ке
рують країною. Вони є ворогами 
України і сприймають людей як 
рабів, слуг, що мають їх боятися. 
Зараз це мафіозна держава».

Екс-урядовець закликає лю
дей своєї країни «допомогти 
одне одному піднятися! Разом 
боротися з бандитською пове
дінкою влади». Тут він перефра
зовує відому цитату німецького 
антинациста Мартіна Німел
лера: «Коли вони прийшли по 
євреїв, я не відреагував, бо не 
був євреєм. Коли прийшли по 
комуністів, я теж подумав: «Ну 
не за мною ж». Коли прийшли 
по соціал-демократів, я знову по
думав, що це не моя справа. Але 
коли вони прийшли й забрали 
мене, захищати мене було вже 
нікому! Ось що мають зрозуміти 
українці!»

Іващенко не лише закликає 
співвітчизників об’єднуватись, а 
й іде в часі та просторі далі, 
спростовуючи аргумент унікаль
ності становища як останнє ви
правдання України: «Стривайте, 
світ уже бачив такі проблеми в 
різних проявах. Майже неконтр
ольована влада прокурорів та 
СБУ в Україні дедалі більше по
чинає нагадувати Секуритате – 
Департамент державної безпеки 
в Румунії часів Чаушеску. «На 
жаль, українці менш політично 
активні за румунів», – каже Іва
щенко, нарікаючи на недалеко
глядність, поширену атомізацію 
і дистанціювання від політики в 
суспільстві, по суті, позицію 
«моя хата скраю». «Мене лихо 
навчило: якщо не ти візьмешся 
за політику, політика візьметься 
за тебе! Від цього не сховатися. 
Проблема в тому, що громадян
ське суспільство в Україні недо
розвинуте. У нас є чимало гро
мадських організацій; кожна з 
них, може, й важлива у своєму 
полі, але вони майже не вплива
ють на суспільство. Нам потрібні 
масштабні, великі громадські 
рухи! А по одному ви легка здо

бич, їм легко вас зламати, – каже 
Іващенко. – Нам слід учитись у 
розвинених країн; кожен грома
дянин має відчувати, що здатен 
впливати на життя у своїй кра
їні та на процес прийняття полі
тичних рішень. В цьому для 
мене й полягають європейські 
цінності».

Чи слід Європі більше стара
тися сприяти Україні? «Допо
могти можна тому, хто справді 
намагається чогось досягти. А як 
допомогти людині, що сидить на 
дивані? Тільки сісти біля неї, аби 
її не мучило сумління», – відпо
відає Валерій Іващенко.

ПОМСТА
Іващенко не був публічною осо
бою, але під час хвилі арештів 
після обрання Януковича прези
дентом 2010 року його затри
мали одним із перших.

«Спочатку прокурори про
сили в мене свідчень, що комп
рометували б Тимошенко й Тур
чинова. Я мав стверджувати, що 
вони давали мені незаконні на
кази. Але такого не було, тому я 
не міг цього зробити. Я людина 
честі».

За словами Іващенка, від
мова допомогти у «викритті» ко
лишнього керівництва прокура
турі не сподобалася, тож вона 
почала його переслідувати. Оче
видно, не без допомоги колиш
нього заступника міністра обо
рони Ігоря Монтрезора, котрого 
Іващенко усунув із відомства як 
«людину, що організовувала 
брудні корупційні справи у ви
щих ешелонах влади», і для ко
трого помста могла бути мотива
цією. «Вдячність» за це Монтре
зор виявив у тому, що доніс зви
нувачення проти Іващенка в ко
рупції до нового президента 
Януковича. Момент виявився 
вдалим.

Екс-урядовця затримали в 
серпні 2010-го. Зрештою, майже 
два роки із п’яти, до яких його 
засудили, він провів у в’язниці за 
звинуваченнями в нібито неза
конному схваленні реструктури
зації судномеханічного заводу в 
Криму, який належав Міністер
ству оборони. У серпні 2012-го 
апеляційний суд пом’якшив ви
рок до умовного, і тоді Іващенка 
відпустили.

Він запевняє, що ніколи не 
був хабарником, і справді справ
ляє враження гідної людини на
віть у тимчасовому помешканні 

в центрі для біженців на околиці 
Копенгагена: «В командуванні 
Української армії було мало та
ких, хто не брав хабарів. Мені 
кілька разів пропонували гроші. 
Я відповідав: Забудьте й заби
райтеся».

Виснажений двома роками 
ув’язнення, судами та серйоз
ними захворюваннями, зокрема 
загостреннями проблем із хреб
том (каже, що йому не забезпе
чили необхідного лікування під 
час перебування у в’язниці), Іва
щенко не має настрою обговорю
вати суть висунутих йому звину

вачень: «Той завод насправді був 
другорядним питанням. Але 
якщо прочитаєте документацію 
суду, складається враження, 
ніби я тільки те й робив, що 
підлаштовував його продаж. 
Насправді все було інакше – у 
2009 році я керував цілим 
військово-оборонним комплек
сом країни!»

На підтвердження своїх 
слів Іващенко показує фото
графії на маленькому ноут
буці: «Дивіться, це наш 
військово-транспортний літак 
приземляється на данській 
базі Underlining Station Nord». 
Схоже, колишній урядовець 
пишається зробленим для 
своєї країни й, оскільки це 
інтерв’ю бере в нього журна
ліст із Данії, радіє за свій вне
сок в українську допомогу, що 
її було надано данським 
Військово-Повітряним силам 
у авіаперевезеннях до відда
леної бази у північно-східній 
частині Гренландії. Операція 
розпочалася 2009 року, тож 
контраст між сонячним, 
яскравим і засніженим арк
тичним островом та брудним і 
темним київським ізолятором 
лише рік потому міг би зла
мати будь-кого.

«Після того,  
як випустили, мені 

запропонували 
угоду: відкличеш 
касацію до Верхо-
вного Суду – і ми 
тебе не чіпати-
мемо. Я відмо-

вився від «пропози-
ції». Погодитися 

означало прийняти 
вирок»

«Проблема в тому, 
що громадянське 

суспільство  
в Україні недороз-
винуте. У нас є чи-
мало громадських 
організацій; кожна 
з них, може, й важ-
лива у своєму полі, 
але вони майже не 
впливають на сус-

пільство»

«Прокурори в 
Україні зараз навіть 
пишаються, що їм 
вдалося зберегти 

свою службу 
майже незмінною 

від радянських  
часів»
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Але Іващенко не бачиться 
зламаним: «Військовий вишкіл 
допоміг мені пережити жахіття 
українських в’язниць». Вий
шовши на волю, він майже ціл
ком відновив здоров’я і забув про 
паличку, без якої не міг ходити у 
в’язниці.

ПРОКУРАТУРА
Іващенко стверджує, що усунув 
від керівництва кількох корумпо
ваних високопосадовців. Чи не 
через те йому довелося відсидіти 
два роки й утікати зі своєї країни. 
А може, слід було таки залиши
тись і боротися? «Я мусив зва
жати на безпеку й добробут моєї 
родини». Щоправда, зоставалась 
одна можливість – компроміс із 
прокуратурою. «Після того як 
випустили, мені запропонували 
угоду: відкличеш касацію до 
Верховного Суду – і ми тебе не чі
патимемо. Я від «пропозиції» 
відмовився». Погодитися озна
чало прийняти вирок. Та навіть 
якби Іващенко пристав на це, 
прокуратура могла б постійно 
тримати над ним дамоклів меч, 
зберігаючи загрозу відновлення 
вироку на підставі звинувачень у 
політичній діяльності, якби він 
діяв їй усупереч.

Але відмова від гри озна
чала, що варіантів у Іващенка 
більше немає. «Вони знову по
чали переслідування, знову хо
тіли посадити мене; розгляд ка
саційної скарги має бути в бе
резні. Тепер можу говорити 
вільно, і такий я більше прислу
жуся своїй країні. Хотів би по
вернутися на Батьківщину, але 
наразі не можу. Україною керує 
жменька тих, хто діє так, наче 
вони успадкували права на всю 
країну та її багатства».

Після контакту з українською 
системою «правосуддя», над 
якою домінує прокуратура, Іва
щенко каже, що наївно сподіва
тися на реформу ГПУ. Остання є 
державою в державі, яка прямо 
зловживає своїми повноважен
нями для перевірки діяльності 
інших органів, а то й приватних 
контрактів. «Прокурори в Укра
їні зараз навіть пишаються, що 
їм вдалося зберегти свою службу 
майже незмінною від радян
ських часів», – каже Іващенко й 
наголошує, що навіть за більшо
вицьким задумом ця ключова ін
ституція не мала функціонувати 
без будь-якого зовнішнього 
контролю. 

ВТЕЧА ВІД РЕжиМУ

Попри всі офіційні заперечення політичних гонінь у державі, українські опозиційні 
політики, громадські діячі та бізнесмени змушені рятуватися від переслідувань влади 
за кордоном.

Віктор Романюк. Висуванець на парламентських перего-
нах від об’єднаної опозиції, основний конкурент провлад-
ного кандидата Тетяни Засухи у 94-му виборчому окрузі, 
де мають відбутися перевибори, змушений виїхати за кор-
дон через тиск на нього.

Аркадій Корнацький. Кандидат у 
народні депутати від «Батьків-
щини» у 132-му мажоритарному 
окрузі (Миколаївщина), де мають 
відбутися повторні вибори, 1 жов-
тня був вимушений покинути 

Україну до завершення виборчої кампанії. Інформація про 
запланований арешт надійшла до адвокатів опозиціонера 
після отримання ним двох повісток на допит: до прокура-
тури Київської області й до Первомайського РВ УМВС Укра-
їни в Миколаївській області.

Андрій Шкіль. Не потрапивши до парламенту за списком 
«Батьківщини» й утративши депутатську недоторканність, 
торік у грудні повідомив, що перебуває в Чехії і не виклю-
чає, що проситиме там політпритулку. Політичні пересліду-
вання щодо нього, як зазначив Шкіль, ніколи не припиня-
лись, а справу про події 9 березня 2001 року біля Адміні-
страції президента під час акції «Україна без Кучми» досі 
не закрито. Опозиціонер також підтвердив, що в Україні за-
арештували частину його майна.

Богдан Данилишин. Екс-міністр 
економіки. У січні 2011 року діс-

тав політичний притулок у Чехії. Офіційний Київ звинува-
чує його в скоєнні пов’язаного з проведенням держзакупі-
вель злочину, що прописаний у статті Кримінального ко-
дексу України про «зловживання владою або службовим 
становищем». Суд у Празі визнав упередженість вітчизня-
ного правосуддя, через яке особа не може розраховувати 
на справедливість у власній країні. Наразі Данилишин 
живе у Празі, займається викладацькою, науковою та гро-
мадською роботою.

Олександр Тимошенко. Чоловік засудженої до семи років 
позбавлення волі колишньої очільниці Кабміну Юлії Тимо-
шенко. У січні 2012 року попросив політичного притулку в 
Чехії і дістав його. У «Батьківщині» пояснили такий крок 
тиском, який чинять на екс-прем’єра через ї ї сім’ю.

Михайло Поживанов. Колиш-
нього заступника міністра еконо-
міки 31 січня 2011 року ГПУ оголо-
сила в розшук. Його звинувачують 
у розкраданні майже 35 млн грн 
державних коштів. Виїхав на про-

живання в Австрію, де зараз мешкає і працює.

Денис Олєйніков. На початку 
грудня 2012 року власник фірми 
ProstoPrint, що став відомий після 
скандалу навколо футболок із на-
писом «Спасибо жителям Донбасса…», а також був звину-
вачений у незаконному використанні логотипа Євро-2012, 
разом із сім’єю дістав політичний притулок у Хорватії.
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Панельна дискусія 
«Транснаціональні корпорац� в Україні: 
«за» і «проти»»
Журнал «Український тиждень» продовжує серію панельних дискусій за участю політиків та експертів 
на актуальні суспільно-політичні й соціально-економічні теми.

На черговій зустрічі буде обговорено питання діяльності в Україні транснаціональних компаній: 
місце їхніх дочірніх підприємств у структурі бізнесу в державі; головні цілі діяльності й типи 
транснаціональних корпорацій; транснаціональний бізнес як спосіб міжнародної оптимізац� 
розміщення капіталу; підприємницькі витоки ТНК, вплив на стан ринкової конкуренц� та на валютну 
платоспроможність країни; протистояння олігархічних холдингів і ТНК; залежність європейської 
чи євроазійської інтеграц� від переважання певних типів транснаціональних корпорацій; як залучити 
вітчизняний бізнес до виробничої кооперац� з ними; як стимулювати розміщення в Україні 
інноваційних виробництв транснаціоналів; умови приходу в країну продуктивного іноземного 
капіталу; необхідність вільного міжнародного руху капіталу та інші питання.

ГОЛОВНІ ДОПОВІДАЧІ:

Володимир Лановий, доктор економічних наук, президент Центру ринкових реформ, міністр економіки (1992)

Тема: «ТНК в Україні: користь чи шкода?»

Ільдар Газізуллін, старший економіст Міжнародного центру перспективних досліджень

Тема: «Вплив ТНК на економіку України»

ЗАПРОШЕНІ ЕКСПЕРТИ:
Михайло Гончар, директор енергетичних програм аналітичного центру «Номос»
Свен Генніґер, член правління Німецького економічного клубу 
Ярослав Войтко, директор департаменту стратегічного розвитку Американської торговельної палати 
Олександр Рогач, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних фінансів 
Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У дискус� візьмуть участь також представники парламентських політичних сил 
Андрій Пишний (ВО «Батьківщина») та Юрій Левченко (ВО «Свобода»)

Попередня реєстрація ЗМІ за тел. 067-588-94-10
Онлайн-трансляцію заходу можна подивитися на Тиждень.ua

19|02|2013
(вівторок)

18:30

ВХІД ВІЛЬНИЙ

Книгарня «Є»
Київ, вул. Лисенка, 3
(ст. м. «Золоті ворота»)



«Вікно можливостей» 
для інтеграції з ЄС зачинять в Україні
ЄС подає сигнали щодо готовності пом’якшити умови підписання 
Угоди про асоціацію. Проте в Києві, схоже, від євроінтеграції ладні 
відмовитися

Н
а Заході поширюються за
клики до посилення пер
сональної ізоляції Віктора 
Януковича. Нещодавно 

колишні посли США в Україні 
Стів Пайфер, Джон Гер бст та Білл 
Міллер закликали нового держ
секретаря Джона Керрі уникати 
будь-яких зустрічей із президен
том Віктором Януковичем. Ди
пломати звернули увагу, що най
менший контакт українського 
президента з американським ко
легою (хай навіть появу на одній 
фотографії) максимально тира
жують провладні ЗМІ, подаючи 
як переконливий доказ теплих 
взаємин Києва та Вашингтона.

У ЄС, своєю чергою, демон
струють готовність бути гнуч
кими в переговорах із найго
стріших питань, але й надсила
ють сигнали: «вікно можливос
тей» для укладення Угоди про 
асоціацію може зачинитись, 
якщо її не підпишуть під час 
Вільнюського саміту Євросоюзу 
в листопаді 2013 року. 

На цьому тлі особливу увагу 
привертає недавній візит євро
комісара з питань розширення 
та європейської політики сусід
ства Штефана Фюле, що його 
розглядали як підготовчий не 
лише до саміту Україна – ЄС, 
який має відбутися 25 лютого в 

Брюсселі, а й до підписання 
Угоди.

Її буде скріплено підписами 
або цьогоріч у листопаді на са
міті Східного партнерства, або 
вже не раніше 2016-го. Таким 
був головний меседж його ві
зиту до України. «Таких термі
нів, як грудень 2013-го чи січень 
2014 року, не існує», – підкрес
лив він. У 2014-му буде прове
дено вибори до Європарла
менту, 2015-го чекаємо на пре
зидентські перегони в Україні: 
тобто час для перемовин щодо 
Угоди про асоціацію буде не 
найсприятливіший. І навіть у 
2016-му до них можуть не по

Автор:  
Мілан Лєліч
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«Мы ПОЙДЕМ ДРУГИМ ПУТЕМ».  
Для розбудови «сімейної» 

моделі держави європейська 
інтеграція не потрібна
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РЕжиМ ЯНУКОВиЧА 
ПРиЗВиЧАїВСЯ ДО 
МІжНАРОДНОї ІЗОЛЯЦІї,  
А ТОМУ й НЕ РЕАГУЄ 
АДЕКВАТНО НА СиГНАЛи З ЄС

вернутися, якщо вітчизняні 
електоральні змагання не від
повідатимуть демократичним 
стандартам. Та й сам текст до
мовленості, на узгодження й пе
реклад якого витрачено багато 
місяців, на той час уже застаріє, 
і процес треба буде починати 
мало не з нуля.

ПОМ’ЯКШЕННЯ УМОВ
Паралельно із Брюсселя надхо
дять сигнали: там готові посту
питись у найскладнiших питан
нях і таки підписати Угоду, 
якщо офіційний Київ проде
монструє реальні кроки до ви
конання бодай частини вимог 
(але істотної).

8 лютого Рада ЄС підтвер
дила, що готова укласти її «в 
повній відповідності з виснов-
ками від 10 грудня 2012 року». 
За інформацією Тижня, візит 
Фюле був приурочений, зокре-
 ма, до першого раунду оціню
вання поступу України в євро
інтеграційному напрямку, тоб-
 то стану виконання вимог Єв
росоюзу, втілених у так званих 
19 критеріях. Цей етап роботи 
має відбутися в середині лю
того (другий призначено на по
чаток травня). Мова про роз
ширений список вимог ЄС на 
основі висновків Ради Європи 
щодо України від 10 грудня ми
нулого року.

Судячи з переліку, який по
трапив у ЗМІ, їх можна розгля
дати як спробу зменшити за
лежність підписання Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС 
від виконання пункту «негайне 
вирішення питання політично 
вмотивованих вироків». Якщо 
раніше ця вимога була однією із 
трьох, то зараз лише із дев’ят-
надцяти. Таким чином, з’явля-
ється можливість для констата
ції дальшого «прогресу», як це 
сталось і під час приїзду Фюле, 
котрий заявив: «…порівняно з 
моїм попереднім візитом в 
Україну, що відбувся п’ять міся
ців тому, вдалося досягти пев
ного, але досить обмеженого 
прогресу у важливих сферах».

Хоча Євросоюз не втомлю
ється наголошувати: для під
писання Угоди про асоціацію 
українська влада має демон
струвати прогрес у всіх без ви
нятку напрямках, у Брюсселі не 
можуть не розуміти, що Київ не 
встигне виконати всі вказані 
вимоги до листопада. А надто 

до червня, на який призначено 
засідання Ради з питань спів
робітництва Україна – ЄС, тоді 
як цей захід багато в чому сфор
мує порядок денний листопа
дового саміту. Попри те що Єв
росоюз декларує категоричну 
позицію в питанні політв’язнів, 
у випадку виконання нашою 
владою вимог щодо вдоскона
лення виборчої системи та ін
ших реформ можливість підпи
сання домовленості зберіга
ється.

ЧЕРГОВий ЄЕП ЗАМІСТь ЄС
Інший важливий меседж, який 
пролунав під час візиту Фюле: 
ЄС категорично відкидає одно
часне входження Києва до яки
хось організацій на кшталт 
Митного союзу та створення 
зони вільної торгівлі з Євросо
юзом. «Приєднання України до 
будь-якої структури, яка перед
бачає передання можливості 
встановлювати тарифи й пере
доручати торговельну політику 
наднаціональним органам, оз-
на    чатиме, що вона більше не 
здатна реалізувати Угоду про 
зону вільної торгівлі з ЄС», – 
прокоментував Штефан Фюле 
численні спекуляції вітчизня
них політиків щодо пошуку 
якоїсь «формули одночасного 
зближення» і з Європою, і з Ро
сією.

Утім, виникає запитання, чи 
спроможні вітчизняні можно
владці адекватно сприймати по
зицію ЄС. «У нас справді відбу
лися дуже конструктивні пере
говори з Єврокомісаром паном 
Фюле… і не треба думати, що 
одна країна навчала іншу. У 
свою чергу, ми висловлювали 
свої зауваження на адресу Євро
комісії, – зазначив Азаров у себе 
на Facebook, – єврокомісар – ре
аліст, і він чудово розуміє, що 
співпраця з Митним союзом 
для України є необхідністю, а 
вже форми співпраці – це суве
ренне право України, і лише 
нам вирішувати, якими вони бу
дуть».

Тим часом міністр закор
донних справ Леонід Кожара 
йде далі й веде активну кампа
нію з обґрунтовування, по суті, 
відмови від євроінтеграції, пе
далюючи фактично римейк 
давньої тези про «рух до Єв
ропи разом із Росією». Наразі 
вона ґрунтується на концепції, 
що її просуває Путін, «Європи 

від Лісабона до Владивостока», 
з якої було б витіснено вплив 
США і в межах якої Москва мо
гла б грати першу скрипку. 
«Українська» версія полягає у 
просуванні ідеї чергового «єди
ного економічного простору» – 
цього разу між ЄС та Митним 
союзом.

Відповідна теза чітко про
звучала з вуст новоявленого 
глави вітчизняного МЗС іще 
під час українського ланчу Вік-
тора Пінчука на форумі в Да
восі, а потім була кількаразово 
повторена вдома. Зокрема, у 
промові Кожари на форумі 
«Україна-2013»: «Ми рішуче 
виступаємо за єдиний еконо
мічний простір між цими 
двома потужними економіч

ними об’єднаннями. У мене пи
тання: чому Європейський та 
Митний союзи, які мають 
спільний кордон і товарообіг у 
$446 млрд, навіть розмову не 
починають про полегшення тор
гівлі, не кажучи вже про пов -
ноцінну зону вільної торгівлі? 
На мій погляд, це нонсенс».

Режим Януковича, схоже, 
призвичаївся до нинішнього 
стану міжнародної ізоляції, а 
тому й не має наміру адекватно 
реагувати на жести з боку єв
роспільноти, які символізують 
готовність до компромісів. Тиск 
на нього з метою коригування 
політики навряд чи буде резуль
тативним, реалістичнішою ба
читься зміна його самого. Да-
льші поступки з боку ЄС україн
ське керівництво сприйматиме 
хіба що як ознаку слабкості, 
довгоочікуваного зламу прин
циповості європейських струк
тур, тобто як сигнал для по
дальшого нехтування їхньою 
позицією в процесі розбудови 
«сімейної» моделі держави. Зре
штою, для цієї схеми більш при
йнятним є пострадянський про
стір, тож не дивно, що останні 
заяви й дії Януковича, Азарова 
та ін. свідчать про вибір ними 
варіанту інтеграції, який їм 
нав’язує Росія. 

ПАРАЛЕЛьНА 
РЕАЛьНІСТь
В. о. директора де-
партаменту інфор-
маційної політики 

МЗС Євген Пере-
бийніс: «Так, як це 
інтерпретується в 

ЗМІ, що існує доку-
мент, який включає 
в себе 19 вимог, то 
такого документа, 

принаймні офі-
ційно, Україні ніхто 

не передавав»
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Ендрю Вілсон: 
«Європейські політики у Брюсселі відчувають,  
що Київ морочить їм голову»

«С
прави такі кепські, 
що навіть символіч-
 не фотографування і 
потискання рук на 

саміті ЄС – Україна буде досяг
ненням», – сказав Тижню бри
танський дослідник українсь  кої 
історії та сучасної політики Ен
дрю Вілсон, оцінюючи обста
вини планованого на 25 лютого 
приїзду президента Януковича 
до Брюсселя. 

7-8 лютого до України для 
обговорення порядку денного 
саміту приїздив єврокомісар з 
питань розширення та євро
пейської політики сусідства 
Штефан Фюле, який намагався 
переконати Київ, що час на ви
конання українських обіцянок 
дуже швидко збігає. Тиждень 
спілкувався з відомим британ
ським політологом на тему май
бутнього саміту і тактики Януко
вича у веденні переговорів із 
Брюсселем. 

У. Т.: З огляду на останні події в 
Україні, зокрема у зв’язку з но-
вою справою проти юлії Тимо-
шенко, чи не складається у вас 
враження, що Київ хоче зірвати 
саміт із ЄС?

– Так. Один з українських ча
сописів якось навіть намалював 
таблицю попередніх самітів ЄС – 
Україна і того, як українська сто
рона фактично намагалася сабо
тувати майже кожну з тих зустрі
чей. Можливо, цього хочуть не 
всі у вашому уряді, можливо, є 
лише окрема група, але нещо
давно ми побачили нові звинува
чення проти Тимошенко в орга
нізації вбивства Євгена Щербаня, 
що стало додатковим чинником, 
який посилює сумніви стосовно 
саміту. Я вважаю, що ніхто в 
Брюсселі не чекає з нетерпінням 
тієї зустрічі. Але іншим важли
вим чинником є те, що Україна – 
одна з шести держав у програмі 
Східного партнерства ЄС. Зараз 
лунає досить жорстка критика на 
адресу Грузії, уряд Іванішвілі за 
іронією звинувачують в «україні
зації», тобто використанні засто

сованих в Україні методів полі
тично вмотивованих судових пе
реслідувань. Щоправда, справед
ливість таких звинувачень ще під 
сумнівом. Молдова домоглася 
найбільшого поступу, але є ве
ликі сумніви щодо того, чи зможе 
Кишинів укласти Угоду про асо
ціацію чи зону вільної торгівлі 
без Придністров’я. Цим я хочу 
сказати: якщо неможливо до
сягти успіху з Грузією та Молдо
вою, то, не виключено, ЄС спро
бує бути поблажливішим, коли 
йдеться про Україну.

У. Т.: На вашу думку, Брюссель 
сьогодні опинився в ситуації без 
вибору?

– Європейські політики праг
нуть показати хоча б яки йсь 
успіх. Вони хочуть, аби бодай 
одна з шести країн Східного 
партнерства могла похвалитися 
тим, що просувається вперед, 
аби було хоч щось позитивне, на 
чому можна буде наголосити на 
саміті у Вільнюсі в листопаді 
цього року. Але очевидно, що в 
Брюсселі відчувають: Київ моро
чить їм голову.

У. Т.: Чи справді президент Яну-
кович такий вправний маніпуля-
тор? його політику у справі євро-
інтеграції можна назвати просто 
відсутністю справжньої роботи в 
цьому напрямі.

– У Євросоюзі дуже роздра
товані невиконаними обіцян
ками. Янукович не раз за різних 
нагод натякав про готовність до 
компромісу і ніколи не зробив 
цього. Тому деякі чільні полі
тики в ЄС розчаровані й роздра
товані на особистому рівні. 

У. Т.: Чому, на вашу думку, укра-
їнський лідер поводиться саме 
так? Він навмисно хоче зіпсувати 
собі репутацію в Брюсселі?

– Ні, він просто не розуміє, як 
працює Євросоюз. Вважає, що 
все вирішуватиме реальна роз
становка сил, що ЄС лише робить 
порожні заяви щодо справи Тим
ошенко та інших проблем, 

пов’язаних із правами людини. 
Не вірить у це. Розраховує, що 
найважливіше – це Realpolitik, 
але ЄС справді вірить у дещо з 
того, що проголошує. Тому його 
modus operandi штовхає його в 
інший бік. 

У. Т.: Чинники Realpolitik для 
Януковича – це що? 

– Розрахунки Януковича, 
схоже, полягають у тому, що він 
може балансувати, затіявши 
класичну «неотітоїстську» гру 
в надії, що ЄС зрештою нікуди 
не подінеться і підпише угоду, 
бо повірить доводам, що інакше 
Київ піде на угоду з Росією. Але 
насправді він показує, що Укра
їна ізольована, корумпована, а 
олігархи не хочуть співпрацю
вати з жодною зі сторін. 

У. Т.: А що ви сказали б у відпо-
відь на твердження, що пан Яну-
кович не маніпулює та не балан-

Спілкувався 
Богдан 
Цюпин, 
Велика 

Британія
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У ЄС СьОГОДНІ ДУжЕ 
РОЗДРАТОВАНІ 
НЕВиКОНАНиМи 
ОБІЦЯНКАМи ЯНУКОВиЧА

сує, а просто не хоче євроінте-
грації і, не заявляючи про це, 
розвертає курс розвитку України 
в напрямку цілковитої залеж-
ності від Росії. Прихильники та-
кої інтерпретації вказують на те, 
що він насправді має російський 
світогляд і оточений росіянами 
або безпосередньо пов’язаними 
з Москвою людьми.

– Я ніколи не казав, що він 
успішний маніпулятор. І згадаю 
ще раз, що на особистому рівні 
деякі європейські політики дуже 
роздратовані його тактикою у 
веденні переговорів. Януковичу 
Європа потріб  на, навіть якщо не 
потрібен Євросоюз як такий. 
Йому необхідний ще один якір, 
коли він веде переговори з Ро
сією. Інакше росіяни пропону
ють гірші домовленості. Це 
правда, що чимало людей в ото
ченні Януковича, особливо на 
силових посадах у міністерствах, 
пов’язані з Росі  єю. І водночас, 

хоча деякі українські олігархи 
також мають тісні зв’язки з РФ і 
залежать від неї, Янукович пови
нен принаймні вдавати, що за
хищає інтереси «національної» 
олігархії. Ніхто з її представни
ків не хоче, щоб їх проковтнули 
російські партнери. 

У. Т.: Так, це досить поширена 
думка. Але майже всі українські 
олігархи не приховують свою 
неукраїнськість. Вони заробля-
ють гроші, використовуючи ро-
сійські енергоносії. Ви справді ві-
рите, що олігархи з України мо-
жуть дбати про національні ін-
тереси?

– Ні. Вони дбають лише про 
себе. Очевидно, що культурне 
коріння може бути чинником. 
Утім, якщо поглянути на дані 
про зовнішню торгівлю Укра
їни, говорячи спрощено, 
йдеться про одну третину тор
гівлі з ЄС, другу третину з Ро
сією й третю з іншими краї
нами. Отже, попри те що ви ка
жете про дешевий газ тощо, 
коли українські олігархи дба
ють про власні довготермінові 
інтереси, то мають ураховувати, 
що дві третини переважають 
одну. У разі укладення угод 
(про асоціацію та зону вільної 
торгівлі з ЄС) Україна не лише 
більше торгуватиме з Євросою
зом, а й може продавати 
більше, наприклад, харчових 
продуктів у Єгипет, якщо ма
тиме сертифікати ЄС. 

Це, щоправда, не означає, що 
олігархи знають про свої інте-
реси. Крім того, хоча дехто з них 
має доброчинні фонди, вони не -
обо   в’язково є хорошими лю дь-
 ми, дбають виключно про влас
ний добробут і не є такими про
російськими, як може здаватися.

У. Т.: То хто ж, на вашу думку, 
визначає курс України? Полі-
тики, про яких хоч трохи щось ві-
домо, чи олігархи, від яких 
практично не чути, що вони ду-
мають, що роблять.   

– Брак прозорості у влас
ності, корпоративному керівни
цтві та урядуванні загалом – це 
велика проблема. Українська 
аудиторія чудово знає про «Сі-
м’ю» та «осімейнення». Я вва
жаю, що є багато ознак напру
женості між нею й старими олі
гархами. Чимало з них бачать, 
що їхнім інтересам загрожує 
розростання «Сім’ї», але ніхто 

не хоче бути першим і піти 
проти цього. Хорошковський 
щойно потрапив у халепу і про
дав телеканал. Та й узагалі, хто 
та «Сім’я»? Ми, звичайно ж, 
знаємо членів родини й можемо 
намалювати схему цих людей та 
оточення. Ахметов тут єдина 
власне олігархічна група. Може 
бути, що старі олігархи втрача

ють вплив на користь цієї тіньо
вої міазматичної групи. Той 
факт, що нам нічого не відомо, і 
є частиною проблеми. 

У. Т.: Повернімося до Брюсселя. 
Наскільки ЄС готовий іти на 
компроміс із Януковичем. Що 
можна очікувати від саміту 25 
лютого? 

– ЄС може чіткіше наголо
сити на своїх вимогах. Отже, на
певне, переговори будуть у 
цьому напрямку і сторони чіт
кіше окреслять власні позиції. 
Ключові положення вже визна
чені на засіданні Ради міністрів 
закордонних справ ЄС перед 
Різдвом. Те, як були сформульо
вані певні вимоги, наприклад 
усунення проблеми вибіркового 
судочинства, залишає певний 
простір для компромісу. Але ба
ланс поглядів усередині ЄС схи
ляється до того, що українська 
сторона повинна продемонстру
вати щось суттєве. 

У. Т.: Однак саміт у Брюсселі 
може просто стати формаль-
ністю і не більше...

– Я думаю, що так, це мож
ливо. Обидві сторони ще надто 
далекі одна від одної. Але справи 
такі кепські, що навіть симво
лічне фотографування і потис
кання рук на саміті ЄС – Україна 
буде досягненням. Насправді це 
не зовсім крайній термін, то на
магання спрямувати розвиток 
подій у щось суттєве перед Віль
нюським самітом. Саме цього хо
чуть усі. Мистецтво дипломатії 
полягає в тому, що жоден край
ній термін насправді не крайній. 
Сторони постійно пересувають 
стовпчики у воротах, так би мо
вити. Але очевидно, що саміт 
Україна – ЄС – ключова подія. 
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Міражі Нацбанку
Тиражована з подачі Нацбанку інформація про зростання 
валютних резервів у січні як свідчення валютно-фінансової 
стабільності насправді є сигналом про поглиблення  
негативних тенденцій

Д
нями НБУ повідомив, що 
золотовалютні резерви 
(ЗВР) зросли в січні на 
$106 млн. Лояльні до 

влади ЗМІ розтиражували цю 
інформацію, а «пра  вильно мис
лячі» аналітики в унісон по
вторювали, що відповідні дані 
вкот  ре нібито засвідчили: грив-
 ні нічого не загрожує. Утім, не-
упереджений аналіз факторів, 
які привели до зростання резер
вів і «зміцнення стабільності», 
якраз сигналізує про прямо 
протилежні тенденції.  

Передусім у січні вже багато 
років традиційно спостеріга
ється додатний рахунок поточ
них операцій, які позитивно ви
різняються на тлі решти місяців 
(див. «Сезонне «по  кра  щен
 ня»). На початку року чимало 
імпортерів в Україні провадять 
дуже мляву діяльність. Тож, хоча 
даних про платіжний баланс за 
січень ще немає, можна очіку
вати, що рахунок поточних опе

рацій було зведено з профіци
том. Це не вписується в загальну 
тенденцію значних щомісячних 
дефіцитів, яка спостерігається 
протягом останніх трьох років. 
Тож у лютому, найімовірніше, 
ситуація погіршиться. 

Також у січні на ЗВР пози
тивно вплинули внутрішні дер
жавні запозичення. Хоча МВФ 
було виплачено частину дер
жавного боргу в сумі $408 млн, 
однак водночас залучено майже 
$930 млн на внутрішньому рин-
 ку через валютні ОВДП. Цей об
сяг залучення був близьким до 
рекордного (див. «Долариза-
ція на тлі «дедоларизації»). 
Але виникає питання: з яких 
мотивів фінустанови, позича
ючи власні ресурси урядові, 
обирають саме валютні обліга
ції? Вочевидь, банкіри вважа
ють, що різниця в дохідності 
первинних розміщень ОВДП у 
гривні (14,3%) та валюті (8,0–
8,3%) не покриває валютних ри

зиків? Тож якщо облігації у ва
люті надалі переважатимуть у 
первинних роз міщеннях, це 
означатиме, що учасники ринку 
зовсім не вірять у стабільність 
гривні, хоч би якою була їхня 
публічна позиція під тиском 
НБУ. 

Січень традиційно є «мерт
вим сезоном» і для громадян, 
які купують валюту для форму
вання заощаджень та інших ці
лей. Тому минулого місяця 
чиста купівля валюти населен
ням становила лише $203 млн, 
що також було розтиражовано 
деякими ЗМІ як здобуток Нац
банку. Але цю цифру зовсім не 
можна вважати показовою, по
заяк статистика свідчить, що се
редньомісячний відплив ва
люти з банків за рік є помітно 
вищим, ніж у січні. Звичайно, 
той фактор локально зробив 
свій внесок у накопичення ре
зервів регулятора. Проте, вихо
дячи з логіки руху коштів у ми

Автор: 
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Сезонне «покращення»
Профіцит рахунку поточних операцій у січні традиційно 
різко вирізняється на тлі дефіциту в інші місяці й за рік загалом

Доларизація на тлі «дедоларизац»
Учасники ринку воліють купувати валютні ОВДП, показуючи своє справжнє 
ставлення до гривні
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нулі роки, протягом наступних 
місяців із банків витікатиме по
мітно більша кількість валюти 
(за незмінного її курсу).

Ще одне пояснення пози
тивної динаміки резервів Нац
банку – тенденції в глобальному 
русі капіталу. Річ у тім, що з лип-
 ня 2012-го казначейські зобов’я-
зання США невпинно дешевша
ють: за півроку дохідність деся
тирічних облігацій зросла з 1,4% 
до 2%. Тобто світові інвестори 
поступово виводять гроші з того 
величезного ринку та спрямову
ють в інші інструменти. Переду
сім ця ліквідність акумулюва
лася на ринку акцій США, який 
зріс на 14% за згаданий період. 
Однак його потенціал обмеже
ний. Тож капітал почав поки
дати Сполучені Штати, внаслі
док чого долар подешевшав 
щодо більшості валют, зокрема 
щодо євро – на 14% за півроку. 
Залишивши США, ці гроші 
пішли в ризикові, але ліквідні 
активи: дохідність облігацій про
блемних країн Європи впала у 
півтора-два рази, індекси акцій 
розвинених ринків (MSCI World 
Index) зросли на 18%, а індекси 
країн, що розвиваються (MSCI 

Emerging Markets Index), – на 20%. 
У листопаді-грудні частина цих 
грошей потрапила навіть на 
ринки, які перебувають у пригні
ченому стані ще з минулої кри-
 зи. Деякі крихти глобального ка
піталу дісталися й Україні, тому 
ми спостерігали досить легке і 
дешеве розміщен  ня єврообліга
цій уряду ($1,25 млрд) у листо
паді та майже рекордні зовнішні 
запозичення реального сектору 
($3,15 млрд) у грудні. Це прине
сло полегшення в банківську 
систему й дало певний тайм-аут 
урядові, який замість того, щоб 
заглибитися в роботу з МВФ, по
чав блефувати і демонструвати 
фальшиву впевненість. Цілком 
можливо, що глобальна ліквід
ність мала вплив на платіжний 
баланс України в січні, адже курс 
гривні до долара на міжбанку за
лишався незмінним протягом 
майже всього минулого місяця. 
У лютому ця тенденція зберіга
ється, бо з розміщенням урядо
вих єврооблігацій на $1 млрд на
цвалюта в першій декаді місяця 
навіть дещо зміцнилася. Проте 
ситуація чимось нагадує 2007–
2008 роки, коли маса гарячих 
грошей заливала навіть най

слабші ринки, які, як потім 
з’ясувалося, не були готові їх 
прийняти, тому розплачувалися 
за цей прийом роками. Тож ві
кно глобальної ліквідності може 
бути відчинене для України ще 
місяць-другий, після чого гроші 
знову можуть почати утікати з 
країни.

Враховуючи всі ці фактори, 
які позитивно, але, вочевидь, 
тимчасово впливали на платіж
ний баланс, дивує, що протягом 
січня резерви зросли лише на 

$0,1 млрд, хоча зменшуються 
вони останнім часом на $0,5–1 
млрд щомісяця. Якщо вони 
збільшуються так слабко в та
ких сприятливих умовах, то 
якою буде їхня динаміка за ін
ших обставин? Тому цілком 
можливо, що теперішнє зміц
нення курсу гривні – це лише 
затишшя перед стрімкою де
вальвацією. 

ТЕПЕРІШНЄ ЗМІЦНЕННЯ 
КУРСУ ГРиВНІ, СХОжЕ,  
Є ЗАТиШШЯМ ПЕРЕД 
СТРІМКОю ДЕВАЛьВАЦІЄю
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Діти XXVI з’їзду
Ментальні засади, система залежностей, фінансові механізми, 
технології, традиція – усе це радше споріднює українську пресу  
не з її аналогами у світі, а з її генетичним попередником:  
органами партійно-радянської агітації та пропаганди

П
ід кінець минулого року в 
столиці з’явилися чис
ленні білборди із загад
ковою рекламою газети, 

якої… фактично в продажі не 
було (вона й досі виходить у яко
мусь дивному тіньовому ре
жимі). У цьому спостерігалося 
щось символічне: масове роз
кручування ЗМІ, яких не існує, 
на тлі тотального непомічання 

ЗМІ, що таки існують, так, ніби 
їх немає. Подвійний фантом – 
досконалий художній образ 
стану української преси…

З газетою-привидом на
справді ніякої загадки: медіа-
холдинг перебуває на стадії 
створення. У нього входитимуть 
щоденний (невдовзі) таблоїд із 
недільним додатком, ділова що
денна газета, сайт, телеканал, 

можливо, щось іще, до речі, все 
принципово російськомовне. 
Джерела всередині цього зго
дом потужного організму впев
нено пов’язують його фінансу
вання з постаттю першого віце-
прем’єра Сергія Арбузова. У 
чому немає нічого ані дивного, 
ані несподіваного для нашої ге
ографії: майбутній (рано чи 
пізно, хоча швидше рано) го
лова уряду, наш Вітте – Столи
пін в одному флаконі, захисник 
інтересів «Сім’ї», за свого просу
вання на вершину вважає за по
трібне завести власний рупор, 
як це робилося до нього не раз. 
Навіщо і що собі думає про це 
господар, фантазувати навряд 
чи варто, але об’єктивно то не 
пусте питання: символічний 
атрибут могутності, предмет 
пихи, як зоопарк або кріпосний 
театр, чи потенційний інстру
мент інформаційного впливу?  
В будь-якому разі не бізнес, не 
джерело прибутку, тим більше 
не служіння суспільству, тобто 
не преса в тому вигляді, у якому 
вона існує багато століть на за
хід від ментального кордону 
батьківщини газети «Правда» 
(див. стор. 44).

ЛІКАРю, ВиЛІКУйСЯ САМ!
Нещодавно в мережі довелося 
прочитати одне спостереження-
запитання: чому кар’єра журна
ліста в Україні така коротка? 
Можна нарахувати буквально 
одиниці з тих «зірок», які ви
значали обличчя преси й теле
бачення 10–15 років тому, але 
досі залишаються діючими бій
цями. Решта подалася в полі
тику, посунула в менеджмент, 
хтось зневірився й пішов у вну
трішню еміграцію – таке вра
ження, що це якесь шкідливе 
виробництво. В інших країнах 
такого не буває: ім’я, репутація, 
коло постійних споживачів і вбо
лівальників напрацьовуються 
роками й не втрачаються, хіба 
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ЧЕРЕЗ ВиКРиВЛЕНЕ 
УЯВЛЕННЯ ПРО ФУНКЦІї ЗМІ 
Ми ФАКТиЧНО МАЄМО 
МЕДІйНий НЕДОРиНОК, ДЕ 
ОСНОВНиМ ЗАРОБІТКОМ 
ДЛЯ БАГАТьОХ жУРНАЛІСТІВ І 
ВЛАСНиКІВ МЕДІА Є 
«ДжиНСА», НАСАМПЕРЕД 
ПОЛІТиЧНА

що внаслідок скандалу, а репор
тер, колумніст, ведучий аналі
тичної програми – представ
ники професій-довгожителів (до 
речі, те, що там підвищена 
смертність серед журналістів че
рез стреси чи зловживання, – це 
теж міф). Більш-менш імовірне 
пояснення в результаті обгово
рення з’явилося таке: якісний 
журналіст в Україні, причому 
що якісніший, то більше, по
стійно піддається потужному 
внутрішньому тиску, коли пе
реконується, що практичні на
слідки його публікацій дорів
нюють нулю, зловживання не 
припиняються, злочинці не ка
раються, проблеми не роз в’я зу -
ю ться, їх усвідомлення не на
стає, а суспільство ще й звинува
чує – заказуха! Навіть зовні 
найцинічніший представник 
цього цеху глибоко всередині 
має вірити в якісь константи – 
то умова фахової спроможності. 
Якщо константи піддаються за
грозі, творча особистість виго
ряє. 

Окрім усіх вад соціально-
політичного устрою, які Україна 
не спромоглася подолати за два 
десятиліття самостійного роз
витку, причини низької діє
вості преси як майданчика об
говорення поточних проблем 
варто шукати в ній самій. Так, 
відсутність довіри, соціального 
капіталу, а також уперте пере
бування в колі архаїчної міфо
логії – у цьому разі байдуже, 
якої саме: патріотичної чи ра
дянської – питома риса ниніш
нього соціуму. Так, держава не 
забезпечує ефективних комуні
кацій і зворотного зв’язку, бо 
опікується зовсім іншими за
вданнями з обслуговування 
правлячого класу. Але ЗМІ теж 
не готові виконувати свої функ
ції внаслідок, зокрема, важкої 
спадковості.

Українські медіа не працю
ють на засадах ані бізнесової 
конкуренції, ані конкуренції но
вин чи ідей. Частково це поясню
ється економічною (точніше по
заекономічною) моделлю, коли 
монополісти тотально контро
люють ринок, а радше пародію 
на ринок, і повністю випалюють 
навколо себе середовище, яке 
мало б бути змагальним (див. 
Тиждень, № 36/2012, «Хто 
створив маніпулятивну 
систему ЗМІ»). Для цього 
вони часто-густо користуються 

зовнішніми ресурсами (які по
ходять у кращому разі з інших 
бізнесів власника, а подекуди, 
не виключено, з-за кордону) й в 
інтересах постачальника цих 
ресурсів розповсюджують від
повідні тексти. У такому разі за 
всієї позірної схожості, ті носії 
вже не є засобами масової ін
формації, вони стають інстру
ментами пропаганди.

ПРОПАГАНДА І СиН її ПІАР
Розірвати це зачакловане коло 
заважає традиція ставитися до 
преси як до органу просування 
необхідних владі чи власни
кові думок і оцінок. Здавалося 
б, більша частина нині актив
ного журналістського корпусу 
може себе вважати в професій
ному сенсі не дітьми, а ону
ками тих співробітників ра
дянських газет і журналів, ра
діо й телебачення, яких цілком 
офіційно називали «солда
тами партії». Забута, але крас
номовна дрібничка: вся без ви
нятку преса в СРСР була орга
нізаційно підпорядкована, за
лежно від рівня, «відділові агі
тації та пропаганди» відповід
ного партійного органу – від 
районного комітету до ЦК 
КПРС, звітувала перед ним і 
виконувала його вказівки. Весь 
колективний досвід партійної 
преси – це безжальне зну
щання зі здорового глузду, гід
ності й власне істини, каноні
зоване у формальних настано
вах і неформальних ноу-хау. 
Досить порівняти навчальні 
програми журфаків сьогодні й 
чверть століття тому, щоб пе
реконатися в їхній ментальній 
спадковості: цехові традиції, 
можливо, невловні, проте на 
диво життєздатні. Те саме сто
сується й замовників музики: 
за вишуканими костюмами 
нинішніх еліт усе ще нерідко 
вгадуються мундири колиш
ніх партійно-комсомольських 
керівників. Для них ЗМІ – ін
струмент впливу й не більше.

Пропаганда – ось ключове 
слово для визначення завдань 
підконтрольних олігархам, 
владі, опозиціонерам (їх 
менше) телеканалів, радіостан
цій, газет, журналів, інтернет-
ресурсів (а інших майже, 
майже немає!). Пропаганда й 
нічого крім пропаганди – ну, 
може, м’яка її форма, що діс
тала делікатну назву «піар». 

Окремі виконавці можуть уда
вати волелюбний саботаж, 
вправлятися в майстерності чи 
творчих пошуках, імітувати 
стилістику й підходи справ
жніх мас-медіа, дотримувати 
балансу думок, подекуди ду
рити власників, розміщуючи 
джинсу, але насамкінець зму
шені виконувати стратегічні 
завдання, за які отримують 
гроші. Окремі справді неза
лежні ЗМІ перебувають у мен
шості й, на жаль, не вони ви
значають правила гри.

По інший бік барикади, 
себто в середовищі спожива
чів, спостерігається радше па
сивний скепсис. Рівень довіри 
до преси загалом у населення 
неухильно падає, що фіксують 
відповідні соціологічні вимі
рювання. Частина аудиторії, 
яка не схильна до аналізу че
рез свої звички та виховання, 
пасивно ковтає таблоїдний 
продукт. Ті, кому властиво 
критично переробляти інфор
мацію, сприймають виступи 
ЗМІ виключно крізь призму 
питання «кому вигідно?», «хто 
замовив?». Це стосується не 
лише правлячого істебліш
менту, а й діячів опозиції, інте

лектуалів, представників лібе
ральних професій, студентів – 
щоби переконатися в цьому, 
досить зазирнути на будь-який 
інтернет-форум, де обговорю
ються свіжі публікації. Полі
тики, власники газет, журна
лісти зі своїм прагматичним 
підходом до «свободи слова» 
змусили й суспільство по-
совковому розуміти функцію 
ЗМІ: для багатьох українців 
вони є також або пропагандою 
(«джинсою»), або таблоїдом у 
чистому вигляді.

У нашому журналі ми мали 
змогу переконуватися в цьому 
не раз. Тиждень завжди нама
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гався бути четвертою владою, 
тож ніколи не боявся називати 
речі своїми іменами. Упродовж 
п’яти років свого існування ми 
постійно публікували критичні 
матеріали стосовно окремих 
феноменів і персоналій поточ
ної суспільної ситуації: 
Ющенка і Тимошенко ще в пе
ріод їх перебування при владі, 
представників режиму Януко
вича, теперішніх лідерів опози
ції, олігархів, громадських дія
чів, які претендують бути «лі
дерами думок». Припустімо, 
можна обговорювати рівень 
(або відсутність) смаку в кож
ній окремій статті, можна спе
речатися щодо достатньої аргу
ментації, балансу думок, але 
загалом об’єкти критики й ті, 
хто їм співчуває, жодного разу 
навіть не опустилися до роз
гляду суті діагнозу. А раптом 
щось-таки негаразд у Дан
ському королівстві? Ні, такий 
варіант не припускається, що
разу це лише злісний наїзд во
рогів. 

В умовах недоринку чимало 
кишенькових медіа доклали зу
силь і ресурсів до сотворіння 
кумирів, які в результаті віді
грали чи і надалі відіграють в 
українській політиці деструк
тивну роль: «найморальніший 
політик» Олександр Мороз, 
«підприємець-євроінтегратор» 
Петро Порошенко, «україн
ський патріот» (бо збирає гле
чики?) і «великий реформатор» 
(бо, будучи головою Нацбанку, 
ввів гривню?) Віктор Ющенко... 
Тиждень не раз намагався 
розвінчати такі міфи, аби укра
їнська більшість не зробила чер
гової помилки, поставивши на 
подібних персонажів. Зокрема, 
напередодні президентських 
виборів-2010 один із номерів 
журналу мав обкладинку з ка
рикатурним портретом Ющенка 
і слоганом «Вбивця віри!». Тоді 
частина ющенкофілів, котрих, 
як виявилося, було чимало і се
ред наших читачів, звинува
тили Тиждень у спів праці з 
Партією регіонів, частина – з 
Тимошенко, а найзатятіші на
віть закликали не купувати ви
дання, оскільки воно антиукра
їнське. Утім, зовсім скоро історія 
все розставила на свої місця. 

Щось схоже відбувається і за
раз. Прикро, але так звані опози
ційні еліти, як і нинішні пред
ставники влади (у них це невилі

ковне), також не розуміють 
справжніх функцій преси, 
фактично вважаючи, що ме
діа цікаві їм лише як дошка 
для платних оголошень чи 
безкоштовного піару в неза
лежних виданнях. Під час 
парламентської кампанії і 
після неї, не припиняючи 
критикувати теперішній ре
жим, Тиждень у багатьох 
публікаціях вказував на по
милки лідерів опозиції: Арсе
нія Яценюка (№ 12, 17–18, 24, 
45/2012, № 5/2013), Віталія 
Кличка (12, 17–18, 45/2012), 
Олександра Турчинова та Ан
дрія Кожемякіна (№ 12, 22, 
45/2012), Олега Тягнибока 
(№ 12, 45, 51/2012) та інших, 
сподіваючись, що конструк
тивна критика спонукає їх до 
адекватних висновків, а від
так і рішень, які підуть на ко
ристь українській більшості. 
Однак реакція в таборах цих 
політиків була у стилі: 
статтю про Яценюка замо
вив Кличко, про Кличка – 
Яценюк, а про Тягнибока – 
Яценюк чи Кличко. Свого 
часу Яценюк на прохання 
нашого журналіста дати 
інтерв’ю (Тиждень трива
лий час безуспішно намага
ється це зробити) відповів ка
тегоричною відмовою, бо, 
мовляв, «ви (Тиждень. – 
Ред.) працюєте на Партію ре
гіонів». Тобто в розумінні 
Арсенія Петровича, якщо 
хтось дозволив собі вказати 
йому на його недоліки як 
одного з лідерів «Батьків
щини», отже, він продався 
владі. І так думає більшість 
опозиційних політиків. 
«Ви нас (опозицію. – Ред.) 
не надихаєте», – якось 
сказала нашій кореспон
дентці під час січневої се
сії ПАРЄ в Страсбурзі на
родний депутат від 
«Батьківщини» Леся 
Оробець, маючи на 
увазі, що Тиждень кри
тикує опозицію. Вихо
дить, якби в кожному 
номері писали «Яценюк 
– батько «Батьківщини», 
то в очах цієї політичної 
сили мали б вигляд кон
структивних, тобто таким 
чином надихали б на по
двиги. А відтак треба було 
б замовчати той факт, що, 
наприклад, пані Оробець 

разом зі своїм соратни
ком по партії Сергієм Со
болєвим чомусь не прого
лосували під час остан
нього засідання ПАРЄ за 
визнання політичними 
в’язнями азербайджан
ських діячів, при тому що 
позитивне рішення з 
цього питання мало б 
підвищити перспективи 
надання статусу політич
ного в’язня Юлії Тимо
шенко та Юрієві Луценку 
вже під час наступної, 
квітневої сесії ПАРЄ 
(див. Тиждень, № 
5/2013). 

Показовою з погляду 
викривленого розуміння 
суспільством функцій 
ЗМІ є реакція на одну зі 
статей в останньому 
числі Тижня, у якій ми 
порушили питання, чому 
діяльність політика-
опозиціонера Анатолія 
Гриценка зводиться до 
«деструктиву в будь-якому 
конструктиві». Він і його 
прихильники, які багато 
в чому нагадують ющен
кофілів п’ятирічної дав
ності, поставили нам ви
рок: заказуха! (див. 
«Зворотний зв’язок» 
на стор. 66; хоча дуже 
хотілося б вірити, що за 
відгуками читачів хова
ються професійні 
тролі, а відтак наше 
суспільство значно 

здоровіше, ніж може зда
тися, читаючи такі ви
словлювання). А сам Ана
толій Степанович на своїй 
сторінці у Facebook заува
жив, що це не що інше, як 
«потужна кампанія з його 
дискредитації». Перед ким 
і, головне, для чого? Адже 
парламентська кампанія 
вже закінчилася, а прези
дентська ще не розпоча
лася... Чи, може, Анатолій 
Степанович так добре знає 
журналістську кухню, так би 
мовити, зсередини, що не 
може повірити, що критичні 
статті бувають не лише за
мовними... 

ЗМІ, як четверта влада, 
мають спонукати політиків 
та чиновників до вирі
шення суспільних про
блем, порушувати теми, 
які є ключовими для дер

ЗМІ мають бути однаково 
критичними до всіх, хто 
цього заслуговує
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жави, а вже експертне середо
вище (громадські організації, 
законодавча й виконавча 
влада) повинне приймати необ
хідні для цього рішення. Але 
проблема полягає в тому, що 
так само по-совковому розуміє 
функцію ЗМІ і значна частина 
громадянського суспільства. 
Зокрема, статтю Тижня про 
деградацію системи недержав
них громадських організацій 
(№ 13/2012), самі НГО також 
сприйняли як «заказуху». 
Знову ж таки, чия? Кому може 
бути вигідно їх «мочити», як 
висловився один із героїв тієї 
публікації, якщо жодна з них 
сьогодні не в змозі вплинути на 
прийняття важливих для сус
пільства та країни рішень (чи, 
навпаки, запобігти цьому, якщо 
це шкодить її національним ін
тересам). Натомість жодна з 
розкритикованих тоді нами за 
бездіяльність НГО так і не ви
знала, що нинішні громадські 
організації не змогли стати 
основою повноцінного грома
дянського суспільства, яке в 
1990-х було ключовим факто
ром для якісного оновлення по
сткомуністичних країн – ни
нішніх членів ЄС. Натомість як 
контраргумент на користь 
своєї бурхливої діяльності Ін
ститут світової політики, Між
народний центр перспектив
них досліджень та ін. навели 
кількість (!) організованих 
ними заходів. Даруйте, пи
тання ж не в кількості, а в 
якості. Назвіть бодай одну дис
кусію, розслідування, дослі
дження чи ініціативу відомих 
українських НГО, що спону
кали б владу чи законодавців 
до конкретних рішень. Закон 
про заборону паління у гро
мадських місцях, який ак
тивно просувала одна з НГО, 
як позитивний приклад наво
дити не варто, оскільки в укра
їнських умовах він породив і 
ще один корупційний податок 
для малого та середнього біз
несу – власників кафе й ресто
ранів. Водночас громадські ор
ганізації, які прагнуть назива
тися впливовими, дотепер чо
мусь просто перед носом у себе 
не помічали справжніх викли
ків, які вже давно постали пе
ред країною: монополізації еко
номіки олігархічними групами, 
посилення російського впливу, 
штучного витіснення з ринку 

ЗМІ, зокрема великими 
медіа-холдингами, неза
лежних і україномовних 
видань, засилля на інфор
маційному та книжковому 
ринках російськомовної 
продукції тощо.

Якщо саме суспільство не 
сприймає ЗМІ як четверту 
владу, то чому це мають ро
бити урядовці? Як наслідок – 
за останні три роки, якщо 
не більше, не було жодної 
адекватної реакції влади на 
журналістські розсліду
вання очевидних корупцій
них оборудок, яка закінчи
лася б принаймні проку
рорською перевіркою чи 
звільненням чиновника, 
що є звичною практикою в 
цивілізованих країнах. 
Суспільство (читач чи гля
дач) уже й не вимагає 
цього, а якщо на це немає 
запиту, то для чого влас
никам медіа розкошелю
ватися на розвиток най
витратніших напрямів 
журналістики: розсліду
вання, репортерів чи ана
літиків, набагато дешевше 
тиражувати з інтернету го
тові новини, розбавляючи 
їх картинками. Відтак дово
диться констатувати: укра
їнська журналістика не
впинно деградує, а з нею і 
весь медійний недоринок.

ГАВКАННЯ ЯК МІСІЯ
Є крилатий вислів: «журна
ліст – ланцюговий пес демо
кратії», автор його невідо
мий, але метафора досить-
таки точно відображає іма
нентні характеристики та 
функції явища. Преса має 
бити на сполох, галасу
вати, псувати настрій і по
рушувати неприємні пи
тання, інакше вона лише 
вдає із себе те, чим не є. 
Вона подекуди навіть 
має право, хай би як ри
зиковано це звучало, 
бути неадекватною, це її 
внутрішні ризики, за які 
їй самій і розплачуватись, 
але вона мусить гавкати.

То що ж робити свідо
мому цієї своєї місії журна
лістові, який щоразу пере
конується в недостатній, 
якщо не нульовій ефектив
ності зусиль? По-перше, хоч 
це звучить вельми нудно, 

підвищувати якість, підні
мати вимоги до себе, пра
цювати над рівнем поін
формованості й аналізу. 
Що більший запас міцності 
кожної окремої публікації, 
що безперечніші й ексклю
зивніші використані 
факти, що кваліфікованіші 
долучені експерти, що 
глибші висновки, то важче 
відмахнутися від статті чи 
репортажу. Так чи так, 
вони стають фактом ко

лективної свідомості.
По-друге, слід вірити, 

що суспільство потребує 
об’єктивної інформації та 
переконливих оцінок. На
віть в умовах недосконалої 
демократії, а краще сказати: 
надто в умовах недосконалої 
демократії – медіа викону
ють свої лікувальні функції. 
Вони повідомляють розум
ним, соціально активним та 
відповідальним людям про 
наявність неспотвореної сис
теми координат, допомага
ють їм сформувати своє 
власне ставлення до поточ
ної дійсності, зрештою, пев
ним чином структурують 
розпорошені сили грома
дянського суспільства.

Подекуди, sorry за сно
бізм, «похід у народ», без
посередній контакт із 
представниками своєї ау
диторії переконує в не
марності зусиль краще, 
ніж цифри продажів чи 
статистика кліків. Найви
щий комплімент, який 
може почути журналіст: 
«Ви допомогли мені висло
вити мої думки».

Втома – це капітуляція, 
відмова від шансу змінити 
країну й життя власних ді
тей, а отже, зрада. Частка іде
алізму, як було сказано, вхо
дить до набору кваліфікацій
них вимог працівника медій. 
Ніхто нас не змушував оби
рати цю професію, точніше, 
цей спосіб життя. Інакше на
віщо? Є значно комфортніші, 
привабливіші й прибутко
віші сфери активності. Має 
ж бути якась розумна при
чина, чому я не там, а тут?

Гаразд, годі рефлексій, 
до роботи! 

Продовження теми 
на стор. 44
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Ефект плацебо
Реформа вітчизняної екстреної меддопомоги, як і «пілот»  
із сімейною медициною в регіонах, нагадує швидкий ремонт  
«під євро» в умовах тотальної економії

З 
1 січня в Україні діє Закон 
«Про екстрену медичну до
помогу». Протягом 2013-го 
в країні мають створити 

єдину систему екстреної меддо
помоги, поступово модернізуючи 
та пришвидшуючи роботу «103». 
Утім, відчути позитивні зміни 
населення зможе років лише че
рез п’ять, переконують урядовці. 
Нині ж регіони виявилися него
товими до втілення вимог нового 
документа. Низка областей не 
впоралися зі створенням центрів 
екстреної меддопомоги та меди
цини катастроф, повільно просу
вається організація єдиних регіо
нальних диспетчерських, а обіця
ний норматив приїзду «швидкої» 
за 10–20 хв виконується здебіль
шого на папері. На заваді перебу
дови вітчизняної екстреної меди
цини стають брак коштів і кадрів 
та надто неєвропейські реалії. 

САМ СОБІ ДОКТОР ГАУС?
За новим Законом, функції 
«швидкої» можна сформулювати 
так: надання екстреної допомоги 
людині, життю якої загрожує 
небезпека; щонайшвидше тран
спортування її до відповідного 
медичного закладу; допомога під 
час надзвичайних ситуацій. Під
вищення температури, артеріаль
ного тис ку чи загострення хро
нічних захворювань, на які тра
диційно викликають «швидку», 
не належать до екстрених станів, 
і цим мають опікуватися діль
ничні (сімейні) лікарі та бригади 
невідкладної допомоги при полі
клініках. Віднині диспетчер по
винен розподіляти виклики на 
екстрені та неекстрені, вирішу
ючи, кого і як швидко відрядити 
на допомогу. У першому випадку 
бригада має дістатися за 10 хв 
містом і за 20 – у сільській місце
вості. На другому медики можуть 
приїхати протягом години. Од
нак вони запевняють, що класи
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фікувати «екстреність» під час 
телефонної розмови неможливо.

«Звичайна людина в біль
шості випадків не здатна об’єк-
тивно визначити серйозність 
свого стану (чи стану інших). Те
лефоном це нереально зробити і 
диспетчерові, – пояснює Володи
мир, лікар донецької «швидкої». 
– Приміром, нас час  то виклика
ють, скаржачись на біль у сугло

бах. Згідно із законом це неек
стрений випадок. Ми виїжджа
ємо, на місці робимо кардіограму 
і виявляємо інфаркт! Коли такий 
виклик не обслугують вчасно, це 
може коштувати людського 
життя». 

Керівники «103» при цьому 
заспокоюють: під час перехідного 
періоду, який триватиме протя
гом року, «швидка» надалі виїж

джатиме на високу температуру і 
загострення хронічних хвороб, 
допомагаючи своїм колегам із 
«первинки». Поступово ж цю 
функцію переберуть на себе 
пункти невідкладної допомоги 
при центрах первинної медико-
санітарної допомоги, які наразі 
організовуються. Обіцяють, що й 
далі надаватимуть консультації 
телефоном лікарі диспетчер
ських «103».

ДЕШЕВО І СЕРДиТО
Чиновники від медицини нази
вають «швидку» лакмусовим па
пірцем первинної допомоги в 
країні. Що гірше працює остання, 
то більше роботи в медиків «103». 
Однак, визнаючи серйозні про
блеми на поліклінічному рівні, 
але не довівши до кінця хоча б пі
лотну реформу «первинки» в чо
тирьох регіонах, урядовці взя
лися поспіхом перебудовувати 
екстрену допомогу по всій країні. 
Ідеолог реформування від МОЗ 
Михайло Стрельников (началь
ник відділу екстреної медицини 
та медицини катастроф) пояснив 
журналістам логіку уряду тим, 
що реорганізація «швидкої» зна
чно дешевша і матиме «швидкий 
соціальний ефект». Щоправда, 
він не уточнив, який саме… 

Реакцією ж на реформування 
служби «103» стала паніка насе
лення, адже саме ця служба фак
тично єдина в системі охорони 
здоров’я цілодобово надає без
платну меддопомогу. За нестачі 
лікарів та недієздатності невід
кладної допомоги при полікліні
ках, хронічного браку фінансу
вання саме «швидка» намагаєть-
 ся рятувати всіх. Хоча склад самої 
служби невпинно «знекровлю
ється» через надскладні умови 
праці й мізерні заробітки (серед-
 ня зарплата – у межах 3 тис. грн). 

«Свого часу невідкладну до
помогу відокремили від «103». 
Сьогодні вона у вкрай занедба
ному стані, з цілим багажем про
блем. У результаті прибли  зно 
50% неекстрених викликів, вра
ховуючи онкологічні та хронічні, 
перекидають на «швид  ку», – по
яснює лікар невідкладних станів 
Київської міської станції ШМД, 
голова Вільної профспілки пра
цівників «швидкої» Максим Іо
нов. Він переконаний: державі 
насамперед потрібно ставити на 
ноги сімейну медицину, залучати 
кадри і в рази збільшувати фі
нансування, тоді можна буде го
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ворити про подальше реформу
вання галузі. На думку фахівця, 
запроваджувана сьогод  ні система 
екстреної медицини найбільше 
вдарить по незахищених верст-
вах населення: «Передусім це 
літні люди, стар  ші за 60, із цілим 
букетом хронічних захворювань, 
що мають властивість загострю
ватись і призводити до екстрених 
станів. Таких хворих багато, вони 
не госпіталізуються з низки при
чин, але потребують невідклад
ної допомоги. В Україні кожен 
третій дорослий потерпає від гі
пертонії, а 66% смертей спричи
нені ускладненнями серцево-
судин них захворювань». 

СТАРІ ДОБРІ «ГРАБЛІ»
Реформатори обіцяють, що насе
лення відчує позитивні зру
шення, тільки-но повноцінно за
працюють усі складові створюва
ної системи екстреної меддопо
моги (ЕМД). Її будують у кож
ному регіоні за принципом єди
ного медичного простору. Він пе
редбачає нівелювання адміні
стративних кордонів у межах об
ласті (екстериторіальність). Тобто 
на виклик їхатиме бригада меди
ків, яка перебуває найближче до 
місця події, що забезпечить опе
ративність надання екстреної до
помоги. Це стане можливим за 
появи додаткових (постійних і 
тимчасових) пунктів базування 
бригад. Також, за законом, мають 
бути створені відділення екстре
ної допомоги при багатопрофіль
них лікарнях, що розвантажить 
«швидкі», яким сьогодні дово
диться годинами перевозити па
цієнтів із численними ушкоджен
нями від одного медичного по
рога до іншого. Станцій «швид
кої» стане менше (їх укрупнять), 
натомість планують збільшити 
кількість підстанцій. 

Усі підрозділи «103» перехо
дять на обласний рівень фінансу
вання. Відтепер вони об’єд  нані з 
медициною катастроф та санавіа
цією і належать до новоствореної 
структури – обласного центру 
екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф. У Донецьку 
Центр екстреної меддопомоги 
об’єднує фахівців за 26 медич
ними спеціальностями. Тут її на
дають не тільки в разі надзвичай
ної ситуації, а й у випадку важких 
ускладнень і операцій, із якими 
не можуть впоратися медики ра
йонних та міських лікарень. Такі 
центри мають з’явитися в усіх ре

гіонах. Утім, їх створення – тягар 
для місцевих бюджетів. У МОЗ 
вже поскаржилися на Запо
ріжжя, Черкащину, Тернопіль
щину та столицю, які відстають з 
організацією центрів ЕМД. 

Віднині управління і фінансу
вання ЕМД – головний біль голів 
облдержадміністрацій. Саме кер
маничі областей, згідно із зако
ном, персонально відповідають 
за вчасність і якість екстреної 
меддопомоги. Таким чином уряд 
вирішив спо  ну  кати місцеву владу 
швидше вирішувати питання з 
ремонтом доріг, вуличним освіт
ленням та забезпеченням меди
ків пальним і ліками. 

У МОЗ вже відзвітували, що 
протягом першого місяця дії За
кону «Про екстрену медичну до
помогу» норматив приїзду 
«швидкої» виконується на 84,6% 
у містах і на понад 78% у сільській 
місцевості. Водії карет таку звіт
ність коментують іронічно: биті 
шляхи нікуди не поділися, а че
рез затори і зневагу на дорогах за 
відведений час можна дістатися 
хіба що гелікоптером. На додачу 
розповідають, що отримані від 
держави та спонсорів «швидкі» 
іномар  ки виявилися безсилими 
перед бездоріжжям приватного 
сектору, тому їх туди навіть не 
відправляють. Рятують всюди
хідні УАЗи. 

У Вільній профспілці праців
ників «швидкої» зауважують: ре
форматори чомусь зациклилися 
тільки на своєчасному приїзді 
бригади медиків, не беручи до 
уваги якість надання самої екс
треної допомоги. Тут традиційно 
наштовхуємося на кадрові «гра
блі».

За чинним наказом Мін-
здоров’я № 500, лікарські бри
гади мають складатися з лікаря 
(медика невідкладних станів), 
фельдшера, медсестри та водія. 
Фельдшерські – з фельдшера, 
медсестри та водія. За словами 
донецьких медиків «103», на ви
клики через брак працівників 
часто їде або один лікар, або 
тільки фельдшер, який само
тужки не здатний надати екс
трену меддопомогу. До того ж 
більшість медперсоналу «швид -
ких» – жінки, переважно літні. 
«Приблизно третина нашого ко
лективу – люди пенсійного віку. 
Вони хворіють частіше за інших і 
можуть у будь-який момент піти. 
На 5-му курсі Донецького медич
ного університету нещодавно 
з’явилася дисципліна «Невід
кладна медична допомога». Од
нак на ці кадри доведеться че
кати щонайменше три роки», – 
розповідає головний лікар доне
цької станції швидкої допомоги 
Олександр Малєєв. 

Щоб система запрацювала, 
потрібно наблизити реальний 
склад до нормативного і збільшу
вати кількість бригад. За словами 
екс-керівника  МОЗ Олександра 
Аніщен  ка, нинішнього нормати-
 ву в 0,7 бригад «швидкої» на 10 
тис. населення недостатньо для 
забезпечення екстреною меддо
помогою. Нові ж формувати ні
кому. Бракує не лише лікарів, а й 
санітарів, водіїв і механіків. Про
блема і з кадрами для нових дис
петчерських служб, які створю
ються на базі центрів ЕМД та ме
дицини катастроф.

Постійні стрес і надмірні на
вантаження, низька зарпла  та та 
відсутність нормальних умов для 
відпочинку й гігієни спонукають 
молодь переходити до приватних 
служб «швидкої», де мінімум 
удвічі більші заробітки. Щоб ви
жити, чимало медиків «103» сьо
годні працюють на «два фронти»: 
приватний і державний. Тож 
біда, на думку лікарів, у тому, що 
бюджетну медицину «ремонту
ють» косметично, не вирішуючи 
системних проблем галузі. 

Понад 

70% 
санітарного 

транспорту в країні 
перебуває у вкрай 
зношеному стані

За даними  
МОЗ, із 

13 млн 
викликів, 

отриманих по всій 
Україні в 2011 році, 
«швидка» виїхала 

на 

11 млн  

ЩЕ ОДНА «МЕДРЕФОРМА»? 
З 1 березня 2013-го в Україні вводиться ліцензування ім-
портних медикаментів. На думку уряду, це забезпечить 
запобігання розповсюдженню фальсифікату, зниження 
цін на медичні препарати, збільшення виробництва 
якісних вітчизняних ліків тощо. Експерти налаштовані 
менш оптимістично. Вони не заперечують, що ліцензу-
вання медпрепаратів – нормальна європейська прак-
тика. Однак можливість її втілення в Україні викликає 
серйозні сумніви. «Механізм реалізації таких ініціатив 
створює реальні загрози виникнення дефіциту лікар-
ських засобів на українському ринку і зростання цін на 
них», – зазначив виконавчий директор Асоціації міжна-
родних фармацевтичних виробників Володимир Ігна-
тов. Лякає й невизначеність: досі невідомі зміст підза-
конних актів, ліцензійні умови тощо. «Ніхто поки що не 
розуміє, як це відбуватиметься», – зізнається голова гро-
мадської організації «Союз працівників фармації» Кос-
тянтин Косяченко. Не підтримує нововведення навіть 
МОЗ. «У країні немає критичної ситуації з якістю імпорт-
них ліків», – каже радник міністра Ольга Баула. За її сло-
вами, європейські експерти також розкритикували за-
кон, назвавши його нелогічним і таким, що шкодить па-
цієнтам та фармацевтичному бізнесу. Документ уже ви-
кликав хвилю протестів: громадські організації та паці-
єнти, які побоюються дефіциту життєво необхідних лі-
карських засобів, у відкритому листі закликали прези-
дента скасувати ліцензування з 1 березня. Також у Львові 
відбулася акція протесту під назвою «Черга за життям». 
Готовність до скасування закону – за умови можливості 
успішного голосування в Раді – висловили опозиційні 
депутати.
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18–22  лютого
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

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

|| Київ (вул. Лисенка, 3):
19 лютого, 18:30 – панельна дискусія «Транснаціональні корпорац� 
в Україні: «за» і «проти».
20 лютого, 18:00 – презентація студентського літературного проекту 
«Щоденник: Re: make».
21 лютого, 18:00 – презентація книжки «Єврейська цивілізація. 
Оксфордський підручник з юдаїки» (спільно з видавництвом 
«Дух і Літера»).
22 лютого, 18:00 – зустріч із письменницею Надійкою Гербіш. 
Презентація книжки «Теплі істор� до шоколаду» (видавництво 
«Брайт Стар Паблішинг»).

|| Київ (вул. Спаська, 5):
21 лютого, 18:00 – проект поетичних читань молодих авторів 
«Заки зірка зійде»: Карина Тумаєва і Павло Коробчук.

|| Львів (просп. Свободи, 7):
19 лютого, 18:00 – Country Day: День Китаю – студенти з Піднебесної 
розповідають про свою країну (спільно з міжнародною організацією 
AIESEC).
21 лютого, 18:00 – презентація книжки Мирослава Дочинця «Горянин» 
(спільно з видавництвом «Карпатська вежа»).

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
19 лютого, 18:00 – «книгОгляд». Туфлі до прочитання сучасної 
боснійської літератури.
20 лютого, 18:00 – презентація книжки Олега Стецишина 
«Ландскнехти Галицької арм�» (спільно з мистецькою агенцією «Наш 
Формат» та Центром досліджень визвольного руху).

21 лютого, 18:00 – презентація прозової збірки Галини Ткачук 
«Найкращі часи» (спільно з видавництвом «Електрокнига»).

|| Харків (вул. Сумська, 3):
19 лютого, 19:00 – дискусія «Відповідальність у житті». Робоча мова 
англійська.
20 лютого, 18:00 – презентація книжки «Літературна Дефіляда. 
Сучасна українська критика про сучасну українську літературу» із сер� 
«Бібліотека «ЛітАкценту». За участю Володимира Панченка і Тетяни 
Трофименко (спільно з видавництвом «Темпора»).
22 лютого, 18:00 – презентація книжок Дейвіда Кіркпатріка «Ефект 
Facebook. Внутрішня історія компан�, що об’єднує світ» та Джуліана 
Ассанжа «Неавторизована автобіографія». Представляє Олександр 
Стукало (спільно з видавництвом «Темпора»).

|| Тернопіль (вул. Валова, 7–9):
18 лютого, 18:00 – презентація книжки Наталі Пасічник «Пастух 
бджіл» (спільно з видавництвом «Зелений пес»).



Ціна живого товару

Спілкувалася 
Ганна Трегуб 

Мімі Чакарова: 
«Найшвидший 
шлях зламати  
дух людини –  
це продати її в 
рабство»

БІОГРАФІЧНА НОТА
Мімі (Мирослава) Чакарова є 
фотожурналістом і режисером 
документальних фільмів. Пра-

цювала в зоні воєнних конфлік-
тів. Понад 10 років викладає у 

Вищій школі журналістики в уні-
верситеті Берклі. 2003-го стала 

лауреаткою стипендії Доротеї 
Ландж за найкращі докумен-

тальні фото. 2005-го отримала 
премію фундації Інге Морат 
Magnum Photos за докумен-

тальні фотороботи на тему рабо-
торгівлі в країнах Східної Єв-

ропи. Автор документальних 
стрічок: «Дійте обережно: Каш-

мір», «Ціна сексу». 
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Н
ещодавно в Україні було 
презентовано докумен
тальний фільм амери
канської журналістки 

болгарського походження Мімі 
Чакарової «Ціна сексу», який 
став результатом майже 10 ро
ків журналістського розсліду
вання стосовно торгівлі жін
ками та примусової проституції 
в країнах Східної Європи. Авто
рці ціною довгих і важких зу
силь, подекуди навіть вклю
чення до прихованих груп із се
редовища торгівців живим това
ром і нелегальної секс-індустрії 
вдалося зібрати та зафіксувати 
на плівку кадри, які шокують. 

У. Т.: Які проблеми поставали 
перед вами під час роботи над 
документальною стрічкою, що 
безпосередньо пов’язана з те-
мою корупції і прихованими 
групами, зокрема жертвами 
примусової проституції та їх-
німи сутенерами? Наскільки 
складно було здобувати по-
трібну інформацію?

– Часом здавалося, що діс
тати інформацію, потрібну для 
мого розслідування, майже не
можливо. Спочатку доводилося 
діяти, не маючи жодного чіт
кого уявлення про те, наскільки 
складно буде знайти жертв ра
боторгівлі та сексуальної екс
плуатації. Коли ви маєте справу 
з розслідуванням такого типу, 
працюєте з андеграундною, або 
«тіньовою», культурою. Це 
люди, які не хочуть говорити 
про те, що вас цікавить. Дівчата 
не бажають розповідати, що з 
ними трапилося. Ті, хто їх про
давав і контролював, також від
мовляються розказувати про 
те, чим займаються. Коли ви 
запитуєте про торгівлю жін
ками, маєте розуміти, що ті 
злочинці, які перевозять жи
вий товар і торгують ним, про
мишляють не лише цим. Також 
ідеться про наркотрафік і тор
гівлю зброєю. Наркотики, 
зброя і люди – усе це прода
ється і купується. В останньому 
випадку йдеться не лише про 
жінок, а й про чоловіків як раб
ську робочу силу. Інформація 
про такий бізнес і все, що до
вкола нього, глибоко прихо
вана. Не забуваймо, що мова 
йде про величезні гроші. Міс
цеві управлінці, які прямо чи 
опосередковано мають свій фі
нансовий зиск із торгівлі жін

ками, також воліють мовчати 
якнайдовше. 

Фіксування на плівку не за
вжди було найкращою формою 
збирання потрібної для мого 
розслідування інформації. Дуже 
часто дівчата, які стали 
об’єктами примусової сексуаль
ної експлуатації, внутрішньо 
психологічно понівечені. Коли 
вони розуміють, що замість ро
боти, на яку розраховували, 
як-от прибиральниця, офіці
антка чи робітниця на фабриці, 
їх змушують бути проститут
ками, настає період зламу. Дуже 
часто їх фотографують і зніма
ють на камеру, зокрема під час 
групового зґвалтування. І суте
нери використовують це як засіб 
контролю над жінками, шанта
жуючи їх, що в разі втечі світ
лини і відео потраплять до їхніх 
родин. Отже, тільки-но я діста
вала камеру, все миттєво припи
нялося, зі мною відмовлялися 
спілкуватися далі. Стало зрозу
міло, що світлини мені зробити 
не вдасться. Коли я просила до
зволу фотографувати, результат 
залежав від досвіду кожної з ді
вчат.

Правоохоронці, тобто ті, хто 
покликаний захищати, виявля
ються на боці криміналу, вони 
також не воліють говорити. До
волі часто буває так, що саме 
працівники органів правопо
рядку ґвалтують дівчат, прода
них у рабство. Спілкуючись із 
ними, я багато разів запиту
вала, чому ті не звернулися до 
поліції по допомогу. Нерідко в 
поліцейських відділках вони ба
чили постійних клієнтів місце
вого борделю, які й телефону
вали сутенерам, щоб ті забрали 
дівчат назад.

Усі ці явища медіа прак
тично не висвітлюють. Якби ви 
запитали мене, журналістські 
розслідування на яку тему я хо
тіла б зараз провести, то, якби 
були час і ресурси, перше стосу
валося б корупції всередині 
НГО, що опікуються жінками – 
жертвами торгівців людьми. 
Друге – як саме зброя, нарко
тики, жінки і здебільшого чоло
віки транспортуються з країни 
до країни, де на них чекає раб
ська праця, тема трудового раб
ства у ХХІ столітті.

У. Т.: Поділіться вашими спосте-
реженнями щодо усталеної со-
ціальної позиції в питанні рабо-

торгівлі та сексуального рабства 
у тих східноєвропейських краї-
нах, де ви проводили своє жур-
налістське розслідування. На-
скільки вона не толерує людей, 
зокрема жінок, які стали жерт-
вами нелегальної секс-
індустрії?

– За моїми спостережен
нями, здебільшого суспільство 
стереотипно погано ставиться до 
жінок, які є жертвами работор
гівлі та сексуальної експлуатації. 
Коли вони повертаються до себе 
додому, їх ганьблять як повій. 
Часто сусіди, а інколи й батьки 

За даними Річного звіту-2011 Міжнародної організац� з міграц� «Counter trafficking 
and assi	ance to vulnerable migrants»

Жертви работоргівлі
Кількість осіб, які звернулися по допомогу до МОМ

37%

62%1%
Відмовилися 
вказати 
у зверненні стать 
43

Чоловіки 
2085

Жінки 
3515

УКРАїНСьКІ РАБи НА ЕКСПОРТ 
За оцінками представництва МОМ в Україні, понад 120 
тис. українських жінок, чоловіків і дітей постраждали 
від торгівлі людьми з 1991 року, що робить нашу країну 
одним із найбільших постачальників живого товару в 
Східній Європі. Україна є країною походження, транзиту 
і дедалі частіше призначення торгівлі людьми. Чоло-
віки, жінки і діти потерпають від сексуальної експлуата-
ції, примусової праці, жебрацтва тощо. Останнім часом 
спостерігається тенденція до збільшення внутрішньої 
торгівлі людьми з метою примусової проституції або 
праці в сільському господарстві, а також до почасті-
шання випадків трудової експлуатації, розширення 
групи ризику (сьогодні це чоловіки та жінки будь-якого 
віку), а також зростання кількості іноземних громадян, 
які постраждали від торгівлі людьми в нашій країні.
Відповідно до ухваленого у 1998 році Римського статуту 
Міжнародного кримінального суду в Гаазі, торгівля 
людьми є злочином проти людства. 2004-го Україна ра-
тифікувала Конвенцію ООН проти транснаціональної 
організованої злочинності, а також Протокол про попе-
редження і припинення торгівлі людьми, особливо жін-
ками та дітьми, і покарання за неї, що доповнює Кон-
венцію ООН (Палермський протокол), у 2011-му – Кон-
венцію Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі 
людьми. 
Вітчизняне законодавство визначає торгівлю людьми як 
особливо тяжкий кримінальний злочин. Ст. 149 КК Укра-
їни передбачає, що злочини, пов’язані з нею, караються 
позбавленням волі строком від 3 до 15 років (див. Неви-
дима проблема). 20 вересня 2011-го Верховна Рада 
ухвалила Закон «Про протидію торгівлі людьми». У 
2012 році було прийнято ще низку законодавчих актів, 
які забезпечили створення цілісної державної системи 
взаємодії та надання допомоги за участю державних 
органів, неурядових і міжнародних організацій. 
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дівчини тиснуть на неї, що вона 
не приносить додому грошей, а 
якби займалася проституцією й 
надалі, то був би хоча б якийсь 
зиск. Я не раз таке спостерігала. 
Мені дуже важко передати, 
якими словами рідні ображають 
таких дів чат і як вони до них 
ставляться. Як думаєте, чи зали
шається в них хоч якесь бажання 
бути вдома? Здебільшого ж 
ідеться про умови, коли судова 
система є корумпованою, судді – 
купленими. Работоргівці мо
жуть підкупити служителя Фе
міди і дуже швидко знову вийти 
на волю, займатися своїм бруд
ним бізнесом далі. Отже, дівчата 
міцно потрапляють у тенета сис
теми, і їм нікуди подітися чи за
ховатися.

У. Т.: Що значить бути проданим 
у рабство в наш час? Наскільки 
легко подолати наслідки такої 
наруги і повернути жертв при-
мусової експлуатації, зокрема 
сексуальної, до нормального 
життя в суспільстві?

– Найшвидший спосіб зла
мати дух людини – продати її в 
рабство. Це цілковито руйнує 
ідентичність особи, перекрес
лює все, чим вона жила й у що ві
рила до цього. Особливо коли 
йдеться про дівчину. Якщо її 
продали в секс-рабство у 12 ро
ків, а нині їй 23–24 і проституція 
– це все, що вона знає, то які від
носини вона може побудувати зі 
світом навколо себе та людьми, 
які оточують? Увесь її життєвий 
досвід – бути рабинею. 

Коли дівчата втрачають сво
боду, в психологічному плані від 
них небагато що лишається. 
Спостерігати за ними – значить 
бачити, як люди змушені щодня 
робити з примусу речі, ніби це є 
чимось усталеним, як-от засте
ляти ліжко. Проституція цілко
вито їх спустошує. Хтось думає, 
що їх можна реабілітувати після 
пережитого. Але то стереотип, 
що чим довше особа, наприклад 
жінка, була в рабстві, пережи
вала фізичні та психічні зну
щання і примусову працю, тим 
важче її повернути до нормаль
ного стану і життя. 

У. Т.: У чому полягає специфіка 
злочинів, пов’язаних із прода-
жем людей і сексуальним раб-
ством?

– Работоргівля і трафік 
живого товару з країни до кра

їни – складна система, засно
вана на морі корупції, тавру
вання, ганьби, страху і зну
щань. На жаль, більшість лю
дей не уявляють, наскільки це 
явище психологічно завдає 
шкоди суспільству. 

Система сконструйована 
таким чином, що все має ви
гляд брудної білизни. Усі хо
чуть щонайшвидше опинитися 
якомога далі від жінок, які 
стали об’єктами сексуального 
рабства. Дотичною до цього 
проблемою є нестача підзвіт
ності НГО та фондів, що за
ймаються тим питанням. У 
них також вистачає корупції, 
як і в прикордонних патруль
них службах та інших держ
службах різних країн, котрі 
цих дівчат отримують. Усі вони 
хочуть умити руки, фактично 
здихатися їх, відправити до
дому. Найсумніше те, що все це 
не припиняється. Жінок, які з 
примусу опинилися в секс-
індустрії, вбивають, знаходять 
мертвими на пустирях та сміт
тєзвалищах, а тижнем пізніше 
ще п’ятеро чи шестеро потра
пляють у рабство в країнах, де 
вулиці червоних ліхтарів ма
ють потребу в них. 

У. Т.: Неурядові громадські 
організації, які займаються 
реабілітацією жертв торгівлі 
людьми та поверненням їх 
назад у суспільство, мають 

серйозне міжнародне фінан-
сування. Проте часто дово-
диться чути, що використання 
ними коштів є непрозорим, 
що наштовхує на думку про 
корупцію в цих інституціях. 
Наскільки це відповідає ре-
альному стану речей? 

– НГО, які мають справу з 
жертвами торгівлі людьми, зо
крема жінками, мають певний 
розпорядок, пов’язаний із фі
нансуванням. Нерідко цифри, 
на які ми, журналісти, покла
даємося в їхніх звітах, є зави
щеними. І що частіше ми про 
них згадуємо у наших статтях, 
то більше фінансування ці ор
ганізації отримують. Напри
клад, якщо кажуть про те, що 
20 тис. жінок було продано в 
сексуальне рабство, це сильні
ший сигнал для суспільства, 
ніж якщо йтиметься про 10 тис. 
Власне, ніхто не оцінює і не пе
ревіряє цифри. Їх можуть хіба 
що запитати, скільки населе
них пунктів вони включили до 
своєї вибірки. 

Хотіла б навести приклад 
НГО, яка постійно працює над 
пошуком і залученням фон
дів, зокрема й міжнародних, 
американських, шведських, 
норвезьких, тобто з країн, які 
питанню рабства та торгівлі 
людьми приділяють вели
чезну увагу. Якось узимку 
мене запросили додому до ви
конавчого директора цієї ін

Топ-10 країн призначення трафіку рабів у 2011 році

Топ-10 країн, що потерпають від работоргівлі, яким була надана 
допомога від МОМ у 2011 році 
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Кількість жертв, які звернулися по допомогу до МОМ

Організовані кри-
мінальні угрупо-
вання, що займа-
ються торгівлею і 
трафіком живого 
товару, щороку 

отримують близько 

$32 млрд
 прибутку 
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ституції на прийом. Підлога в 
будинку була з підігрівом. 
Сам прийом обслуговувало 
близько 30 офіціантів. Гостям 
забезпечили транспортування 
додому. Отже, ви можете уя
вити собі масштаби вечірки. 
Натомість у притулках згада
ної організації я побачила зо
всім іншу картину. Було ви
дно, що вони недофінансо
вані, умови, у яких перебува
ють жінки, дуже погані, тоді 
як людина, яка керувала цією 
НГО, мала у своїй резиденції 
підлоги з підігрівом і влашту
вала дуже екстравагантний і 
дорогий прийом.

У. Т.: Оприлюднення розсліду-
вань такого рівня, як знята 
вами документальна стрічка 
«Ціна сексу», зазвичай викли-
кає знач ний суспільний резо-
нанс і тягне за собою шлейф 
реакцій включно з початком 
кримінальних розслідувань. 
Як ваш фільм сприйняли у різ-
них країнах?

– Реакція була дуже стро
катою. У Вашингтоні, де фільм 
демонстрували після Лондона, 
стався випадок, який мене 
надзвичайно вразив. На показ 
прийшла група людей із Держ
департаменту США, котрі хо
тіли поговорити зі мною. Одна 
з жінок із цієї групи, з якою ми 
кілька разів спілкувалися сто
совно надання дозволу амери

канським посольствам на по
каз цих матеріалів у всьому 
світі, повідомила мені, що ви
хід стрічки допоміг змінити 
законодавство, дотичне до пи
тання рабства і торгівлі 
людьми у Греції. Отже, щось 
змінити таки вдалося.

Для мене важливо не лише 
зняти такий фільм, а й те, щоб 
він потрапив до рук людей, які 
реально приймають рішення і 
можуть вплинути на політику 
тієї чи іншої держави в царині 
порушення прав людини, зо
крема работоргівлі.

Також дуже актуальною є 
зміна уявлень і ставлення сус
пільства до проблем торгівлі 
людьми та сексуальної експлу
атації. Я презентую мій фільм 
у Східній Європі, зокрема в 
Україні, щоб подолати тавро 
ганьби, пов’язане з явищем 
сексуального рабства. Крім 
того, для мене важливо роз
крити тему корупції, одну з 
найважчих для висвітлення 
журналістом. Усіляко намага
юся якнайширше показати і 
розповісти, як працює ця сис
тема, поінформувати суспіль
ство, просвітити його щодо та
ких питань. А також, що голо
вне, змінити його сприйняття 
проблеми.

У. Т.: Тема сексуального раб-
ства, яку ви висвітлюєте, шо-
кує. Хто передусім має бути з 

нею ознайомлений: особи, які 
виносять політичні рішення, 
члени громадянського сус-
пільства чи хтось інший, щоб 
фільм справив якнайбільший 
ефект? 

– Відповідь, на жаль, 
вельми невтішна. Як на мене, 
насамперед фільм треба пока
зати не лише в країнах Схід
ної Європи, які є, так би мо
вити, постачальниками жи
вого товару, а ще й у тих, куди 
цей товар привозять. Однією з 
перших визнала відповідаль
ність і хоча б щось зробила 
для врегулюванням питання 
сексуальної експлуатації та 
работоргівлі, як я вже зазна
чила, Греція. Ще дві країни, 
на яких я сфокусувалася в 
«Ціні сексу», – Туреччина й 
ОАЕ. В Еміратах, на жаль, 
мене внесли до чорних спис
ків і заборонили показ фільму 
навіть на тематичних фести
валях. Не вдалося його пока
зати й на Міжнародному кіно
фестивалі прав людини, який 
щороку в жовтні відбувається 
у столиці ОАЕ Абу-Дабі. У Ту
реччині така сама ситуація. 
Стрічка не потрапила на жо
ден фестиваль чи спеціаль
ний показ. 

Жертви торгівлі людьми та примусової експлуатац
 
у світі (2012 рік) – 20,9 млн осіб  
Жертви сексуальної експлуатац
 – 4,5 млн
98% тих, хто потрапив до сексуального рабства, – жінки.  
Жертви рабської фізичної праці у сільському господарстві, на будівництвах, 
як домашня обслуга і на фабриках – 14,2 млн 
Чоловіки частіше стають жертвами рабської фізичної 
праці – 60% проти 40% жінок

Жертви примусової праці  
Поширення на 1 тис. жителів 
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Кількість злочинів, які були зареєстровані УБТЛПМ ДКР МВС 
України та кількість кримінальних справ з винесенням вироку су-
дами України за ст.149 (раніше ст.124-1) КК України «Торгівля 
людьми або інша незаконна угода щодо людини» (1998 - 2012). 
(Джерело: Звіт Міжнародної організац� з міграц� в Україні 
«Протидія торгівлі людьми в Україні» станом на 30 вересня 
2012 року)

Кількість злочинів              Кількість вироків (ст. 149)
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Болгари на  
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Нова хвиля мігрантів?
Багаті країни Євросоюзу стурбовані напливом румунів і болгар

М
іністра закордонних 
справ Болгарії та посла 
Румунії в Лондоні не 
дуже тішить ворожість 

британців до імміграції з цих 
країн. Сполучене Королівство не 
буде першим у списку держав, де 
болгари хотіли б працювати, на 
це натякнув Ніколай Младенов, 
додавши, що економіка його 
країни найтісніше пов’язана з ні
мецькою. Тоді як, за словами ру
мунського посла, співвітчизники 
останнього їдуть здебільшого до 
Іспанії, Франції та Італії, а не до 
Туманного Альбіону через бли-
зькість їхніх мов. «Понад те, – 
сказав він, – британці мали б по
дякувати будівельникам-руму-
нам, без яких торік не вдалося б 
спорудити Олімпійське селище».

Жодна інша із країн ЄС не 
стурбована неконтрольованою 
масовою імміграцією настільки, 
як Британія, адже, за прогно
зами, наступного року може роз
початися справжній наплив, 
коли всі решта 25 держав – чле
нів Євросоюзу будуть зобов’язані 
повністю відкрити свої ринки 
праці перед болгарами й руму
нами, які вступили до спільноти 
у 2007 році. Ця стурбованість 
пов’язана з настроями євроскеп

тицизму, які панують у країні, її 
досвідом різкого збільшення по
токів переселенців із Польщі й 
інших східноєвропейських країн 
у 2004-му та із загальним не
сприйняттям імміграції як такої.

Утім, Британія не єдина кра
їна ЄС, котру хвилюють такі про
блеми. Міста ФРН уже перейшли 
в стан підвищеної готовності 
через збільшення чисельності 
румунських і болгарських міг-
рантів. «Соціальна рівновага й 
суспільний мир опинилися під 
загрозою», – сказано в нещодав
ньому внутрішньому звіті Асоці
ації міст Німеччини, що його ци
тує німецький щотижневик Der 
Spiegel. Особливо їх непокоять 
так звана міграція бідності й на
плив ромів.

У Нідерландах антиіммі
грантська Партія свободи на по
чатку минулого року відкрила 
сайт, де громадяни країни могли 
скаржитися на переселенців. На 
сайті фігурували запитання на 
кшталт: «Чи стикаєтеся ви з про
блемами через вихідців із Цен
тральної та Східної Європи?»; 
«Чи втратили ви роботу через 
поляка, болгарина, румуна або 
іншого вихідця зі Східної Єв
ропи? Нам потрібно це знати».

Особливої користі з того веб-
ресурсу не було, зате він дав Пар

тії свободи розголос, котрого 
вона так прагне. На сайт на-
дійш ло близько 40 тис. скарг на 
п’яних східноєвропейців у гро
мадських місцях, їхню галасли
вість і недбале паркування ма
шин (а також відносно невелика 
кількість нарікань на злочинні 
дії), але водночас там було 135 
тис. інших скарг, і багато з них – 
на ксенофобію Партії свободи. 
Та все ж загальне занепокоєння 

з приводу соціальної згуртова
ності, конкуренції за робочі міс-
 ця, «збивання» оплати й погір
шення умов праці охопило як ба
гатьох голландських робітників, 
так і партії з усіх частин політич
ного спектра.

Румунські та болгарські полі
тики щосили намагаються роз -
віяти принаймні деякі з цих 
страхів. Вони стверджують, що 
2004 року Сполучене Королів
ство єдине з великих країн ЄС 
відкрило без обмежень свій ри
нок праці полякам та іншим 
східноєвропейцям – і його еко
номіка процвітала. Зараз так 
зробили вже 25 держав, і хоча 
Британія є однією з найбагат
ших, але її економіка переживає 
аж ніяк не найкращі часи. Ті, хто 
планував не трудитись, а мігру
вати задля користування перева
гами системи соціального забез
печення Британії чи Німеччини, 
вже й так там опинились, адже 
обмеження на ринку праці таких 
людей ніколи й не турбували.

Пік болгарської еміграції 
давно минув, стверджує Іванка 
Іванова з Інституту відкритого 
суспільства. Вона не бачить жод
них стимулів для цих процесів у 
наступні кілька років. За даними 
інституту, більшість болгарських 
мігрантів їдуть до Іспанії, де 
вони не зустрічають жодних тру
дових обмежень, чи до Німеч
чини (хоча німецький ринок 
праці для них іще й досі част
ково закрито).

Політики погоджуються, що 
злочинність – це інша проблема, 
підживлювана публікаціями в 
популярній західноєвропейській 
пресі про румунські й болгарські 
кримінальні синдикати, які на
повнили міста кишеньковими 
злодіями, повіями та жебра
ками. Але немає доказів, що кри
міногенність серед румунів і бол
гар вища, ніж у будь-якої іншої 
групи мігрантів. Дехто навіть за
являє, що в багатих країнах ЄС 
рівень злочинності серед неле
гальних заробітчан, навпаки, 
нижчий, бо вони не хочуть при
вертати до себе увагу. 
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Слабка ланка ЄС
Загрузла в нескінченому політичному протистоянні  

Румунія демонструє труднощі у пристосуванні  
до базових цінностей Євросоюзу

В
ід Лондона до Афін євро
пейський дім повсюди дає 
тріщини. Скрізь від пів
ночі й до півдня еконо

мічна криза поглиблює нерів
ність, усі спокушаються виявити 
власну ідентичність. Після запе
клих боїв за інтеграцію до Євро
пейського Союзу й отримання 
економічних дивідендів від 
свого членства, країни так званої 
Нової Європи роблять поступку 
власним націоналістам. Після 
Угорщини Віктора Орбана Руму
нія Віктора Понти теж ризикує 
перетворитися своєю чергою на 
«авторитарну демократію». 
Угорщина є правою, Румунію 
вважають лівою, але обидві вони 
демонструють слабкість євро
пейського кістяка і всі труднощі 
деяких посткомуністичних 
країн у пристосовуванні до цін
ностей ЄС.

ГРиМУЧА СУМІШ
Румунія пережила безпреце
дентну політичну кризу. Це ста
лося 27 квітня 2012 року, коли 
правоцентристському урядові 
Міхая Резвана Унґуряну, що був 
на той час біля керма три місяці, 
винесли вотум недовіри через 
його програму приватизації. 
Тиск сягнув найвищої точки, 
коли урядовець лівого центру Ві
ктор Понта, змінивши Унґуряну, 
спробував змістити з посади 
президента Траяна Бесеску, 
якого звинуватив у «переви
щенні владних повноважень» та 
«авторитарному ухилі». Це був 
свого роду бліцкриг. За тиждень 
очільник правлячого кабінету 
жонглював постановами про 
відставку спікерів обох палат 
парламенту й омбудсмена, змен
шення прав Конституційного 
суду, щоб розпочати процедуру 
усунення Бесеску (див. Тиж-
день, № 31/2012). Ці силові ме
тоди зазнали суворої критики з 
боку Сполучених Штатів та Єв
росоюзу, які попереджали Буха
рест про наслідки «посягань на 

правову державу». Румунський 
президент залишився на посаді, 
бо референдум не відбувся, не зі
бравши необхідного кворуму.

Вибори в законодавчі ор
гани 9 грудня дозволили Вікто
рові Понті взяти реванш. Ру
мунський електорат різко засу
див політику суворої ощад
ності, яку провадили від 2009 
року Траян Бесеску та його по
літсила, владна Демократично-
ліберальна партія (правий 
центр): понад 200 тис. служ
бовців було звільнено, зарплату 
зменшено на чверть, ПДВ зріс 
від 19% до 24%. Це вмить забез
печило переконливу перемогу 
Соціально-ліберального союзу 
(СЛС), коаліції на чолі з Вікто
ром Понтою. Але проблема в 
тому, що соціал-демократи 
спрямували свою кампанію 

проти бюджетної непоступли
вості в річище антиєвропей
ської незалежницької рито
рики. Популістськи звучало не
задоволення тим, що усунення 
Траяна Бесеску, схвалене більш 
ніж 80% виборців, свого часу не 
було підтримане на референ
думі 29 липня, бо прийшло за
мало громадян (як «співали» в 
СЛС, саме через «диктат» Євро
союзу).

СЛС – це дещо протиприрод
ний альянс, який включає в себе 
Соціал-демократичну партію, лі
бералів та Консервативну пар
тію Дана Войкулеску, багатю
щого медіа-магната й, за чут
ками, колишнього агента Секу
ритате, таємної поліції комуніс
тичних часів. Згуртувала ці три 
політсили ненависть до Траяна 
Бесеску.
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РУМУНІЯ ЗАРЕКОМЕНДУВАЛА 
СЕБЕ ЯК КРАїНА, НЕЗДАТНА 
БОРОТиСЯ З КОРУПЦІЄю, 
ВНУТРІШНІМи КОНФЛІКТАМи, 
СЛУжБОВиМи 
ЗЛОВжиВАННЯМи

Відповідальність за утво
рення цієї гримучої суміші – 
цілком на румунському прези
денті. Імпульсивний, крикливий 
і підбурливий прибічник засто
сування сили й політиканських 
маневрів, цей колишній капітан 
торговельного судна, що прий
шов до стерна держави у 2005-
му, нерідко поводився так, ніби 
він і досі командує на кораблі. 
2007 року парламент безу
спішно намагався позбавити 
його влади. Одначе не можна по
яснювати кризу винятково авто
ритарною особою Траяна Бе
сеску. Важливим чинником є та
кож недостатня незалежність 
правосуддя. Це відзначає звіт 
Європейської комісії, опубліко
ваний 30 січня. Там констато
вано, що «брак поваги до неза
лежного правосуддя викликає 
занепокоєння» і що «проблема
тичним є досягнення цілей», ви
значених Європейським Сою
зом. Умовою приєднання Руму
нії до зони вільного пересування 
(Шенгенської) є реформа сис
теми судочинства, про що теж 
ішлося в цьому документі.

ПОЛІТиЧНІ ПОРАХУНКи
У Румунії велика корупція є 
дуже поширеним злом. Вже 

давно зарекомендувавши себе 
як країна, нездатна боротися з 
утратою авторитету закону, 
внутрішніми конфліктами, 
службовими зловживаннями, 
вона вдалася до послуг міжна
родних організацій, які дали 
певний результат. Відтак Наці
ональна антикорупційна ди
рекція (НАД) стала жахом для 
румунських еліт, розпочавши 
масштабні лови: 4700 процесів 
за шість років, серед засудже
них – десятки міністрів, парла
ментаріїв, сотні офіцерів полі
ції, ба навіть екс-прем’єр Адріан 
Нестасе, наставник Віктора 
Понти, який дістав минулого 
літа два роки суворого режиму, 
хоча невдовзі його достроково 
звільнили.

Щоб продемонструвати такі 
результати, потрібні були нео
слабний тиск Євросоюзу й трохи 
політичної волі. Варто зазна
чити, відколи Траян Бесеску 
прийшов до керма, боротьба з 
великою корупцією притихла. 
Під його владою правосуддя не 
могло знищити ті мережі 
впливу, які залишилися у спадок 
від комунізму, проте воно по
клало край безкарності. Детона
тором цієї політичної боротьби 
було засудження Адріана Не

стасе. Безпрецедентний вирок, 
який шокував чи не половину 
політиків.

Переконлива перемога СЛС 
на грудневих виборах змусила 
Траяна Бесеску поновити 
прем’єрські повноваження Ві
ктора Понти. Президент, чий 
мандат закінчується 2014 року, 
нині дуже ослаблений. Одначе 
«бойових дій» не завершено. У 
Брюсселі Понта кається. Він ви
знав «агресивність румунської 
політичної боротьби» й поква
пився «виправляти репутацію» 
своєї держави. Насправді 
прем’єр-міністр та його одно
думці не відмовляються від по
слуг занадто ревних суддів. 
Парламент повернувся до во
рожнечі, відмовившись поно
вити імунітет трьох депутатів. 
Уряд Віктора Понти прийшов 
їм на допомогу: запропонував 
два тижні тому зміцнити ста

тус обраних, посиливши їхній 
імунітет.

Хоча цей проект визнали «не
своєчасним» і громадянське сус
пільство, й деякі народні обранці, 
зокрема й із більшості, його все-
таки було негайно затверджено. 
Зокрема, віднині румунська про
куратура зобов’язана предста
вити «конкретні законні обґрун
товані причини, що виправда
ють» вимогу затримати депутата 
на місці злочину. Нині румунське 
правосуддя переслідує 23 парла
ментаріїв.

На цей момент точиться за
пекла боротьба за посади гене
рального прокурора й голови 
НАД. Кандидати, яких пропо
нувала міністр юстиції Мона 
Північеру, Вища рада магістра
тури визнала некомпетент
ними. Посилаючись на «брак 
прозорості в процесі відбору, 
організованому Міністерством 
юстиції», Траян Бесеску від
мовляється їх призначати. І 
краю протистоянню сил ру
мунського президента та його 
затятого ворога Віктора Понти 
не видно. ф
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ПО РІЗНІ БОКИ 
БАРИКАД. 
Політична 
битва між 
президентом 
Траяном 
Бесеску 
(ліворуч) 
та прем’єр-
міністром 
Віктором 
Понтою 
(праворуч) 
за владу в 
Румунії вирує 
ще від весни 
минулого року
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Нові капіталісти
Навіть загроза нової ядерної провокації не загасить  
вогника надії в найбезправнішого народу на планеті

Н
е так давно оглядачі, які 
стежать за подіями в Пів
нічній Кореї, розміркову
вали над тим, чи не ви-

явиться її новий лідер Кім Чен 
Ин модернізатором. Юний дик
татор (таких країна ще не бачи-
 ла) з’являвся на публіці зі сво-
 єю модницею-дружиною. На
віть виступав публічно, тоді як 
промови його батька побачити 
можна було не частіше, ніж за
повнені продуктами полиці пхе
ньянських магазинів. Проте 
останнім часом Кім повернувся 
до родинних традицій і взявся 
пророчити війну. Експерти по
боюються, що на північнокорей
ському підземному комплексі 
Пангірі ось-ось проведуть ви
пробування ядерної зброї. Якщо 
це станеться, Кім успадкує сі
мейний титул головного парії 
на азійському континенті.

Для Заходу найпереконли
вішими рисами Північної Ко
реї залишаються ядерна за
гроза та жорстокі «дивацтва» 
її лідерів. Але, як видно з пу
блікацій у ЗМІ, знизу вже піді
ймається революційна сила: 
новий клас торгівців та під
приємців. Капіталізм просочу
ється крізь бамбукову завісу – і 
не за розпорядженням ре
жиму, як це трапилось у Китаї 
за часів Ден Сяопіна. Північна 
Корея має ще репресивніший і 
відсталіший режим, ніж Куба 
або колишній Радянський 
Союз. Він не зійде зі сцени 
швидко й легко: неспокій Кім 
Чен Ина наростає і невдовзі 
цілком може перетворити його 
на ще більшу загрозу для сусі
дів. Але вимальовується зна
йома картина, і світ повинен 
зробити все можливе, щоб їй 
посприяти.

ПРОКЛЯТТЯ ЧУЧХЕ
Дід Кім Чен Ина Кім Ір Сен 
збудував свій повоєнний «рай» 
на півночі Корейського півост
рова на засадах принципу 

чучхе, тобто са
модостатності 
(хоча в цьому 
йому дуже до
поміг Радянсь-
кий Союз). Спо чат-
 ку економіки обох 
Корей, Північної та 
Південної, ішли на рів -
них, але від 1970-х ро
ків автаркія почала за
непадати через свою 
неефективні  сть. Вели -
чезне військо північан 
пожирало ресур  си. Ке
рівники й робітники 
виносили з державних 
підприємств усе, що по
гано лежить, і продавали 
на нових чорних ринках. 
На сьогодні орієнтовно бли  
зько 200 тис. осіб залиша
ються в’язнями північнокорей
ського ГУЛАГу. Випуск про  -
дукції на особу на Півдні більш 
як у 17 разів перевищує показ
ник Півночі. 20-річ  ні пів  денні 
корейці в середньому на 6 см 
вищі від своїх однолітків із 
КНДР, що потерпають від не
правильного харчування або 
голоду.

У 1990-ті роки голод від
крив можливості перед новим 
видом північнокорейського 
торгівця. Багато з них (часто – 
жінки) мали у власності клап
тик землі й продавали виро
щену власноруч городину. Ми 
оперуємо лише розрізненими 
фактами, але картина вимальо
вується така: нині інші комер
санти працюють із набагато 
більшим розмахом. Вони екс
портують сировину до Китаю, а 
звідти везуть споживчі товари. 
Ці підприємці користуються 
послугами системи неофіцій
них валютних обмінників і за
безпечують рух товарів через 
кордон в обох напрямках. У 
столиці ті, в кого водиться ко
пійка, ходять до ресторанів і 
розважаються за гральними 
автоматами. Це звучить нере

ально, але вони є північноко
рейськими нуворишами.

«Нові» корейці не збира
ються нікуди зникати. Режим 
неодноразово намагався по
збутися їх, розганяючи селян
ські ринки й оголошуючи бій 
контрабандистам. Але в ни
нішній Північній Кореї гроші 
вирішують усе, і комерсанти 
часто мають достатньо готівки, 
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аби «відмазатися». Понад те, 
вони стали незамінною части
ною економіки. Промисловість 
працює настільки незадо
вільно, що пхеньянські багато
поверхові квартали годі було б 
збудувати без імпорту, забез
печеного приватниками.

Як і в Китаї, капіталізм 
впускає до країни й зовнішній 
світ. Це важлива зміна для на
роду, який годують лише не
мислимою брехнею. Жадібних 
до наживи прикордонників та 
есбешників можна підкупити. 
Було б лише бажання, дістати 
інформацію чи передати її че
рез кордон можна. Мобільні 
телефони, комп’ютери та радіо -
приймачі, що їх реалізують 
спекулянти, розмивають дер
жавну монополію на істину. 
Телевізійні передачі та фільми, 
які доправляють до країни на 
флешках, ставлять північних 
корейців перед потенційно кра -
мольним фактом: їхні брати на 
Півдні живуть у комфорті й до
статку, не боячись, що серед 
ночі пролунає стук у двері. Їм 
відкриваються очі на те, що 
Утопію трудящих збудовано на 
Великій брехні.

А ще капіталісти важливі 
тому, що вони стоять певною 
мірою осторонь структур без
пеки. Династія Кім завжди 
оточувала себе цілою кастою 
революційних родин, що були 
присутні при народженні Пів
нічної Кореї. Десятки років 
вони не випускають керма. Але 
деякі торгівці походять із-поза 
цього тісного кола, і всі очі сте
жать за їхніми статками. Хоча 
статус-кво дає змогу нині спе
кулянтам заробити, вони, оче
видно, цінуватимуть зростан-
 ня більше, а безпеку менше, 
ніж владна кліка. У деяких 
секторах державного народно-
 го господарства починається 
ще й боротьба за ресурси. Тож 
у колись монолітній державі 
з’являються лінії розколу.

Багато років контакти 
реш  ти світу з Північною Ко
реєю зводилися переважно до 
намагань зупинити її ядерну 
програму, яка становить сер
йозну загрозу мирові. Але ця 
політика була здебільшого не
вдалою. Нинішнє ядерне за
лякування – це лише черго
вий епізод у серії провокацій 
від держави, що готова брех
нею, погрозами й шантажем 

домагатися переговорів, і то 
лишень на те, аби вкотре 
грюкнути дверима й захова
тися за парканом із ракет. 
Можна битись об заклад, що 
Кім Чен Ин ніколи не відмо
виться від своїх арсеналів, бо 
для нього це єдина запорука 
збереження влади.

ШЛЯХОМ ПРЕДКІВ
Зміни ще не означають, що 
Північна Корея стане безпеч
нішою. Вони можуть викли
кати дестабілізацію режиму, а 
відтак (у близькій перспек
тиві) посилити загрозу. Саме 
цього боїться Пекін: у його 
стратегічних кошмарах лавина 
мігрантів переходить річку 
Ялу, а південнокорейські чи 
американські війська набли
жаються до китайських кордо
нів.

Але, зрештою, найкращий 
спосіб зробити Північну Корею 
менш небезпечною – вирвати 
жало в династії Кім. Це озна
чає скористатися з будь-якої 
можливості, щоб ослабити ре
жим, як це робив Захід у Схід
ній Європі під час холодної 
вій ни. Радянська епоха вчить 
нас, що немає нічого сильні
шого за людей, яким показали 
достаток і свободу навколиш
нього світу. Тож закордон по
винен платити північним ко
рейцям, аби ті могли їздити до 
нього, навчатися там, а ще він 
мусить підтримувати радіо-
станції, які ведуть мовлення 
на території КНДР, церкви та 
релігійні організації, що по
стачають художні та докумен
тальні фільми, й заплющувати 
очі на мережі контрабандистів 
та спекулянтів.

Політика Пекіна дуже су
перечлива. Він підтримує ди
настію Кім, а тим часом його 
високопосадовці закликають 
КНДР застосувати економіч
ний курс, котрий змінив Ки
тай 35 років тому. Але розви
ток і стабільність (у тому ре
пресивному її варіанті, який 
представляють Кіми) несу
місні.

Зрештою, китайцям дове
деться зробити вибір. Пропо
зиції непередбачуваного й не
постійного Кім Чен Ина не 
приведуть ні до чого. А капіта
лісти принаймні обіцяють 
щось краще. Ось кого Підне
бесній і слід підтримувати. 



Папа йде
Після зречення Бенедикта XVI 
католицька церква потребує нового 
лідера-реформатора

Автор: 
Майкл Бініон

Н
есподівана новина про 
зречення Папи Бенедик-
 та XVI (уперше майже за 
600 років понтифік доб-

ровільно полишив високу по
саду) зчинила хаос у католиць
кому світі. Адже західне хрис
тиянство нині переживає важкі 
часи, борючись за вплив у су
часному антиклерикальному 
середовищі й намагаючись уга
мувати скандал із розбещен
ням дітей священиками, яким 
потурала церква.

85-річний Папа, що обійняв 
високу посаду 2005-го 78-річ
ним, ставши найстарішою пер
соною на цьому престолі за 
останні 300 років, завершить 
виконання обов’язків 28 лю
того і, ймовірно, усамітниться у 
Ватикані. Про своє несподіване 
рішення він оголосив латиною  
11 лютого на зустрічі кардина
лів у Римі. Сказав, що більше не 
має моральної та фізичної сили 
для належного виконання 
обов’язків. Молитви й медита
ція допомогли йому вирішити, 
що нині Ватиканові необхідна 
людина міцнішого здоров’я, 
яка зможе керувати церквою із 
1,2 млрд послідовників у світі.

В апостольській столиці 
миттю відкинули спекуляції на 
тему зречення, нібито спричи
неного скандалами з розбещен
ням неповнолітніх у різних 
країнах або іншими пробле
мами, зокрема чутками про ко
рупцію у Ватикані у зв’язку з 
арештом особистого папського 
дворецького, якого звинувачу
ють у крадіжці документів пон
тифіка. За словами високопос
тавлених католицьких служи
телів, останніми кількома міся
цями здоров’я Папи погірши
лося, йому стало важко пересу
ватися.

Його відхід від справ озна
чає, що тепер слід провести та
ємний конклав кардиналів і об
рати наступника. Це станеться 
незабаром, адже цього разу не 
потрібно справляти жалобу по 
вмерлому главі церкви, як за
звичай. Ймовірно, вже до Верб
ної неділі буде призначено но
вого Папу, і вже за тиждень, на 
Великдень, він зможе взятися 
до виконання обов’язків. За за
хідним календарем Великдень 
цього року припадає на 24 бе
резня.

Хоча чимало католиків були 
шоковані зреченням Папи, зде
більшого новину було сприй
нято з розумінням. Світові лі
дери вшанували Бенедикта XVI. 
Американський президент Ба
рак Обама заявив, що молиться 
за нього, а Анґела Меркель, 
канцлер Німеччини, де наро
дився й виріс Йозеф Алоїз Рат
цинґер (мирське ім’я понти
фіка. – Ред.), сказала, що його 
рішення необхідно поважати. 
Релігійні лідери говорили про 
тиху духовність Папи та його 
старання продовжити роботу 
попередника Івана Павла ІІ.

Однак порівняння з поперед-
нім главою католицької цер-
кви, котрий так довго правив, 
підкреслюють численні про
блеми Папи Бенедикта за ос-
тан  ні сім років. Тепер церкві 
необхідно замінити понтифіка, 
якого вважали тимчасовим ва
ріантом від самого початку, на 
молодшого і здоровішого спад
коємця. Бенедикт – мовчазний 
теолог і колишній архієпископ 
Мюнхена – багато років слу
жив у Ватикані префектом Кон
грегації доктрини віри. У Кон
грегації (колись сумнозвісна 
Свята інквізиція) консерватив
ний кардинал Йозеф Ратцинґер 
виступав за сувору ортодоксію і 
безжально придушував будь-
які ліберальні чи реформістські 

рухи, яких не підтримував Іван 
Павло ІІ. Критики Ратцинґера 
дали йому прізвисько «Божий 
Ротвейлер». Тож він обійняв 
високу посаду на тлі загального 
невдоволення лібералів усере-
дині та ззовні римо-католицької 
церкви. Ті вважають Ватикан 
надто традиційним, консерва
тивним, не готовим до догма
тичних змін або не охочим під
лаштовуватися під нову полі
тику, соціальні установки й ста
теву етику сучасного світу.

Крім того, Бенедикт програ
вав порівняно з попередником, 
адже був не таким харизматич
ним, привітним і набагато 
менш упевненим у своїх кому
нікативних навичках. Тихий, 
скромний і стриманий чоловік, 
єдиною релаксацією котрого 
була гра на піаніно, видавався 
абсолютно приголомшеним че
рез те, що мусив стати радше 
політиком, аніж духовним лі
дером. Чимало конфліктів у 
перші роки його правління ви
никали саме тому, що він нех-
тував роллю речника Ватикану 
та майстра зв’язків із громад

КОНСЕРВАТИВ-
НИЙ ТЕОЛОГ. 
За понтифіка-
ту Бенедикта 
XVI католиць-
ка церква де-
далі більше 
втрачала авто-
ритет і вплив у 
сучасному ан-
тиклерикаль-
ному світі
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ВАТиКАНУ НиНІ ПОТРІБЕН 
ЛІДЕР ІЗ АФРиКи, АЗІї Чи 
ЛАТиНСьКОї АМЕРиКи,  
ДЕ КАТОЛиЦиЗМ ДОСІ 
ВІДІГРАЄ ВАжЛиВУ РОЛь

ськістю і був байдужий до неї. 
На початку свого папства Бене
дикт наразився на обурен  ня 
мусульман, процитувавши в 
одній із промов зневажливі ви
словлювання середньовічного 
візантійського імператора, в 
яких було засуджено ісламську 
жорстокість. Невдовзі він від
штовхнув англіканців та інших 
протестантів, назвавши їх не
справжніми християнами. А по
тім розлютив євреїв, відмовив
шись засудити заяви консерва
тивного католицького свяще  - 
ника-антисе міта, який дозво
лив собі сумніви щодо Голо
косту.

Після кожного інциденту 
Бенедикт активно перепрошу
вав і запевняв, що аж ніяк не 
хотів нікого образити чи роз
лютити. Але, за словами спо
стерігачів, він міг би уникнути 
таких ситуацій, якби більше 
звертав уваги на те, як його 
слова прозвучать і будуть ін
терпретовані сучасними ЗМІ.

Своєю місією понтифік вва
жав боротьбу з антиклерика
лізмом і витісненням релігії з 

життя людей, особливо у Єв
ропі. Але незабаром зіткнувся 
із хвилею протестів, особливо у 
тій-таки Європі й Америці, у 
зв’язку з історіями про свяще
ників, які роками розбещували 
дітей. Церква пережила кризу, 
а надто по інший бік Атлан
тики, після судових справ на 
мільйони доларів. Бенедикта 
звинувачували в тому, що він 
нічого не вдіяв у цій справі, по
при відомі Ватикану подробиці. 
Як Папа він, очевидно, був у 
глибокому стресі, а нещодавно 
від щирого серця приніс ви
бачення всім потерпілим. Та 
імідж церкви зазнав серйоз
ного удару.

У якому напрямку піде ка
толицька церква нині, намага
ючись повернути втрачений ав
торитет і вплив? Усе залежа
тиме від обранця, який замі
нить Бенедикта. Чимало като
ликів вважають, що саме час 
для реформатора – найкраще 
не європейця. Кажуть, Святій
шому престолові нині потрібен 
лідер із Африки, Азії чи Латин
ської Америки, де католицизм 
досі відіграє важливу роль. За
непокоєні й прості віряни, 
адже призначення ще одного 
традиціоналіста стало б ката
строфою, особливо якби Вати
кан не змінив своєї позиції 
щодо контрацепції та презерва
тивів у боротьбі зі СНІДом. 
Католики-ліберали сподіваю-
ться, що новий Папа перегляне 
принцип целібату для свяще
ників, який відлякує багатьох 
охочих стати духовними осо
бами. Лунають заклики й до 
поновлення спроб взаємодії з 
некатолицькими церквами та 

до активнішої міжконфесійної 
діяльності. Усі ці нововведення 
поступово загальмувалися за 
Папи Івана Павла ІІ, а Бене
дикт, здається, ще менше під
тримував зближення із впли
вовими церквами, особливо 
православни  ми. Йому не вда
лося подолати тисячолітній 
розрив із християнами схід

ного обряду або покращити 
відносини між Ватиканом і ко
муністичним Китаєм. Відно
сини між Римом і Російською 
православною церк   вою нині 
також зовсім не добрі.

Хто ж є основними претен
дентами? 118 кардиналів іще не 
досягли 80-річного віку, а отже, 
мають право голосу. Більшість 
із них були призначені Іваном 
Павлом ІІ та Бенедиктом і зде
більшого дотримуються кон
сервативних поглядів. Навряд 
чи буде обрано кардинала-
американця, адже його націо
нальність вважатимуть пере
шкодою для відносин із краї
нами, що розвиваються. Серед 
можливих наступників: архіє
пископ Мілана кардинал Ан
джело Скола, кардинал Марк 
Велле – канадський очільник 
ватиканської Конгрегації у 
справах єпископів, архієпископ 
Маніли кардинал Антоніо Таґ-
 ле (хоча йому 56 років, і він 
може видатися замолодим). Го
ловний претендент із Африки – 
кардинал Пітер Тарксон (Гана), 
який очолює Папську раду 
справедливості і миру. Найві
доміший латиноамериканець – 
кардинал Оскар Марадьяґа, хоча 
його вважають занадто лібе
ральним, тож навряд чи кон
сервативні кардинали можуть 
віддати за нього більшість го
лосів.

Хоч би ким був обранець, 
йому знадобляться неабиякі 
навички у взаємодії зі ЗМІ та 
політичні таланти, щоб подо
лати нинішні труднощі Вати
кану, а також завоювати симпа
тії молодого покоління, менш 
схильного сприймати недемо
кратичну ієрархію римо-като-
лицької церкви або західно
християнське вчення, ґрунто
ване виключно на авторитеті 
однієї людини. Та, можливо, 
зречення Папи вже змінило 
один важливий аспект: преце
дент зречення означає, що май
бутні понтифіки не почувати
муться зобов’язаними обіймати 
посаду до самої смерті. Відтак 
буде легше знайти молодшого, 
активнішого наступника, який 
не правитиме Ватиканом сті-
льки років, як Іван Павло ІІ. 
Попри те, новина про зречення 
Бенедикта XVI змусила бага
тьох людей замислитися про 
майбутнє найбільшої у світі 
християнської конфесії. 
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Н
есподіване відречення 
від престолу королеви 
Нідерландів Беатрікс на 
користь її сина крон-

принца Віллема-Александера 
викликало шквал спекуляцій у 
Великій Британії. Може, Єли
завета ІІ вчинить так само? Їй 
86, вона на 11 років старша за 
нідерландську правительку і 
посідає трон понад шість деся
тиліть. Її син принц Чарльз, 
який нині наближається до за
гальноприйнятого пенсійного 
віку, чекав на престол довше, 
ніж будь-який інший монар
ший нащадок в історії острів
ної держави. Чи не час коро
леві поступитися троном?

Однак майже всі певні, що 
вона не зречеться. Британська 
монархія суттєво відмінна від 
дому Оранської династії в Ні
дерландах, як різняться й кон

ституційні принципи. Випадок 
добровільної відмови від пре
столу досі був лише один: у 
1936-му Едуард VIII передав 
стерно влади своєму братові, 
батькові нинішньої королеви, 
після єдиного року правління. 
Те зречення було вимушеним – 
його намір одружитися із двічі 
розлученою американкою Вол  -
ліс Сімпсон викликав цілу 
бурю, призвів до розколу в кра -
їні, політичної кризи й мало не 
знищив монархії. Королеві 
тоді було 10 років, і вона досі 
добре пам’ятає цю травму. Тож 
у своєму знаменитому звер
ненні на 21-й день народження 
вона пообіцяла присвятити все 
життя, «хоч би яким довгим 
чи коротким воно було», слу
жінню британському народові 
та імперії. Торік, під час свят
кування діамантового ювілею 

свого перебування на престолі, 
вона ще раз підкреслила, що 
має довічне зобов’язання перед 
народом.

Крім того, необхідності від
мовлятися від правительських 
обов’язків у неї немає. Вона, як 
на свій вік, у чудовій формі. 
Нині Єлизавета за тривалістю 
правління є другою серед жи
вих монархів у світі (після ко
роля Таїланду Пуміпона Аду
льядета) й так само другою се
ред вінценосних осіб в історії 
Британії. Хоча через три роки 
може побити рекорд королеви 
Вікторії. До того ж нині (мож
ливо, більше, ніж будь-коли 
від моменту коронації в 1953-му) 
вона заживає шаленої попу
лярності. Мало хто проміняв 
би королеву на її сина з невда
лим першим шлюбом за пле
чима та суперечливими ви

Невтомна леді
На чому тримається загадкова  

популярність британської королеви

Автор: 
Майкл 
Бініон, 
Велика 
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БРиТАНСьКА КОРОЛЕВА 
УПОРАЛАСЯ З ЧиСЛЕННиМи 
ВиКЛиКАМи ЗАВДЯКи 
ГЛиБОКОМУ РОЗУМІННю 
РОЛІ КОНСТиТУЦІйНОГО 
МОНАРХА В СУЧАСНІй 
ДЕМОКРАТиЧНІй ДЕРжАВІ

словлюваннями. Чимало лю
дей сподіваються (щоправда, 
марно), що одного дня корона 
перейде від королеви відразу 
до її онука принца Вільяма.

Якби Єлизавета зреклася 
престолу, могли б виникнути 
несподівані конституційні проб -
леми. Адже вона очолює англі
канську церкву, і її відхід по
ставив би на порядок денний, 
уперше за 450 років, непросте 
питання про розділен  ня 
церкви й держави. Крім того, 
зречення престолу можливе 
лише на основі спеціального 
парламентського акта, а коро
лева є конституційним мо  -
нархом іще 15 країн, зокрема 
Канади, Австралії та Нової Зе
ландії, тож їхню думку мали б 
врахувати теж. А ще вона сто
їть на чолі Співдружності на
цій, що включає 54 країни ко
лишньої Британської імперії. 
Чимало з них задоволені з 
того, що Єлизавета є номіналь
ним керівником організації, за 
створення якої ратувала, але 
навряд чи автоматично визна
ють принца Чарльза на її місці.

У чому ж таємниця незмін
ної популярності королеви? 
Яке значення має монархія для 
політичної системи й націо
нальної ідентичності Брита
нії? Більшість громадян пере
конані, що королеві вдалося 
впоратися з численними ви
кликами завдяки надзвичайно 
глибокому розумінню ролі 
конституційного монарха в су
часній демократичній державі. 
Перше: вона перебуває поза 
партійною політикою і не втру
чається в жодні урядові рі
шення чи справи національ
ного значення. Справді, Єлиза
вета дуже рідко висловлює 
власну думку щодо якихось 
питань. Це не означає, що вона 
не має впливу. Відповідно до 
Конституції, завдання британ
ського монарха – слухати, ра
дити й попереджати. Саме цим 
і займається вінценосна особа 
щотижня на приватній аудієн
ції із прем’єр-міністром. Ця 
традиція бере початок від пер
шого прем’єра королеви Єли
завети Вінстона Черчилля, 
якому на той час було 80 із га
ком років, а їй – лише 26. Від
тоді впродовж останніх 60 ро
ків щотижня вона обговорю
вала британську і світову полі
тику із 12 різними очільни

ками правлячого кабінету. Тож 
не знайти людини, яка мала б 
досвід чи розуміла управління 
державою на її рівні. Зустрічей 
із прем’єрами ніяк не фіксу
ють. Однак усі вони як один 
розповідають, якими цінними 
були для них аудієнції і як ко
ролева ділилася своїм досві
дом.

Друге: королева повинна 
виконувати всі обов’язки глави 
держави, а саме відкривати за
сідання парламенту, здійсню
вати офіційні візити, прийма-
 ти високих гостей, нагороджу
вати людей званнями лордів і 
лицарів або державними орде
нами, читати всі урядові доку
менти, здійснювати регулярні 
візити по всій країні, відкри
вати масштабні інфраструк
турні проекти й діяти від 
імені британського народу, 
як-от у зверненнях до Органі
зації Об’єднаних Націй, від
критті Олімпійських ігор чи 
висловленні співчуття краї
нам, постраждалим від при
родних катастроф. Попри по
важний вік, королева займа
ється всім цим, не порушуючи 
розпорядку. Вона підписала 
понад 3,5 тис. парламентських 
актів, здійснила 261 закордон
ний візит, відвідавши 116 кра-
 їн, об’їхала 22 рази Канаду, 16 – 
Австралію і 5 – Францію. Спус
тила на воду 21 корабель, при
йняла 102 офіційні візити, по
зувала для 129 портретів, роз
важала понад 1,5 млн відвід
увачів на пікніках у Букінгем
ському палаці, відправила 
175 тис. телеграм із привітан
нями для людей, які святку
вали сотий день народження, 
а також відповіла на близько 
3,5 млн листів. Ніхто у Великій 
Британії не заперечить, що це 
працьовита й сумлінна особис
тість.

Третій секрет полягає в 
тому, що Єлизавета навчилася 
адаптувати монархію до мін
ливих соціальних умов і на
строїв. Вона дозволила розго
лошувати трохи більше інфор
мації про себе, але ніколи не 
давала інтерв’ю і ніколи не до
зволяла цитувати свої особисті 
погляди. Мета – зберегти «та
ємницю» навколо двору. Однак 
водночас вона погодилася пла
тити податок на прибуток, 
приймає розлучених чоловіків 
і жінок у Букінгемському па

лаці (що колись було заборо
нено), уповноважила палацо
вих розпорядників давати 
більше інформації пресі й від
реагувала на народне невдо
волення щодо витрат і пове
дінки її величезної родини, 
запровадивши суворіші пра
вила й урізавши державне фі
нансування для членів коро
лівського дому. Стиль і голо
вне призначення монархії не 
зазнали жодних кардиналь
них змін, однак завдяки по
ступовій еволюції во  на крокує 
в ногу з розвитком громад
ської думки. Наприк лад, торік 
королева потішила Британію, 
вдавши, ніби вистрибує з па
рашутом із літака в товаристві 
Джеймса Бонда на відкритті 
Олімпійських ігор у Лондоні. 
60 років тому такий жарт був 
немислимий.

Насамкінець ніхто не за
кликає до виходу королеви на 
пенсію, бо вона залишається 
одним із небагатьох непохит
них інститутів країни. Класи 
змішуються, іммігранти ста
новлять дедалі більший відсо
ток населення, багатокультур
ний і поліетнічний люд змінює 
обличчя багатьох міст, зника
ють будівлі та інститути, фор
муються й розпадаються полі
тичні партії та альянси… На 
тому тлі королеву сприймають 
як уособлення національної 
ідентичності й історичної три
валості. Щороку це буває під
креслено в її різдвяному теле

зверненні. Монархія в Англії 
прожила понад тисячу років 
із короткою перервою в пері-
 од Олівера Кромвеля (1649–
1660). Але більшість сучасних 
жителів острівної держави 
знали в своєму житті лише од
ного монарха – королеву Єли
завету ІІ. Навіть на думку пе
реконаних республіканців, по-
ки вона жива, мало що може 
змінитися. 

Єлизавета ІІ є кон-
ституційним мо-
нархом 15 країн, 
зокрема Канади, 
Австралії та Нової 
Зеландії, а також 
очільницею Спів-
дружності націй, 
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Право  
на критику
Від часів своєї появи преса пройшла 
довгу еволюцію на шляху до свободи 
слова, виконуючи важливу суспільну 
місію

З
розуміти роль преси в сус
пільному та політичному 
житті неможливо, не роз
глянувши історії станов

лення перших періодичних дру
кованих видань – газет. Від мо
менту появи цього найдавнішого 
різновиду ЗМІ владні мужі його 
сильно остерігалися й намага
лись утримувати над ним пиль
ний контроль. Однак преса у 
важкій і тривалій боротьбі посту
пово виборола собі місце під сон
цем, утвердивши своє засадниче 
право на вільне й незалежне ви
світлення подій, критику уряду 
та порушення гострих суспільних 
проблем. Водночас формувалось 
уявлення про її суспільну відпо
відальність, окреслювалися її 
функції як четвертої влади. Яким 
же був світанок ЗМІ?

ВІД ActA DIumA ДО ГАЗЕТ
Людство поширювало новини 
задовго до того, як навчилося ви
водити літери. Однак із появою 
писемності повідомлення про 

події стали об’єктивнішими, на
бувши в більш розвинених сус
пільствах офіційної форми, на 
кшталт римських Acta Diuma чи 
китайських типао – щоденних 
урядових новин, що їх викарбо
вували на камінні або металевих 
плитах у публічних місцях.

До появи друкарського вер
стата в середньовічній Західній 
Європі серед купців набули по
ширення писані вручну інформа
ційні бюлетені, які мали при
кладне значення. У них фігуру
вали новини про війни, еконо
мічні умови, ціни на ринках, со
ціальні звичаї, погоду тощо. 
Після винаходу Ґутенберґа в се
редині XV століття у Старому 
світі з’явилися перші формати 
друкованих ЗМІ – новинарські 
книжки, памфлети, буклети, 
брошури, балади, зведення но
вин, які називалися оповідками 
(relation). У ретрансляції новин 
однакову роль відігравала як чи
тацька, так і усна культура жите
лів (саме тому набув поширення 
баладний жанр). Попри те що ці 
перші медіа інформували про 
різноманітні події, їх не можна 

кваліфікувати як перші газети: 
вони з’являлися спорадично й 
висвітлювали окремо взяті сю
жети, жодним чином не від-
окремлюючи себе від тих історій, 
які розповідали.

Газети в сучасному розумінні 
– європейський винахід. Їхніми 
попередниками були згадувані 
писані новинні аркуші, що ак
тивно циркулювали у Венеції 
XVI століття. Італійське місто на 
воді було не тільки одним із най
більших осередків торгівлі кон
тиненту, а й центром інформації. 
Перші тамтешні листки, відомі 
як avvisi або gazette, виходили ре
гулярно, починаючи від 1566 ро-
ку, і досягали подеколи навіть 
Лондона. Термін «газета» похо
дить від назви венеційської мо
нети, якою розплачувалися за 
один примірник цих аркушів но

Автор: 
Олександр Пагіря
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АНГЛІйСьКІ ГАЗЕТи БУЛи 
ПЕРШиМи У СВІТІ, ЩО 
ВийШЛи З-ПІД УРЯДОВОГО 
КОНТРОЛю, ЗДІйСНиВШи 
ВАжЛиВий ЕКСПЕРиМЕНТ 
ПІД НАЗВОю «ВІЛьНА 
ПРЕСА»

вин. Хоча в більшості країн За
хідної Європи на довший час 
прижилася нідерландська назва 
corantos (англійський термін 
newspaper увійшов у обіг тільки 
після 1670-х років).

Журналістський стиль цих 
перших протогазет був досить 
примітивним: зведення корот
ких новин, які передавали з 
окремих міст, підписані їхніми 
назвами й датами, коли повідом-
лення було відправлене. Однак 
формат і регулярність виходу, 
яку започаткували венеціанські 
avvisi, стали підґрунтям для по
яви сучасних друкованихЗМІ.

Найстаріші газети бу ли тиж
невиками і з’явились у німецьких 
землях на початку XVII століття, 
набувши невдовзі поширення по 
всій Європі (див. «Хронологія 
появи перших газет у світі»).

На відміну від avvisi, перші 
друковані часописи виходили пе
ріодично (переважно з тижне
вим або місячним інтервалом) і 
мали зазвичай відмінну від ре
шти сторінок ілюстровану обкла
динку, а також загальну дату ви
пуску. Аби уникнути пересліду
вань із боку влади (яка з недові
рою поставилася до друкованих 
засобів поширення інформації), 
на початку своєї історії газети за
звичай не афішували міст, де їх 
було випущено. Деякі тодішні 
видання взагалі не мали устале
них назв. Приміром, у першої ан
глійської газети було доволі гро
міздке найменування: «Курант, 
або Новини з Італії, Німеччини, 
Угорщини, Польщі, Богемії, 
Фран  ції та Нідерландів». Видавці 
докладали великих зусиль, аби 
заповнювати свої шпальти сві
жими новинами щотижня. Дея
ким це відразу так легко не дава
лося, і газети виходили запізно. 
Інколи, наприклад, просто пи
сали: «Нові звістки з Італії поки 
що не надійшли» (ця фраза на
віть виявилася назвою однієї з 
перших англійських друкованих 
газет). Нерідко новинами ста
вали неперевірені чутки та 
суб’єктивні реляції мандрівників 
і торгівців. Але невпинна бо
ротьба за свіжу та об’єктивну ін
формацію стимулювала розви
ток газетної індустрії. Поступово 
потік подій «пристосувався» до 
тижневого формату, як згодом і 
до щоденних повідомлень.

Редагування новин, які над
ходили з різних міст, мало доволі 
примітивний вигляд. Часом в од
ному виданні поруч містилися 
повідомлення під різними да
тами про облогу міста і про його 
взяття. Тогочасна система жур
налістики була зручна для редак
тора, одначе вкрай некомфортна 

для читача. Одну з найраніших 
спроб змінити цю систему й 
оформити повідомлення як 
більш читабельні наративи здій
снили в Англії. Ці перші газети 
читала нечисленна аудиторія пе
редплатників: пресу тоді поши
рювали виключно через пошту.

У БОРОТьБІ ЗА  
СВОБОДУ СЛОВА
Основна маса газет на своїх по
чаткових етапах писала пере
важно про новини в Європі, 
рідко в Америці та Азії. Однак за 
кількома винятками (зокрема, 
нідерландських часописів) вони 
ніколи не повідомляли про події 
всередині країни. Ринок друко
ваних видань у тогочасному Ста
рому світі був суворо регульова
ний: у більшості країн вимагали 
спеціальних урядових ліцензій 
на друк, і видання могли бути 
швидко закриті, якщо вони кри

тично писали про владу. Тому 
більшість газет зосереджувалася 
на висвітлені іноземних подій, 
тоді як про справи удома – ні 
пари з вуст.

Порушили цей статус-кво 
щодо мовчання ЗМІ Туманного 
Альбіону, які відчули запах сво
боди під час Англійської револю
ції середини XVII століття. Усві
домивши власну відповідаль
ність перед суспільством, вони 
наважилися висвітлювати на 

Перші газети було 
друковано у двох 
форматах: нідер-

ландському – 
corantos, де но-
вини викладали 

на 2–4 сторінках, 
та німецькому – 

памфлетів,  
які містили від  
8 до 24 шпальт
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своїх шпальтах внутрішньополі
тичні події. Першою газетою, яка 
зробила цей епохальний крок, 
було видання з доволі стрима
ною назвою The Heads of Severall 
Proceedings In This Present Parlia-
ment («Витримки з деяких обго
ворень у нинішньому парламе-
нті»), що вийшло друком у лис
топаді 1641 року. Згодом у нього 
з’явилися численні конкуренти. 
Один із тогочасних англійських 
редакторів, підсумовуючи різкий 
поворот у ЗМІ своєї країни, пи
сав: «І тепер, після дивних пер
турбацій та змін нашого часу, ми 
тільки й говоримо про те, що ді
ється в Англії…»

Англійські газети першими у 
світі вийшли з-під урядового 
контролю, здійснивши важли
вий експеримент під назвою «що 
може робити вільна преса». Це 
стало стимулом для розвитку 
друкованих медіа як окремого 
сегмента індустрії. За даними 
британського історика Джозефа 
Франка, газетярі Туманного Аль
біону були одними з перших, хто 
почав використовувати заголо
вки до статей та видань, друку
вати рекламу, ілюструвати історії 
гравюрами, а ще вони створили 
кореспондентську мережу й по
чали продавати свій тираж на ву
лицях. Газети швидко долали 
конкуренцію з боку більш архаїч
них ЗМІ – новинних книжок і ба
лад, що були доволі популярні 
серед населення, у висвітленні 
різних сенсаційних новин, на 
кшталт кривавих убивств. Саме 
англійська преса у січні 1649-го 
мала привілей повідомити про 
важливу подію в національній іс
торії – страту короля Карла І.

Після цих змін газети стали 
надійнішими й почали з’явля-
тися частіше (1650 року в Лейп
цигу постало перше у світі що

денне видання – Einkommende 
Zeitung; в Англії такою стала The 
Daily Courant, що почала вихо
дити 1702-го), відіграючи важ
ливу роль у комерції за допомо
гою розміщення реклами, публі
кації прейскурантів та ринкових 
звітів. На початку XVIII століття 
газети в Англії, за висловом істо
рика Стенлі Морісона, «здобули 
владу над лондонським комер
ційним класом, якої вони ніколи 
вже не втрачали». 

Боротьба північноамерикан
ських газет за свою свободу три
вала паралельно з наростанням 
виступів у тамтешніх колоніях 
за незалежність. Поширившись 
із англійської метрополії на межі 
XVII–XVIII століть, друковані 
ЗМІ доволі швидко перетвори
лися з типових колоніальних ви
дань на осередки опозиції та 
критики влади.

Великим випробовуванням 
на стійкість для них став Акт про 
гербовий збір, прийнятий бри
танським парламентом у 1765 
році, яким було накладено спеці
альний податок на друк газет, що 

призводило до зростання їхньої 
роздрібної ціни й – у підсумку – 
до зменшення читацької аудито
рії. У відповідь американські ви
давці «повстали» проти цього за
кону, гостро засудивши його на 
своїх шпальтах, і Велика Брита
нія була змушена визнати його 
нечинним.

У міру загострення відносин 
північноамериканських колоній 
із Лондоном місцеві газети ста
вали дедалі критичнішими до 
британської адміністрації, при
єднуючись до чергових хвиль 
протестів, зокрема бойкоту ан
глійських товарів під час «Бос
тонського чаювання» (цікаво, 
що сама ідея протесту зароди
лась у будинку головного редак
тора місцевого видання The 
Boston Gazette). У цей час гра
вюрні зображення, які щораз 
частіше з’являлися в американ
ських періодичних виданнях у 
зв’язку з критикою колоніальної 
влади, стали виконувати роль 
карикатур. І хоча не всі часописи 
стали на бік антибританських 
«синів свободи й демократії», 

1904 року постала 
перша у світі 

школа журналіс-
тики в Університеті 

Міссурі (США), а 
1923-го Американ-

ське товариство 
редакторів газет 
скла  ло «Канони 

журналістики», де 
були «кодифіко-
вані» основні за-

сади професії

к
а

р
т

и
н

а
 р

е
й

н
Го

л
ь

д
а

 ф
о

л
ь

к
е

л
я

 «
к

а
ф

е
 Г

р
ін

с
т

е
д

т
 у

 в
ід

н
і»

 (
18

96
)

46|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 7 (275) 15 – 21.02.2013

СпАДоК|прЕса

The Spe�ator
(Лондон, Англія) 
Перший у світі 
opinion-magazine 

1711
Adresseavisen 
(Тронхейм, Норвегія)

The Times 
(Лондон, Англія)

Gazeta Lwowska
(Львів)
Найстаріше 
періодичне видання 
в Україні

Diario de Pernambuco 
(Ресіфі, Бразилія)

Le Figaro
(Париж, Франція)

«Зоря Галицька»
(Львів)
Перша україномовна 
газета

The New York Times 
(Нью-Йорк, США)

«Основа»
( Санкт-Петербург, Росія)
Перший український 
журнал у Російській 
імпер�

The Washington 
Po� 
(Вашингтон, США)

Lidove Noviny
(Брно, Чехія) 

Daily Mirror 
(Лондон, Велика 
Британія)
Перший у світі 
таблоїд

The Associated Press 
(Нью-Йорк, США)
Перша у світі 
інформаційна 
агенція

Gazette de Leopol
(Львів)
Перша газета 
на територ� України

1767 1785 1811 1825 1826 1848 1851 1861 1877 1893 190318461776



тамтешня преса наприкінці 
XVIII століття зробила доти не
бачене – об’єднала в нову полі
тичну спільноту американців. На 
думку багатьох істориків, рево
люція в Новому світі не досягла 
б такого ефекту без підтримки 
друкованих ЗМІ. Врешті-решт, 
американський Конгрес услід за 
французькою Декларацією прав 
людини і громадянина проголо
сив у своїй першій поправці до 
Конституції (що разом із дев’ять-
 ма іншими стала основою Білля 
про права 1789 року) свободу 
слова та преси як одну із засад 
демократії. Попри певні спроби 
її обмежити на зорі існування не
залежної Америки, країна Джеф -
ферсона й Вашинґтона успішно 
продемонструвала, що вільна 
преса може цілком комфортно 
співіснувати з демократичним 
урядом.

ВЕЛиКий БІЗНЕС
Розвиток газетної індустрії в 
Америці ХІХ століття був надзви
чайно бурхливим. За кількістю 
видань та розміщеної в них ре
клами вона обігнала Європу. 
Якщо на початку століття у США 
налічувалося близько 200 газет 
(із них 20 щоденних), а більш 
ніж половина всієї періодики у 
великих містах мала у своїй назві 
слова «рекламодавець», «комер
ційний» чи «торговельний», то у 
1880-х роках їх було загалом уже 
майже 7 тис.

Поряд із дорогими комерцій
ними виданнями в Америці у 
1830-х роках з’явилася ціла вер
вечка дешевих популярних, так 
званих копійчаних газет (penny 
paper), які згодом поширились і 
в Старому світі. Ці малоформатні 
ЗМІ (до чотирьох сторінок), на
повнені різноманітними лайфо
вими, сенсаційними та поліцій

ними історіями, зажили шаленої 
популярності: у великих містах 
їхні щоденні продажі мали по 
кількадесят тисяч примірників. 
Зростання накладу стимулювало 
перехід від механічного до паро
вого друкарського верстата, який 
замість 125 копій за годину міг 
випускати 18 тис. Більшість ко
пійчаних газет виступали з егалі
таристських позицій, а тому їх 
особливо активно купували в ро
бітничих та іммігрантських се
редовищах.

Головний внесок цих «газет 
для всіх» полягав у зміні еконо
мічного статусу їхніх видавців, 
унаслідок збільшення масштабів 
та обсягів масової циркуляції пе
ріодичних видань. У розвинутих 
країнах газети ставали великим 
бізнесом.

ШВиДКІСТь,  
НАСАМПЕРЕД ШВиДКІСТь
У ХІХ столітті сталися й карди
нальні зміни у сфері журналіс
тики та репортерської роботи. 
На початках існування преси 
редактори діставали новини 
здалеку за посередництва ман
дрівників, торгівців, моряків 
або ж брали інформацію з іно
земних газет. Долання новиною 
шляху з Європи до Америки, 
приміром у XVIII – на початку 
ХІХ століття, займало не менше 
кількох місяців. Постійні очіку
вання, в яких проходило життя 
більшості тогочасних друкова
них ЗМІ, створювали відчуття 
непевності, внаслідок чого ак
тивно поширювалися чутки, які 
намагалися заповнити вакуум, а 
тому газетні повідомлення були 
часто неправдивими. Щоб пере
бороти ці труднощі, редактори 
створювали мережу кореспон
дентів у інших містах та за кор
доном.

Однак найбільші револю
ційні зміни у швидкості, широті 
й надійності передачі інформа
ції відбулися після винаходу 
електричного телеграфа Семюе
лом Морзе у 1837 році. Газети 
стали основними споживачами 
перших телеграфних компаній, 
а розвиток трансмісій підштовх-
нув до формування перших ін
формаційних агенцій на кшталт 
всесвітньо відомої Associated 
Press, що була заснована як кор
поративне неприбуткове під
приємство для обміну інформа
цією між нью-йоркськими га
зетами 1846 року. Після вста
новлення трансатлантичного 
телеграфно  го зв’язку в 1866-му 
американські газети могли дру
кувати новини з Європи синх
ронно.

Утім, ХХ століття дало пресі 
кількох конкурентів, спочатку – 
радіо, потім – телебачення, а те
пер іще й інтернет. Тиражі газет 
у цей період різко впали, суттєво 
скоротилися прибутки від ре
клами. Водночас на зміну бізнес-
активам окремих видань з’яви-
лися великі медіа-корпорації, 
які зосередили у своїх руках цілу 
мережу ЗМІ відразу в кількох 
країнах. Однак вільна преса досі 

залишається невід’ємним атри
бутом сучасного життя, викону
ючи важливу суспільну місію, і, 
як стверджують експерти, в газе
тярів є всі підстави дивитись у 
майбутнє з оптимізмом (див. 
Тиждень, № 50/2012). 

ПРЕСА НАПРиКІНЦІ XVIII 
СТОЛІТТЯ ЗРОБиЛА НЕБАЧЕНЕ 
– ОБ’ЄДНАЛА В НОВУ 
ПОЛІТиЧНУ СПІЛьНОТУ 
АМЕРиКАНЦІВ
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Автор: 
Ігор Гирич

Дзеркало свідомості
Українська преса на початку ХХ століття ледь виживала завдяки 
нечисленним передплатникам і субсидуванню меценатів-альтруїстів

Ч
ому українці програли у 
Визвольних змаганнях 
1917–1921 років? Є низка 
причин. Однією з голов-

них називають слабке поши
рення національної свідомості в 
українському суспільстві. А по
казником її можна вважати кіль
кісні характеристики передплат
ників національної преси напри
кінці ХІХ – на початку ХХ сто
ліття.

МАЛиМи ТиРАжАМи
Фіни здобули незалежність. І це 
не видається випадковістю, якщо 
взяти до уваги, що вже на 1898 
рік лише в Гельсінкі виходили, 
за підрахунками Ольгерда Боч
ковського, 83 періодичних ви
дання, тоді як загалом по країні 
– 168. Тобто один часопис припа
дав на 13 тис. мешканців. На ру
бежі ХІХ–ХХ століть фіни мали 
20 щоденних газет, 21 виходила 
тричі на тиждень, 32 – двічі, 
стільки само було тижневиків. 
Столичні газети мали наклад 12 

тис., а провінційні – 7–8 тис. 
примірників.

На Наддніпрянщині перший 
щоденний часопис з’явився 
лише 1906-го, і в нього налічува
лося від двох до трьох тисяч пе
редплатників. А підросійських 
українців було вдесятеро більше, 
ніж фінів. Може, мав рацію 
В’ячеслав Липинський, пишучи у 
своїх знаменитих «Листах до 
братів-хліборобів», що насправді 
30 млн підросійських українців – 
фікція і ми маємо числити їх 
якраз за тими двома-трьома ти
сячами передплатників «Ради». 
В 1905–1914 роках у Наддніпрян
ській Україні виходило лише 40 
україномовних періодичних ви
дань. З них тільки близько де
сятка видавалося рік або більше. 
А переважна частина були реп
тильками, які виходили по 
кілька номерів і відразу зникали. 

Причиною закриття був ба
нальний брак передплатників. 
Так, царська влада тиснула на 
українських читачів, ставила їх 

на олівець жандарма, поперед
жала про можливі утиски. Але 
такі проблеми мали й фіни, по
ляки, прибалтійські та кавказькі 
народи. Однак ті все ж розуміли 
необхідність підтримувати націо
нальну пресу, бо, поки вона є, 
можна говорити про існування 
їхніх націй.

Тиражі тогочасних періодич
них українських видань були на
прочуд малими. Дивовижно, але 
такий журнал, як «Киевская ста
рина», який справедливо нази
вають енциклопедією україн
ського життя і в якому друкува
лися не лише історичні дослі
дження і документи, а й усі кла
сики української літератури, за 
спогадами Сергія Єфремова, мав 
у 1901 році наклад лише 300 при
мірників. На момент його за
криття у 1907-му завдяки збіль
шенню рубрики публіцистики та 
красного письменства він зріс у 
передплаті до 700 екземплярів. 

Такі самі цифри мали в той 
час майже всі українські жур

БАТьКИ ВІДРОДжЕННЯ. 
Колектив авторів та видавців 
українського журналу «Киевская 
старина» у 15-ту річницю від 
заснування видання
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Василь 
Симиренко 
(1835–1915) 

жертводавці 
української 
преси кінця 
ХІХ – початку 
ХХ століття

Євген 
Чикаленко 
(1861–1929)

БАЗА ПЕРЕДПЛАТНиКІВ 
УКРАїНСьКиХ ГАЗЕТ БУЛА 
ТАКОю ВУЗьКОю,  
ЩО КІЛьКА ВиДАНь НЕ 
МОГЛи ПРОІСНУВАТи ПОРУЧ, 
БО їХ ПЕРЕДПЛАЧУВАЛи 
ОДНІ й ТІ САМІ ЛюДи

нали. У «Нової громади» 1906 
року було тих-таки 400 перед
платників. У видання для росій
ськомовних українців «Украин
ская жизнь», яке в Москві реда
гували Симон Петлюра та Олек
сандр Саліковський, попри до
ступну для більшості української 
інтелігенції російську мову, було 
лише 800 передплатників, усі 
роки свого існування воно пере
бувало на межі банкрутства. Тієї 
української інтелігенції налічу -
валося так мало, що утримувати 
цей періодичний орган вона була 
неспроможна. А російській пу
бліці, для інформування якої 
журнал, власне, і створювався, 
українське питання було зовсім 
байдуже. «Літературно-науковий 
вісник» (ЛНВ) мав дещо кращі 
показники, бо вважався всеукра
їнським (підросійським і підав
стрійським) виданням. У київ
ський період свого існування в 
нього налічувалося до півтори 
тисячі «пренумератів», але пере
важно за рахунок передплатни
ків галичан. Наддніпрянців 
знову ж таки було лише близько 
700 читачів.

База передплатників була та
кою вузькою, що кілька видань 
не могли проіснувати поруч, бо їх 
передплачували одні й ті самі 
люди. І коли Михайло Грушев
ський переніс до Києва ЛНВ, му
сили припинити своє існування і 
«Нова Громада», і «Киевская 
старина». Усі ці журнали були 
дотаційними, і якби не кошти 
українського промисловця Ва
силя Симиренка, то й остання за
крилася б ще у 1880-х. Щороку 
йому доводилося докладати в 
бюджет видання до 15 тис. руб. 
на покриття видатків, не забезпе
чених передплатою.

КОШТОМ МЕЦЕНАТІВ 
Зі скасуванням після першої ро
сійської революції 1905–1907 ро
ків дії Емського указу 1876-го 
функцію альтруїстичного жерт
водавця на українську щоденну 
пресу перебрав від Василя Сими
ренка Євген Чикаленко. До жовт -
невого маніфесту 1905-го Ніко
лая ІІ перспектива малювалася 
райдужною. Діячі українського 
руху думали, що всі суспільні 
проблеми гніздяться в репресив
ній політиці царату і, тільки-но 
вона припиниться, українці від
разу кинуться передплачувати 
довгоочікувану українську пресу. 
І вже відразу новопостала «Гро

мадська думка» матиме 100 тис. 
передплатників і зіпнеться на 
власні ноги. Однак реалії вияви
лися не такими оптимістичними. 
У першій половині 1906-го вона 
мала 4093 «пренумерати», у той 
час як на друге півріччя залиши
лося лише 1509. Більшість перед
платила «Громадську думку» 
тільки на один – три місяці й 
лише 500 «відчайдухів» – на 
весь рік.

Меценат Євген Чикаленко 
потрапив у патову ситуацію. Він 
був ініціатором видання, яке не 
мало жодних шансів вижити ко
штом українського суспільства. 
Газета давала страшні дефіцити 
впродовж усього часу свого існу
вання і під першою назвою, і під 
другою, коли виходила в 1906–
1914 роках уже як «Рада». Бю
джет видання становив близько 
30 тис. руб. на рік. Передплата 
забезпечувала третину суми, а 
решту хтось мав покривати з 
власної кишені. І ніби не так ба
гато й вимагалося для цього – 
мати стабільних 3–5 тис. перед
платників на рік. Але такої мізер
ної кількості їх не знаходилося на 
30-мільйонну націю від Збруча 
до Малинового Клину на Дале
кому Сході.

Західна Україна в рахунок не 
йшла. Там був свій щоденний 
часопис «Діло», що виходив від 
1880-го і мав 3 тис. передплатни
ків. Його утримувало західноу
країнське суспільство, хоча це 
обходилося й недешево. Євген 
Чикаленко писав у своєму що
деннику, що «Діло» – найдо
рожча у світі газета, бо її перед
плата коштувала 18 гульденів, у 
той час «Рада» – 6 руб., а збіль
шенню тарифів заважало пере
конання, що її і так передплачу
ють бідні селяни, а отже, підви
щувати їх аж ніяк не можна. Не 
допомогли й безпрецедентні бо
нуси для читачів – книжка Ми
коли Аркаса «Історія України», 
яка сама по собі коштувала в де
шевому виконанні півтора рублі, 
тобто чверть вартості усієї перед
плати на «Раду». У пізніші роки 
таким бонусом стало петербур -
зьке видання «Кобзаря» Шев
ченка. Але на зростання перед
плати ці акції майже не впли
вали. Євген Чикаленко звертався 
до керівників українського руху 
на Галичині, щоб організувати 
передплату «Ради» через чи
тальні західноукраїнських «Про
світ», однак там її замовило 

лише 70 нових читачів. Чика
ленко із сумом констатував, що 
галицьке «Діло» не передпла
тило б навіть стільки наддні
прянців.

ІНДиКАТОР НАЦІОНАЛьНОї 
СВІДОМОСТІ 
Між тим такі самі селяни перед
плачували «Діло» й на Гали
чині, але їх до цього спонукала 
пропаганда місцевих греко-
католиць ких панотців і «Про
світ» – вони мали за зразок 
польську пресу, яку утримувало 
польське суспільство. Можливо, 
тому й успіхи західних українців 
у визвольній боротьбі були біль
шими. Місто і село демонструва-
 ли зразки самоорганізації, біль
шовицький радикалізм не пу
дрив мізки простому селяни
нові. Галичина не знала анархії 
та отаманщини, міста не стали 
переважними осередками неу
країнської ідеї, як це склалося в 
підросійській Україні. Власна 
національна преса привчила 
українця-галичанина до гро
мадянського життя, до самоор
ганізації, до розуміння суспіль
ної цінності національного 
чинника.

Але Євген Чикаленко виявив 
свій незламний характер, до 
кінця був вірним власному пере
конанню, що нація, яка не має 
своєї хоч би однієї щоденної га
зети, не заслуговує називатися 
нацією. У листі до Петра Стеб
ницького він небезпідставно пи
сав, що, коли селяни привчаться 

читати російськомовну пресу, 
українська справа пропала наза
вжди. Щороку він відрізав шмат 
свого поля біля села Перешори 
на Херсонщині й продавав його, 
щоб отримати потрібні 10 тис. на 
покриття витрат. Ще 10 тис. да
вав з власної кишені Василь Си
миренко. У 1911-му ніби крига 
скресла, «Рада» перевалила в пе
редплаті через магічні 3 тис. 
Лише на шостий рік свого існу
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вання єдина підросійська украї
номовна щоденна газета мала 3,5 
тис. «пренумератів».

Перший рік видання «Ради» 
зруйнував стереотип абсолютної 
цінності демократії в сенсі пере
ваги бідності над заможністю. 
Він продемонстрував ту про
писну істину, що культура по
трібна не так деморалізованим 
нестатками й злиднями селянам 
і робітникам, як передусім про
шарку, що вирвався з матеріаль
ної залежності від щоденного за
робляння на кусень хліба (тобто, 
так званому середьому класу). 
Якщо людина завдяки праце
любності й освіті піднялася над 
сірою неписьменною масою, то 
лише вона й цінуватиме свої пе
ріодичні видання та даватиме на 
них тяжко зароблений гріш, 
коли останній не відривається 
від потреб прогодувати себе і ро
дину. А між тим провід україн
ського національного руху поста
вив на бідного селянина, потура
ючи його бажанню відібрати 
землю в заможних верств насе
лення. 

Чикаленко писав із цього 
приводу Стебницькому: «Ми, ра
хуючи на селян, на голоту, де
шево пустили газету та взяли та
кий тон, що вооружили проти 
себе всі заможні верстви, а селян
ство не виписує, бо неграмотне, 
а коли й грамотне, то не до
росло до національного пи
тання… Вона [газета] взяла го
стрий тон проти бюрократії, па
нів, попів, а через те адміністра
ція її видирає по селах, карає тих, 
що її виписують, попи не дозво
ляють її виписувати дякам та 

учителям; пани вважають її ре
волюційною, отождествляють 
українство з «гайда  мацтвом», а 
селяни, т. є. «гайдамаки», нічого 
в ній не розуміють…». 

Лише у 1907–1908 роках Єв
ген Чикаленко, Михайло Гру
шевський і Володимир Леонто
вич стали на позицію, що необ
хідно завойовувати міські буржу

УКРАїНСьКА ПРЕСА  
ПРиВЧАЛА УКРАїНЦЯ ДО 
ГРОМАДЯНСьКОГО жиТТЯ, 
ДО САМООРГАНІЗАЦІї,  
ДО РОЗУМІННЯ СУСПІЛьНОї 
ЦІННОСТІ НАЦІОНАЛьНОГО 
ЧиННиКА

Перша щоденна га-
зета «Громадська 
думка» (згодом 

«Рада») на Наддні-
прянщині з’явилася 

лише 1906 року і 
мала тільки 

2–3 тис. 
передплатників

У ГЛУХОМУ ОТОЧЕННІ. Літературно-науковий і суспільно-політичний 
місячник «Украинская жизнь» виходив у Москві у 1912–1917 роках 
російською мовою, однак цікавості до українського питання в 
тамтешньої аудиторії було вкрай мало
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азні елементи і що лише від них 
піде національна свідомість у 
село. Було вирішено видавати га
зету не для народу, а для дрібної 
інтелігенції: вчителів, фельдше
рів, писарів, дрібних чиновників 
тощо. 

ДОВГОСТРОКОВий ЕФЕКТ
Проблема з розумінням важли
вості українських друкованих ви
дань стояла досить гостро, і не 
лише серед неписьменних селян 
– самих носіїв мови, а й поміж ін
телігенції. Несприйняття замож
ними верствами українського 
правопису було перед револю
цією 1917-го поширеним яви
щем. Приміром, священик із 
села Кононівка (сучасна Черка
щина. – Ред.) отець Максим роз
повідав, як його навчив читати 
українською 15-річний хлопець, 
бо сам він спочатку не зміг пра
вильно прочитати газету і поду
мав, що в ній пишуть по-
болгарськи чи по-словацьки. У 
молодості піп брався за «Коб
заря» й усе там розумів. Але 
«Рада» повикидала «ы», і йому 
стало важко.

У листі до Стебницького Чи
каленко скаржився, що «трудящі 
маси», для яких задумувалася 
«Рада», майже цілком байдужі 
до неї: «Кажуть, що вона печата
ється не такою мовою, «як у нас в 
селі балакають», що їм російську 
газету легше читать». Потрібен 
був час на призвичаєння до літе
ратурної мови, якою видавалася 
газета. Через це і не збільшува
лася кількість її передплатників. 
«Нема таких геніїв слова, – писав 
Євген Чикаленко, – які б захо
пили читача, яким він простив 
би сю мову. Нашу газету ведуть 

середні люде, а через те й газетка 
сіренька. Се нормально в часи, 
коли вже мова в газеті не звертає 
на себе увагу, коли читач вимагає 
тільки свіжих вістей, а нам треба 
давать і свіжі вісті та ще на такій 
мові, щоб вона була зрозуміла, 
рідна, не різала вухо. А тим ча
сом «рідною мовою» можна тіль-
 ки писать белетристику та й то з 
народного життя, а газетна мова 
ширша, вона наближається до 
наукової, а ця мова для публіки 
чужа, а не «рідна».

Попри труднощі, «Рада» ро
била великий внесок у пробу
дження національного почуття 
українців. Євген Чикаленко зга
дував, як у Полтаві Володимир 
Короленко здивовано відзначив, 
що звичайні наглядачі місцевих 
шкіл між собою говорять літера
турною мовою, а не російською, 
пояснивши йому, що стали так 
спілкуватися під впливом 
«Ради». Це переконало письмен
ника, що українська справа – то 
не видумка інтелігентів, а гли
боке народне бажання. У ресто
рані київського готелю «Конти
ненталь» офіціант на запитання 
російського поміщика, якої той 
національності, відповів, що є 
українцем. І такого переконання 
він набув, читаючи газету «Рада» 

Ситуація з виходом часопису 
підтвердила ще одну аксіому: на
ціональна газета може існувати 
лише в респектабельному сус
пільстві, де шануються консерва
тивні традиційні цінності, де є 
заможний середній клас, де в по
вазі еволюційний розвиток сус
пільства, а не революційна істе
рія, заклики до «грабіжки», «ша
ріковщини», «експропріації екс
пропріаторів». Воля натовпу і 

де  магогів-горлопанів не може 
бути понад права статечного по
спільства, котре ґрунтується на 
повазі до приватної власності на 
землю,  на здоровому індивідуа
лізмі, який і творить громадян
ське суспільство з порядних лю-
дей-продуцієнтів, котрі в ньому 
задають тон, а не плебеї-без-
батченки з облудними гаслами 
рівності в бідності. Такого сус
пільства Наддніпрянська Укра
їна на той час не мала. Вона його 
могла збудувати, але не встигла.

Березнева революція 1917 
року звільнила приспані націо
нальні сили. У Києві протягом 
березня-квітня виникли аж три 
щоденні газети трьох найбільших 
політичних сил: «Нова Рада» 
соціалістів-федералістів (колиш
ніх центристів-тупівців), «Робіт
нича газета» есдеків і «Народня 
воля» есерів. Сукупний тираж 
цих видань доходив до 25 тис., що 
вже давало підстави говорити про 
масовий характер українського 
національного руху. Але для абсо
лютного оптимізму було ще да
леко. У чорносотенного, монар
хічного і «єдинонеділимського» 
«Киевлянина» була передплата, 
яка дорівнювала сумарному ти

ражу всіх щоденних українських 
газет Києва. А ліберальні росій
ські часописи на кшталт «Киев
ской мысли» мали наклад, що та
кож був на рівні «Киевлянина». 

Але чи варто нам сьогодні ки
дати каміння в тих українців, що 
створили 100 років тому «Раду». 
Читаючи ту газету, яку так багато 
критикував Євген Чикаленко за 
брак журналістського таланту, 
примітивність трактування важ
ливих суспільних проблем, від
сутність талановитої сатири 
тощо, відразу спадає на думку 
порівняння із сучасним станом 
періодичної преси в Україні, де 
лише за останній рік відбулося 
різке зменшення частки україно
мовних видань (з 50,4% до 
28,7%). 

ПОПРи ФІНАНСОВІ 
ТРУДНОЩІ, ГАЗЕТА  
«РАДА» РОБиЛА ВЕЛиКий 
ВНЕСОК У ПРОБУДжЕННЯ 
НАЦІОНАЛьНОГО ПОЧУТТЯ 
УКРАїНЦІВ 
НАДДНІПРЯНЩиНи

Першою україно-
мовною газетою у 

підросійській Укра-
їні був «Хлібороб» 
(Лубни), що вихо-
див у листопаді – 
грудні 1905 року 

накладом 

5 тис. 
примірників. Зага-
лом побачили світ 

п’ять номерів, після 
чого видання забо-
ронила імперська 

цензура

В 1905–1914 роках
 у Наддніпрянській 
Україні виходило 

лише 

40
 україномовних пе-
ріодичних видань
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Автор:  
Леонід ЗалізнякПерші 

європейці
Нові дані археології свідчать 
про те, що неандертальці не 
тільки не є нашими  
предками, а й тривалий час 
були можливою 
альтернативою сучасному 
людству

І
ще на початку ХІХ століття, 
в часи Тараса Шевченка та 
Алєксандра Пушкіна, ніхто 
не підозрював, що людина не 

створена Богом за його подо
бою, а веде свій рід від покритої 
шерстю дикої тварини – мавпи. 
Навіть найосвіченіші на той час 
країни Європи перебували в по
лоні біблійної версії похо
дження людства, за якою Бог 
подарував життя Адаму та Єві 
(як і всьому сущому) лише 7,5 
тис. років тому.

У ПОШУКАХ ПРАЩУРІВ
Упродовж ХІХ століття най
кращі мислителі планети вели 

запеклу боротьбу за право лю
дини називатися не плодом бо
жественного творіння, а пря
мим нащадком мавпи. Зу
силля не були марні, тож нині 
в дереволазних пращурах люд
ства не сумнівається жоден 
серйозний учений, хоча багато 
аспектів проблеми похо
дження людини залишаються 
загадковими. Серед них і пи
тання неандертальців, від 
яких іще зовсім недавно безпо
середньо виводили наш рід. 
Утім, нещодавно з’ясувалося, 
що вони не тільки не є «бать
ками» Homo sapiens, а й фак
тично тривалий час були мож
ливою альтернативою сучас
ному людству. Адже впродовж 
тисячоліть конкурували з на
шими прямими предками кро
маньйонцями за володіння Єв
ропою, однак програли війну 
за виживання.

Отже, загальноприйнята в 
наш час наукова концепція 
формування людини як про
дукту розвитку тваринного 
світу й олюднення мавпи утвер
дилася досить пізно – у другій 
половині ХІХ століття. Не 
останню роль у зародженні су
часних поглядів на антропоге
нез відіграло відкриття решток 
не схожої на нас людської істоти 
– неандертальця.

Сталося це 1856 року в до
лині Неандерталь біля Дюс
сельдорфа (Німеччина). Видо
буваючи вапнякове каміння 
для будівництва, там підірвали 
скелю, під якою виявився грот. 
Робітники знайшли в ньому 
дивні кістки, які спочатку при
йняли за решки скелета печер
ного ведмедя. Невдовзі вчені 
Дюссельдорфського універси
тету визнали їх людськими, але 
такими, що суттєво відрізня
ються від кісток сучасної лю
дини. Висловлено було навіть 
припущення, що рештки нале
жать кривоногому й постійно 
насупленому (звідси розвинені 
надбрівні дуги) монгольському 
козакові, який 1814 року в 
складі російської армії переслі
дував армію Наполеона. Пора
нений кавалерист перехову
вався в печері, де нібито й по
мер. А відомий німецький фізіо
лог Рудольф Вірхов, який уза
галі не сприймав теорії еволю
ціонізму стосовно людини, по
яснював незвичайність знайде
них кісток їх належністю «рахі

НЕАНДЕРТАЛьЦІ й ЛюДи
Що між ними відмінного

52|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 7 (275) 15 – 21.02.2013

НАвіГАТоР|наУка



У БАГАТьОХ СЕНСАХ 
НЕАНДЕРТАЛьЦІ НЕ ТІЛьКи 
НЕ ПОСТУПАЛиСЯ  
Homo sApIEns, А й 
ПЕРЕВЕРШУВАЛи їХ

тичному ідіотові з патологіч
ними відхиленнями в будові 
скелета».

Рештки людської істоти з 
околиць Дюссельдорфа були 
«реабілітовані» лише через пів
століття у зв’язку з виявленням 
подібних кістяків у інших пече
рах Європи, які за першою та
кою знахідкою в долині Неан
дерталь зрештою дістали назву 
неандертальців.

ВОЛОДАР ЛьОДОВиКОВОї 
ЄВРОПи
Неандерталець (Homo nean-
derthalensis), або палеоантроп, 
– різновид людської істоти, що 
мешкав 200–28 тис. років тому 
переважно в Європі, звідки 
проникав на Близький Схід і 
навіть у Центральну Азію. 
Саме в Європі знайдено най
більше решток цих людей (пе
чери Ле-Мустьє, Ла-Кіна, Ла-
Шапель-о-Сен, Ла-Феррассі, 
Сен-Сезар, Спі, Монте-Чирчео, 
Ле-Фате-III, Крапина та ін.). 
Значно менше їх відомо на 
Близькому Сході (Амуд, 
Табун-І, Кебара в Ізраїлі, Ша
нідар в Іраку) та в Центральній 
Азії (Тешик-Таш, Обі-Рахмат). 
В Африці та на півдні Азії до
стовірні рештки неандерталь
ців невідомі.

Водночас територія Укра
їни була ними густо освоєна, 
стоянки їхні досліджено в 
Подністров’ї, на Волині, Кіро
воградщині, Надпоріжжі, Дон
басі. Серед найбагатших на 
відповідні знахідки регіонів 
Європи – гірський Крим. У 
численних гротах уздовж його 
річок досліджено багатоша
рові стоянки Кіїк-Коба, Старо
сілля, Заскельне-V, -VI, Про
лом, Кабазі, Вовчий грот та ін., 
де неандертальці мешкали від 
130 до 28 тис. років тому, а 
може, й довше.

Від сучасної людини неан
дерталець відрізнявся дуже ма
сивним черепом. Обсяг мозку 
(1500–1700 см3) в нього був як у 
Homo sapiens, а іноді навіть біль
ший. Профіль лоба він мав по
хилий, черепну кришку низьку 
й довгу, надбрівні дуги розви
нені, у формі козирка. Поти
лиця його виступала назад, об
личчя було велике, підборіддя 
скошене, ніс чималий, щелепи 
помітно видавалися вперед (ви
разний прогнатизм) (див. Не-
андертальці й люди).

Людина схильна вважати 
себе вінцем божого творіння, а 
всіх не схожих із нею – ниж
чими, недорозвиненими істо
тами. Реконструкція палеоан
тропа на основі кісток літньої, 
хворої на артрит людини з пе
чери Ла-Шапель-о-Сен у Фран
ції створила хибне уявлення 
про неандертальця як про 
згорблену, незграбну істоту, що 
в усьому поступалася нам су
часним. Насправді це були не
високі (1,6–1,7 м), але надзви
чайно сильні, кремезні, широ
коплечі люди з дуже розвине
ною мускулатурою і масивним 
скелетом, товстими трубчас
тими кістками кінцівок. Сила 
їхньої руки в кілька разів пере
вищувала нашу. Рельєфні гре
бені в місцях кріплення м’язів 
до кістки свідчать про потужну 
мускулатуру. Ці особливості 
кістяка є переконливими свід
ченнями великих фізичних на
вантажень упродовж важкого й 
короткого життя.

Бачачи численні поховання 
дітей, можна констатувати, що 
більшість неандертальців по
мирали ще малими, не досяг
нувши статевої зрілості. Аналіз 
стану зубів засвідчив періо
дичні голодування. Літні неан
дертальці нерідко страждали 
на артрит (часом у тяжкій 
формі) гомілкостопа, пальців 
рук і ніг, хребта, тазу. Сліди 
численних і різноманітних 
травм на кістках є доказом не
легких та небезпечних умов, у 
яких жили палеоантропи. Од
нак виживання людей із тяж
кими травмами та захворюван
нями (фактично інвалідів) є до
казом піклування родичів про 
постраждалих, а також взаємо
допомоги й розвиненості сус
пільних відносин.

Утім, поряд із проявами гу
манності неандертальці вдава
лись і до канібалізму. Так, у пе
чері Крапина в Хорватії зна
йдено сотні уламків кісток 
представників їхнього ж таки 
виду, частина з яких обгоріли. 
Дроблення кісток пояснюється 
видобуванням із них мозку. У 
печері Мула-Герсі на півдні 
Франції знайдено фрагменто
вані належні шістьом неандер
тальцям кістки, що залягали 
разом із подробленими оленя
чими. Ті й ті мали на поверхні 
сліди характерних надрізів 
крем’яними знаряддями. Схожа 

картина спостерігалася і в ін
ших печерах півдня Європи.

Більшість дослідників вва
жають батьківщиною неандер
тальців саме Європу. Першими 
людськими істотами, які просу
нулися до неї з Африки 1 млн 
років тому, були пітекантропи. 
Ця подія збіглася з початком 
великого зледеніння. Появу 
неандертальця трактують як 
наслідок еволюції пізніх піте
кантропів Західної Європи 
під впливом несприятливих 
природно-кліматичних умов 
прильодовиків’я: низьких тем
ператур, північних холодних ві
трів, що несли із пустель, близь
ких до зони мерзлоти, хмари 
пилу. Тому тілобудовою неан
дертальці нагадували народи 
Півночі – чукчів, інуїтів, алеу
тів. Невисокий зріст, масивна 
статура, короткі кінцівки ро
били меншою площу тіла, а 
отже, й тепловіддачу.

У коротших рук і ніг кра
щим було кровозабезпечення й 
меншим – ризик обмороження. 
Проте коротконогість не спри
яла надто рухливому способу 

життя. Особливості скелета па
леоантропів свідчать, що вони 
були значно сильнішими за 
Homo sapiens, але менш рухли
вими й навіть дещо незграб
ними.

Ще одне пристосування до 
клімату – великий, широкий 
ніс, будова якого сприяла на
гріванню холодного повітря 
під час дихання й запобігала 
застуді.

Надзвичайно розвинена 
грудна клітка вміщувала великі 
легені. Та сама особливість 
властива представникам арк
тичних популяцій сучасного 
людства. Їхній раціон зазвичай 
складається з великої кількості 
м’яса та жиру й навіть дістав на
зву «хижацький». Пояснюється 
це величезними енергетич
ними витратами організму в 
умовах низьких температур.  
Біохімічні дослідження кісток 
та зубів палеоантропів Європи 
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свідчать, що вони теж їли пере
важно м’ясне. Для перетравлю
вання й засвоєння великої кіль
кості тваринної їжі потрібно 
було багато кисню, що й зумо
вило значний розвиток легенів 
та грудної клітки в інуїтів та не
андертальців.

Новітні генетичні дослі
дження дають підстави вва
жати, що більшість неандер
тальців мали білу шкіру й 
світле, а то навіть руде волосся. 
Адже сотні поколінь їхніх пра
щурів прожили в прильодови
ковій Європі з порівняно низь
ким рівнем ультрафіолетового 
випромінювання сонця.

Палеоантропи суттєво удо
сконалили свою мисливську 
зброю, досягнувши прогресу в 

обробці кременю. З’явився різ
номанітний довершений ін
струментарій, який свідчить 
про значний технологічний 
прогрес первісного суспільства.

Ефективним знаряддям по
лювання на великих ссавців 
прильодовиків’я був дерев’яний 
спис завдовжки 2–2,5 м із при
гостреним та обпаленим для 
міцності кінцем. Його було ви
явлено між ребрами слонячого 
скелета на стоянці Лерінген у 
Німеччині.

Культура палеоантропів сяг
нула високого рівня, що давав 
змогу вижити в суворих умовах 
прильодовикової Європи. Біль
шість їхніх стоянок розташовані 
в передгір’ях: саме там трапля
ються улюблені житла неандер

тальців – печери. Культурні 
шари гротів свідчать про їх до
даткове облаштування для за
хисту від холоду й вітру, а також 
про широке використання 
вогню. Неандертальці навряд 
чи вижили б без шкіряного 
одягу та взуття, рештки яких, на 
жаль, не збереглись у відкладах 
стоянок середнього палеоліту.

Несподіване анекдотичне 
під  твердження існування одя гу 
в неандертальців з’яви лося в ре
зультаті дослідження біологами 
паразитів. Установлено, що на
тільна воша з’явилася на світ як 
окремий підвид саме в часи не
андертальців: 200–70 тис. років 
тому. А оскільки ця істота живе 
лише на одязі, можна припус
кати, що вони його носили. А 

про початки розвитку духовної 
культури палеоантропів свід
чать перші в історії людства спе
ціально пристосовані похо
вання померлих.

ПАЛЕОЛІТиЧНий 
«ГЕНОЦиД»
Застосувавши нові методики 
визначення ДНК за кістками до 
скелетних решток неандерталь
ців, вчені побачили принци
пову різницю між їхнім гено
мом та відповідним кодом 
Homo sapiens. Неандертальці не 
були нашими пращурами, і, за 
даними археології, їх витіснили 
з прильодовикової Європи 
перші сучасні люди, кромань
йонці, які народилися в Африці 
200 тис. років тому, але при
йшли на європейський конти
нент через Близький Схід лише 

Розкопки стоянки 
неандертальців Андріївка-IV 

біля міста Новомиргород, 
Кіровоградщина
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за 40 тис. років до наших днів. 
Відколи на Піренейському пів
острові помер останній неан
дерталець, минуло близько 28 
тис. років. А в Криму, за дея
кими даними, палеоантропи 
жили навіть 20 тис. років тому. 
Висловлено припущення, що 
легенди про снігову людину є 
згадками про останніх неан
дертальців.

У давній історії континенту 
виділяють перехідний період 
(від 40 тис. до 28 тис. років 
тому), коли на його теренах од
ночасно мешкали, конкуруючи 
за місце під європейським сон
цем, два різновиди людських іс
тот – неандертальці та Homo 
sapiens. Відсутність неандер
тальських генів у ДНК сучас

них мешканців Європи свід
чить, що, попри тривале тісне 
сусідство, дві різні популяції 
палеолітичного людства не по
лишили спільних нащадків. Чи 
це наслідок жорсткого антаго
нізму між двома різновидами 
людських істот, а чи неможли
вість міжвидового схрещення, 
покаже майбутнє. Характер 
стосунків аборигенів-неандер-
тальців із прибулими з півдня 
нашими прямими предками – 
одна із загадок давньої історії 
прильодовикової Європи. Не 
з’ясовано й конкретних причин 
вимирання неандертальців, які 
не витримали конкуренції з 
боку кроманьйонців.

У багатьох сенсах палеоан
тропи не тільки не поступа
лися останнім, а й перевершу
вали їх. Однак загальноприй

нятою є думка, що ні фізична 
сила та витривалість, ні моро
зостійкість не могли вряту
вати приречену популяцію в 
протистоянні з технологічно 
та соціально більш організо
ваними прибульцями. У вими
ранні аборигенів льодовико
вої Європи звинувачують і 
кліматичні зміни, і агресив
ність наших пращурів, які, 
ймовірно, полювали на них, і 
певні вади психіки самих не
андертальців.

Низьке похиле чоло палео
антропів свідчить про певну 
недорозвиненість лобних доль 
мозку, які відповідають за 
складне асоціативне мислення 
й містять центри гальмівних 
процесів. Інакше кажучи, ці 

люди, порівняно із сучасними, 
не були пристосовані до склад
них абстрактних міркувань, а 
нерозвиненість гальмівних 
центрів робила їх запальними 
й агресивними. Останнє, в по
єднанні з їхньою великою си
лою та досконалою зброєю, зу
мовлювало криваві сутички в 
первісних колективах, підда
ючи серйозній загрозі існу
вання самої популяції. На 
думку деяких учених, це і є од
ним із негативних факторів, що 
стали причиною вимирання 
неандертальців.

Крім самознищення агре
сивних палеоантропів у вну
трішньогрупових конфліктах за 
представниць прекрасної статі в 
ендогамних праобщинах, лу
нали й інші припущення щодо 
причин їхнього вимирання. 

Одна з них – конкуренція з боку 
значно численніших прибуль
ців із півдня (Homo sapiens), що 
хвилями котилися в Європу й 
могли принести із собою хво
роби, до яких неандертальський 
організм не був пристосований. 
Висловлено також гіпотезу про 
можливість загибелі аборигенів 
Європи внаслідок вибуху супер
вулкана Флегрейські поля по
близу Неаполя в Італії.

Так чи так, альтернативна 
до нашої, неандертальська 
гілка людства не витримала 
конкуренції, програла війну за 
виживання й зійшла з арени іс
торії, не полишивши нащадків.

Серед відомих науці різно
видів людських істот неандер
тальці були першими справ

жніми європейцями. Вони на
родилися, жили й вимерли 
саме на цьому континенті. Ре
шта наших «кревних», зокрема 
людина розумна, пітекантроп, 
людина вміла, – родом з Аф
рики, звідки вони й розійшлися 

на сусідні материки. Після за
гадкового вимирання палеоан
тропів на планеті панує єдиний 
різновид людських істот – 
Homo sapiens, або людина ро
зумна, до якого належать усі су
часні популяції землян. 

СЕРЕД ВІДОМиХ НАУЦІ 
РІЗНОВиДІВ ЛюДСьКиХ 
ІСТОТ НЕАНДЕРТАЛьЦІ БУЛи 
ПЕРШиМи СПРАВжНІМи 
ЄВРОПЕйЦЯМи

Андріївка-IV. Крем’яні 
знаряддя неандертальців

Крем’яний гостроконечник зі стоянки  
Заскальна-V, Крим

Череп із печери  
Ла-Шапель-о-Сен, Франція
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Залабай
мені

Look!
Чим живуть 

хіпстери

ТЕРМІНОЛОГІЧНІ 
ОСОБЛиВОСТІ 
Хоч який словник візьми, а ми ві
зьмемо словник Оксфордського 
університету, слово «хіпстер» 
«hipster» означає «особистість, 
яка стежить за останніми тенден
ціями моди». Походить від аме
риканського сленгового «hip» – 
«людина яка розуміє», «to be 
hip» – «бути в темі». Хіпстер
ський рух набрав обертів після 
Другої світової й поширився се
ред бітників. Хіпстерами нази
вали тих, хто слухав джаз, тусу
вався з джаз-музикантами і всі

ляко намагався бути на них схо
жим. Власне, в одязі, мові, по
гляді та стилі життя – у цьому до
помагали легкі наркотики, сленг, 
іронічний погляд на все і свобода 
сексуальних стосунків. Ну і вза
галі свобода як принцип, переду
сім особиста. Але вже в 1960-х 
Америка з головою поринула в 
нові субкультурні хвилі, як-от 
хіпі, панки, скінхеди тощо, якими 
й змило хіпстерів. Щоправда, 
тимчасово. 

Вони винирнули на початку 
2000-х, але вже як безпосередній 
продукт суспільства споживання. 

Автор: 
Маргарита 

Гонтар

Фото:
Олександр 

Заклецький,  
Вадим 

Куликов

Е
мо, де ви? Готи? Панки і ме
талісти? Ніби ж нещодавно 
були і раптом кудись поді
лись. Однак сумувати не 

варто: їхня гідна заміна вже хо
дить вулицями. Хоча частково 
це, певно, і є ті самі згадані вище 
неформали та інші, хто не потра
пив у вузькі субкультурні рамки, 
але в дещо «трансформованому» 
вигляді. У цієї молоді вже давно 
є назва, власне, більше для зруч
ності тих, хто класифікує, аніж 
тих, кого класифікують. Термін 
прямісінько із 40-х років мину
лого сторіччя – «хіпстери». 
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Залабай
мені

Look!
Чим живуть 

хіпстери

Вік – 16–25, така собі транзитна 
зона, момент переходу особис
тості, що дорослішає, у справді 
доросле життя. Як і їхні попере
дники, хіпстери XXI століття ма
ють не просто споживати, а й 
бути в темі, що саме необхідно 
споживати передусім. Сучасні 
«еталонні» хіпстери (а далі йти
меться саме про них) досить ре
тельно стежать за останніми му
зичними, літературними, кінема
тографічними і взагалі культур
ними трендами, останніми нови
нами та найновішими гадже
тами. Гідні герої книжок Чака 

Палагнюка, який вважається 
одним із творців хіпстер-
літератури навпаки, адже ви
криває тотальний консюмеризм. 
І в той час як герой його «Бійців
ського клубу» Тайлер Дерден 
кричить про необхідність само
руйнування як шляху до самопіз
нання, хіпстер вводить себе та 
реальність у культ, нічого не 
тільки не руйнуючи, а й плека
ючи і досліджуючи. 

Українські хіпстери не 
надто вирізняються на тлі сві
тових «побратимів». Єдиною від
мінністю є часові межі, тобто те, 

що ця субкультура в нас вини
кла і розквітла дещо пізніше, 
ніж, приміром, у США. Сучасні 
вітчизняні хіпстери зосереджу
ються переважно у великих міс
тах – на периферії практично 
не знайдеш магазинів модного 
одягу, до того ж там бракує по
вноцінного творчого життя. 
Тусять хіпстери, як і представ
ники інших субкультур, всюди: 
від кафешок і клубів до чиї
хось квартир та вулиці. Але у 
всьому є наліт інтелектуаль
них акцій. І якщо кафе, то за
звичай із префіксом «смарт» 
(від англійського «розум
ний»). У Києві люб лять скуп
чуватися у закладах типу 
«Диван», «Фазенда бар», 
«Часопис», «Цифер блат», 
Київська мала опера. Також 
популярні закинуті будівлі, 
де відбуваються заходи на 
кшталт фотоівентів, показів 
культових фільмів і музич

них вечірок для «просунутих». 
Актуальність – головна опція 

цієї субкультури. На те, щоб бути 
постійно в темі, витрачається ле
вова частка часу та зусиль хіп
стера. Якщо і не ходити по уль
трамодних тусовках, то хоча б 
знати все про кожну з них, бути в 
курсі найновіших виконавців хіп
стерської стилістики і творців лі
тературного та візуального кон
тенту. Відсутність цього знання 
може призвести в найкращому 
разі до розчарування в хіпстері 
його оточення, у найгіршому – до 

випадіння з тусовки як такої. Бо 
тут, на відміну від багатьох ін
ших субкультурних рухів, лише 
зовнішніх атрибутів – вигляду і 
відповідної стилістики музики в 
плеєрі – не вистачає. Вимага
ються ще й внутрішні, тобто во
лодіння матеріалом, певний ін
телектуальний рівень, адже за
звичай хіпстер має вищу освіту 
або навіть кілька і постійно чи
тає. «Тільки ті люди, які володі
ють інформацією, досягають ба
гато. Треба бути обізнаним. 
Бути в темі, в тренді, бути на 
гребні хвилі і мріяти, тому що 
мрії збуваються», каже хіпстер 
Анна Наконечна. 

ЗОВНІШНІ ОЗНАКи 
Хіпстери – це люди із серед
нім або вищим за середній до
статком, відповідно дозволити 
собі можуть і брендові речі. По
пулярні фірми (тут і далі назви 

брендів використовуються не в 

КУЛьТУРНий МІНІМУМ ХІПСТЕРА 
Кіно 
«Lol», «Мрійники», «Дім сонця», «Реквієм за мрією», 
«Амелі», «1984», «Соціальна мережа», «500 днів літа», 
«Містер Ніхто», «Субмарина», «Вічне сяйво чистого ро-
зуму», «Одного разу», «Не здавайся», «Мрець», «Уявне 
кохання», «Це дуже кумедна історія», «Незворотність», 
«Королівство повного місяця»

Музика
MGMT, Tesla Boy, Arcade Fire, Balmorhea,  Kaiser Chiefs, The 
xx, Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, The Kooks, The Strokes, 
The Maccabees, Razorlight, The Killers, The Last Shadow 
Puppets, Babyshambles, Klaxons, Maximo Park, We Are 
Scientists

Література 
Чак Палагнюк «Ядуха», Г’юберт Селбі 
«Останній поворот на Бруклін», Девід 
Фостер Воллес «Безкінечний жарт», 
Марсель Пруст «У пошуках втраче-
ного часу», Роберто Боланьо «2666», 
Чайна М’євіль «Ембасітаун», Бен Лер-
нер «Залишаючи станцію Аточа», 
Сем Ліпсайт «Прохання»

№ 7 (275) 15 – 21.02.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|57

сУбкУлЬтУри|НАвіГАТоР



рекламних цілях, просто без них 
не обійтися): Levi’s, Topshop, 
Bershka. З речей характерні 
вузькі джинси, сорочки в клі
тинку, парки (довгі теплі куртки, 
зазвичай із капюшоном), кос
тюми, капелюхи, кеди, вели
чезні шарфи, футболки з іроніч
ними принтами. Дівчата не гре
бують підборами і сукнями. 
Представників цієї субкультури 
часто впізнають за окулярами 
ray ban wayfarer або всім, що їх 
нагадує. Тобто квадратні, плас
тикові, без діоптріїв. Іноді й без 
скла. Часто мають велосипед і 
так само часто на ньому їздять. 
Через любов до вінтажу та ретро, 
а також завдяки принципу «чим 
дешевше, тим крутіше» поряд із 
речами з бутиків у них чудово 
уживається одяг із секонд-хенду, 
хоча б ті самі розтягнуті светри 
та футболки. За словами Анни, 
зовнішній вигляд хіпстера має 
бути, як у героя «На дорозі» 
Джека Керуака: «Якщо виходити 
з історії появи самого поняття, 
хіпстером можна назвати дя
дечку в джинсах темнішого, ніж 
зазвичай, кольору і в сорочці в 
клітинку чи просто строкатій». А 
тих, хто впевнений, що «коли в 
тебе немає молескіна, велика, 
фотика з плівкою, светра з оле
нями і кедів, то ти не в темі», на
зиває юним поколінням хіпстер
ків, які тільки підростають  
«і впевнені, що це барахло дає їм 
внутрішнє наповнення, хоча 
прочитали за своє життя зо дві 
книжки». Натомість хіпстер Ігор 
вміння носити відповідний одяг 
називає головною ознакою цієї 
субкультури: «Бажано мати мод
ний вигляд у не зовсім модному, 
дешевому одязі. Найоптималь
ніше – не наслідувати моду, а 
формувати її». Особливий шик, 
якщо хіпстер свій одяг чи аксе
суар створив сам. Для нього важ
лива творчість як така, тому 
часто рід занять – фотограф і ди
зайнер.

У чому хіпстери однозначно 
подібні до людей «не в темі», то 
це в любові до власного зобра
ження, тобто вони фотографу
ються всюди, де люблять «двіжу
вати». Світлина в певному образі 
називається «лук» (від англій
ського «look» – «дивитися», «ви
гляд»), її вивішують у соціальних 
мережах, часто попередньо обро
бивши в Instagram (сервіс для 
швидкої обробки фотографій, до
даток до iPhone, iPad та iPod 

Touch). Хіпстер Анна пояснює: 
«Хоч би в якому стані ти є, ти 
просто зобов’язаний залабати 
look» 

Серед хіпстерів популярні фо
тоапарати Polaroid – це, звісно, 
найбільший шик, але б’є по ки
шені, тож частіше Nikon. Осо
блива тема – старі фотоапарати 
на кшталт радянського «Смена» 
або того самого «Ломо», який дає 
змогу робити так звані ломо
грами – світлини зі специфічним 
світловим ефектом, фактично 
браком, який особливо ціну
ється, або Holga (популярний се
ред російських хіпстерів), який 
забезпечує щодо кольору непе
редбачуваний приємний ре
зультат. Техніку використову
ють переважно фірми Apple і 
вважають Стіва Джобса культо
вою фігурою.

МУЗиКА, КІНО, ЛІТЕРАТУРА. 
ПОЛІТиКА?
За концепцію хіпстера все, як і 
людина, має бути вільним, саме 
тому, а ще з бажання вирватися з 
масової культури, їжа для його 
розуму і душі – це переважно так 
званий артхаус (здебільшого 
американське авторське кіно 
2000-х) та інді-рок (від англ. 
«independent») як незалежна від 
мейджор-лейблів музика (утім, 
безліч гуртів, які себе так іденти
фікують, насправді з ними співп
рацюють, тому приставку «інді» 
більшість сприймає як позна
чення музичного стилю). До того 
ж хіпстери, докладаючи 
стільки зусиль, щоб бути 
«на хвилі», фактично пере
хоплюють те, що пізніше 
має перспективу стати масо
вим. Загалом у плеєрі «лю
дини в темі» можна знайти 
жанри з приставками та музичні 
дроблення типу фрик-фолк, даб
степ, нью-вейв, тріп-хоп, дрім-
поп, неокласика. І не плеєром 
єдиним – через любов до старого 
теплого «лампового», чи то пак 
«вінілового», звуку багато в кого 
є колекції платівок і, звісно, про
гравачі. 

Література, яку читає хіпстер, 
зазвичай як мінімум сучасна й 
експериментальна з атмосферою 
одночасного змісту та беззмістов
ності й власне пошуку цього 
сенсу. Девід Фостер Воллес із 
його «Безкінечним Жартом» вва
жається класикою. Ну і, звісно, 
автори типової бібліотеки культу
ролога, як-от Бодріяр, Дельоз, 

Кофман, Дерріда, 
Барт, Крістєва, Лакан, 
Фуко, Кваттарі. Також 
хіпстери люблять літе

ратуру з префіксами 
«контр-» і «анти-», тобто вже зга
дуваний контркультурний Па
лагнюк, а заразом і антисистем
ники Керуак, Берроуз, Велш, Кізі, 
Селінджер та інші – однозначні 
must read для «людей у темі».   

Хіпстер може назвати себе 
громадянином світу, лібералом, і 
політика його не цікавить, доки 
не починає заважати йому осо
бисто. Щоправда, бувають ви
нятки. Приміром, у Росії одній з 
акцій протесту дали назву «Про
тест хіпстерів», а «Хіпстери за
вдають удару у відповідь», пер
ший текст Іллі Клішина, він же 
vorewig, що активно працює над 
створенням у блогосфері образу 
політичного хіпстера (який ото
тожнює з новою російською бур
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жуазією), був названий у медіа 
пізніше їхнім «маніфестом» (де
віз: «Ми складніші, ніж ти ду
маєш»).

У РОЛІ ЦАПА-ВІДБУВАйЛА
Якщо говорити про самосприй
няття українськими хіпстерами 
самих себе, то тут, як і в будь-
якій субкультурі, мають місце і 
заперечення, і визнання. Є ті, 
хто хоча й відповідає всім озна
кам, проте відхрещується від 
такого ярлика. Як пояснював це 
Юрій, який себе хіпстером не 
вважає, хоча схожий на пред
ставника субкультури завдяки 
зовнішньому вигляду і смакам, 
«справжні хіпстери не бажають 
бути хіпстерами, бо хочуть, щоб 
їх сприймали серйозно, як фе
номен культури». Сам Юрій 
хоче, «щоб увагу людей привер
тав не хайп навколо хіпстерів, а 
реальні вчинки конкретних лю

дей і загалом їхнє життя як мис
тецький проект». Є й такі, які до 
хіпстерів себе не зараховують, 
але не ображаються, коли їх так 
називають. Як-от Уля Мо, фо
торедактор, яку вважають ледь 
не ідеальним хіпстером, не 
сприймає це за образу, але так 
сама себе не ідентифікує. Ба
гато хто з «людей у темі» вза
галі проти такого визначення і 
переконаний, що бути хіпсте
ром «не гідно». І, зрештою, є 
такі, хто фактично вдягає на 
себе роль хіпстера час від часу, 
залежно від настрою, як-от ар
хітектор Єва Іштван. Серед 
тих, хто таки вважає себе 
хіпстером, кожен визна
чає цю субкультру по-
різному, однак майже 
всі узагальнюють, 
що кожен хіпстер 
прагне бути мод
ним і вільним.

Хіпстерів як тільки не назива
ють: інкарнацією золотої молоді, 
сумішшю яппі з хіпі, жертвами 
брендів із претензією на інтелек
туальність, субкультурою без кон
кретної ідеї, мети, думки чи місії, 
формою без змісту, дармоїдами і 
паразитами на грошах багатих 
батьків. Мовляв, нічого не ро
блять, нічого не створюють, ідео
логії не мають, усе, що їм треба, – 
це одягти новий шмот і зробити 
черговий look. Одним словом, 
усіляко відгороджуються від су
ворої реальності кафешками, ва
нільною кавою та макбуком із но
веньким артхаусом. 

Київський веб-дизайнер і му
зичний блогер Сергій Якоб вва
жає, що нападки на хіпстерів – 
«звичайна річ», і це в більшості 
випадків є наслідком поганої по
інформованості щодо цих «твор
чих особистостей». «Сьогодні 
будь-які речі можуть цілком по
трапити під вирок «форма без 
змісту». Я думаю, що люди – саме 
ті генератори, які створюють будь 
яке явище і самостійно надають 
йому змісту чи його ж позбавля
ють», – каже ще один представ
ник субкультури Ігор. 

Справді, як показує практика, 
хіпстери просто перейняли еста
фету «цапа-відбувайла». Бітники 
були занадто пропащим поко
лінням, хіпі занадто любили 
квіти та легкі наркотики, панки 
були надто неадекватними, 
готи – вкрай похмурими, емо – 
надміру сльозливими, а тепер 
ось хіпстери – форма без змісту. 
У пострадянських країнах суб
культури не толерують, тут і 
далі діє концепція «спільного 
ворога». Саме завдяки спіль
ному «злу» можливо відчути 
дуальність «я і вони», «ми і 
вони», яка для хіпстерів, як і 

для їхніх ненависників, ві
діграє одну й ту саму 

роль: дає можливість 
знайти собі подібних та 
об’єднатися з ними че
рез гостре і непере

борне бажання контакту з 
однодумцями. 

ХІПСТЕРІВ НАЗиВАюТь 
жЕРТВАМи БРЕНДІВ ІЗ 
ПРЕТЕНЗІЄю НА 
ІНТЕЛЕКТУАЛьНІСТь, 
СУБКУЛьТУРОю БЕЗ ІДЕї
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Автор:  
Джон Лукас 

Консюмеризм –  
добре це чи погано? 

П
оняття «консюмеризм» 
поєднує в собі дві скла
дові: рух на захист спо
живачів від несправед

ливого поводження та філосо
фію, яка розглядає придбання 
споживчих товарів тривалого 
користування як головну мету 
людсь  кого життя. Споживчий 
рух виник у Великій Британії 
та Сполучених Штатах після 
Другої світової війни як відпо
відь на надто малу увагу до 
прав та інтересів споживачів. У 
післявоєнні часи акценти були 
зміщені на виготовлення, спо
живання вважалося марною 
витратою ресурсів; планові 
норми забезпечували насе
лення необхідним, за що воно 
мало бути вдячним. Фактично 

людина перебувала в стані ви
мушеної невибагливості. Нор
мування і ставлення, яке воно 
породило, зберігалося у Брита
нії ще довго після Другої світо
вої. Як наслідок – виробники 
двигунів, наприклад, усіляко 
обходили закони, які захи
щали споживачів від при
дбання мотлоху.

Нині ситуація значно краща і 
ставлення до споживачів карди
нально змінилося. Сьогодні у ба
гатьох країнах персонал, який 
огризається до покупців, у дале
кому минулому, а сучасний спо
живач має змогу завдяки інтер
нету, споживацьким виданням і 
матеріалам у газетах робити 
власний виважений вибір, отри
мавши надійну інформацію.

Проте й у захисті інтересів 
споживачів можна зайти надто 
далеко. Виробники автомобілів, 
наприклад, пішли на поступки і 
впровадили річну гарантію на 
власну продукцію – мені ж за
пропонували наполягати на деся
тирічному гарантійному терміні: 
мовляв, купуючи транспортний 
засіб, мрієш про довгі роки без
проблемного користування.

Але то було б забагато. На
самперед в такому разі ми б зне
хтували правом споживача на 
помилку. Скажімо, якщо жінка 
вподобала сукню, попри те що 
крій не пасує її фігурі та віку і 
попри несумісність із кольо
рами черевичків та капелюшка, 
ми не можемо дозволяти собі 
порушувати кордони її особис

НАЛІТАЙ!
Розпродаж парфумів 
на День подарунків 
(другий день Різдва  
за новим стилем)  
у Лондоні
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СПОжиВАЦТВО 
ПОШиРиЛОСЯ З ЕКОНОМІКи 
й НА ПОЛІТиКУ

тої свободи, адже і поради про
давця, і вмовляння друзів вона 
почула, але не дослухалась.

І це питання не лише прав: 
надмірна опіка так само супере
чить довгостроковим інтересам 
споживача. Система правил не 
дозволяє хамуватим учасникам 
ринку шкодити клієнтам, але 
може не допустити до ринку й 
інших відповідальних надавачів 
послуг. Спостерігаємо тенден
цію до появи залежності регу
лювальних органів від тих, кого 
їм належить регулювати. А 
збільшуючи кіль кість вимог, ре
гулятори створюють закритий 
для нових постачальників про
стір, в якому старі не бояти
муться підвищувати ціни, по
заяк переконані, що потенційні 
новачки не знатимуть правил 
або того, як їх виконати. Знахо
дження балансу тут залежить 
від конкретного випадку.

У медицині, де предметом ри
зику є життя і здоров’я пацієнта, 
ми принципово наголошуємо на 
запобіганні професійній неком
петентності. Але якщо заборо
нимо всім, хто не має диплома з 
дорогих курсів з охорони праці, 
лагодити електрообладнання, то 
можемо позбавити господарів 
можливості виконувати хатні ро
боти за ціною, яку ті можуть собі 
дозволити заплатити, а отже, 
вони намагатимуться відремон
тувати електрообладнання само
стійно, ризикуючи власним 
здоров’ям. Насп   равді надлишок 
захисту зменшує конкуренцію, а 
тому є шкідливим для спожи
вача.

Більшість людей працюють, 
щоби заробити на прожиття. Чи
мало з них упевнені, що єдиною 
метою роботи та й життя зага
лом є придбання різноманітних 
товарів. У такому сенсі консюме
ризм викликає несприйняття у 
моралістів. Зреш тою, не обов’яз-
ково бути пуританином, щоби 
почуватися дискомфортно від 
того, що величезна кількість їжі, 
скажімо, на Заході, просто вики
дається на смітник, тоді як міль
йони людей у країнах третього 
світу голодують. Консюмеризм 
часто визначають як форму гру
бого матеріалізму внаслідок хиб
ного припущення, що матері
альні об’єкти становлять єдину 
сферу предметів, якими можна 
прагнути володіти.

Правда, що ми не можемо 
обійтися без їжі, але ж не самою 

їжею живемо. Придбаннями 
мож  на й перенасититися. Після 
того як я купив по новому теле
візору в кожну кімнату, пер
спектива заволодіти ще одним 
аж ніяк не приваб-лює. Замість 
того аби вкотре йти до мага
зину, можна відвідати концерт, 
виставу або кудись поїхати. В 
пошуку доброго життя можна 
витрачати гроші не лише на то
вари. Послуги, які ми отриму
ємо від інших, теж дають нам 
відчуття задоволення й радості.

Отримання задоволення – це 
діяльність, а пасивне сприйман-
 ня на довго нас не захоплює. У 
виставах, які ми відвідуємо, ролі 
грають кращі за нас самих ак
тори. Концерти, що їх слухаємо, 
зіграні значно вправнішими му
зикантами. Картини в галереях 
написані старими майстрами. І 
попри все це, ми все ж граємо в 
аматорських театрах, оркестрах 
чи хорах, малюємо картини 
власноруч. Коли робиш щось за
для самого процесу, тоді най
більшою мірою є самим собою. 
Виявляючи особливі риси влас
ної індивідуальності, знаходиш 
подібних собі. Разом ви форму
єте соціальні групи, в яких ми
нає ваше буття. 

Як соціальні істоти, ми зна
ходимо гармонію у спільній ді
яльності, і як індивіди, кожен із 
яких усвідомлює власну іден
тичність, ми іноді хочемо ро
бити і щось суто особисте. Кон
сюмеризм хибить там, де не вра
ховує важливості індивідуалізо
ваної людської діяльності. 

Перевага економічного обмі-
 ну, яка полягає в тому, що він 
здійснюється на основі обмеже
ної кількості спільних якостей, є 
водночас і обмеженням цінності 
цього обміну. 

Завдяки ринку я можу мати 
шовк із Китаю, спеції зі Східної 
Індії, гуму з Малайї та манго з 
Південної Америки; грошовий 
обіг змінює стосунки між людь-
 ми: замість інтимності, що є в 
родинах та у спілкуванні між 
друзями, дістаємо знеособ лення 
й відчуженість.

Споживацтво поширилося з 
економіки й на політику. Чи
мало політиків зараз погоджу
ються з економічною теорією 
демократії, відповідно до якої 
політик торгує голосами, так 
само як фінансист – нафтовими 
ф’ючер сами. Виборців підманю
ють і вмовляють будь-якими 

ефективними методами, так 
само як рекламодавці намага
ються переконати споживачів 
розлучатися зі своїми грошима, 
щоб купити товар, за рек ламу 
якого заплачено. Почнімо з 
того, що масові маніпуляції є 
доволі ефективними. Як зазна
чав Авраам Лінкольн, всіх лю
дей можна дурити лише деякий 
час. Зокрема, довготерміновим 
наслідком такої ситуації стали 
втрата довіри та зростання 
прірви між політичною елітою і 
народом, якому вона покликана 
служити. Недовіра спричинює 
руйнацію. Це підриває основи 
всього суспільства. Ми не мо
жемо співпрацювати, якщо не 
довіряємо один одному. Зре

штою, нинішня криза на Заході 
зумовлена тим, що наші лідери 
говорять нам те, що, на їхню 
думку, ми хочемо почути, аби 
переобрати їх на наступних ви
борах, а не правду. 

Що робити? І політики, і ви
борці мають відмовитися від 
спожи  вацтва. Перші повинні 
бути готовими сказати народу 
непопулярну правду про ситуа
цію, в якій ми опинились, і за
пропонувати реальні альтерна
тиви, з яких нам обирати. А 
другі мають перестати сприй
мати вибори як опитування про 
популярність або конкурси 
краси, визнавши неприємні 
боки нашої ситуації, й погля
нути у вічі непривабливим аль
тернативам. 
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Торік з’явилося понад чотири десятки 
помітних українських поетичних 
книжок. Вельми добре число. Вихо-

дить, що кожні 10 днів ми мали нову не-
погану збірку. І справді, не лише в Києві, 
а й на поетичних фестивалях Львова, 
Харкова та Чернівців, у Книгарнях «Є» Ві-
нниці, Івано-Франківська, Тернополя по-
етичні презентації вже стали звичним 
явищем. Поети читають на відео в ме-
режі, декламують у кав’ярнях із музич-
ним супроводом, врешті, видають 
книжки. Але що з цього моря метафо-
ричних, римованих чи верлібрових тек-
стів варто взяти до рук найперше? Про-
понуємо звернути увагу на п’ять поетич-
них книжок 2012 року, які певною мірою 
відображають уявлення про поезію різ-
них поколінь читачів.

Для найстаршої частини поціновува-
чів подією, безперечно, стала поява «300 

поезій» Ліни Костенко, де зібрано най-
краще з її класицистично строгого за фор-
мою, ясного в думці й ліричного в напо-
вненні доробку. У серії, яку відкриває ця 
книжка, видано також поезії Миколи Він-
грановського, Тараса Мельничука та Ві-
ктора Неборака, проте добірка найвідо-
мішої української поетеси, звісно ж, обі-
йде їх за популярністю.

Покоління, молодість якого припала 
на 1980-ті, якому довелося вибиратися з 
прірви всуціль непоетичного пізнього за-
стою, теж не залишаться наодинці з про-
зою життя. Ці порятовані після корабле-
трощі й загартовані будуванням самих 
себе та перетворенням світу навколо зна-
йдуть цілком співзвучні своїм відчуттям 
ноти у розважній та розважливій ліриці 
Олега Лишеги. Його збірка «Великий 
міст» яскрава образами та глибока філо-
софськими прозріннями.

Агресивні бунтарі 1990-х, чий запал 
уже підупав, почерпнуть натхнення в 
гірко-пародійній збірці «Вогнепальні й 
ножові» свого поетичного лідера Сергія 
жадана. Різдво, таємна вечеря, інші епі-
зоди сакральної історії постають у ній гро-
тескно перелицьованими на криміналь-
ний кшталт і жаргон, припасованими до 
сучасних реалій, як їх видно з окраїнних 
меж і лож суспільства.

Передбачувані сеанси магії 

Поезії вистачить на всіх 

окрім дуже хорошого музи
канта Вейтса решта ліпить із 
себе своєрідних шаманів. У 
кожного є своя не лише ес
тетична складова, а пере
важно текстова. Тому 
важко збагнути, чому 
Кейв, Вейтс, Моррісон в 
Україні мають статус 
культових, а, примі
ром, Янґ практично 
невідомий. Адже в 
нас більшість майже 
не розуміє текстів, 
але їм достатньо чо
гось, щоб сидіти й 
слухати просто звуки. 
Мабуть, ключ у тому, 
що всі ці звуки у вкрай 
добрій гармонії із то
бою, тим більше слу
хач будує собі власні 
аналогії: байдуже, 
йдеться про екзистен
ційні одкровення чи про 
побутову трагедію. 

Нік Кейв якось видав ро
ман. Такий хороший, що на
віть його запеклі фани казали: 
краще б писав і далі, ніж робив 
музику. Але відтоді він наваляв 
уже таку кількість мегабайтів 
звуку та текстів, що сподіватися 
на краще не випадає. Мабуть, 

Г
урт Nick Cave and the Bad 
Seeds нещодавно видав аль
бом «Push the Sky Away». 
Справжня подія? Не зовсім, 

адже свіжий диск відрізняється 
від попереднього приблизно так 
само, як той від іще ранішого. 
Музикант-філософ від самого 
себе протягом кар’єри «відхиля
ється» приблизно на 5–7%, а 
якщо різниця сягає 10–15% (у бік 
мелодійності та зрозумілості), 
така пісня потрапляє у поп-
чарти.

У його творчості немає нічого 
особливого з погляду музики. 
Але загальне звучання тих двох-
трьох акордів та багатозначний 
хриплуватий баритон як вира
жальний засіб притягують, ніби 
якась дурнувата магія. Кейв – 
людина не діла, а слова, не ком
позиції, а поезії, не рим і ритмів, 
а верлібру, що добре шкварчить у 
вухах, і неважливо, про що саме 
розповідає.

Найближчими «однопле
мінниками» цього дивакува
того австралійця є канадці Ніл 
Янґ та Леонард Коен, амери
канці Лу Рід, Джим Моррісон і 
Том Вейтс. Перелік можна про
довжити, проте їхній секрет 
криється приблизно в одному: 
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Стали дорослими вже й ті, хто 
прийшов у поезію після 2000-х, у 
новому сторіччі. Це покоління, що 
спокійно і навіть буденно ста-
виться до колись дивовижних ре-
чей, як-от музеї та кав’ярні євро-
пейських міст, світова мережа чи 
віртуальне спілкування. Саме про 
такі мандри чарівно видана пое-
тична збірка Олени Гусейнової 
«Відкритий райдер».

Певною мірою продовжує ман-
дрівну тему в своїй збірці «Дзер-
кальний куб» Лесь Белей, який на-
лежить до наймолодших, проте 
вже цілком видимих на горизонтах 
національної поезії. Як це й має 
бути, коли тобі 20 і трохи, тут ба-
гато експерименту і парадоксу, 
хоча вони й не шокують і не мають 
наміру дратувати. Метафорика 
книжки дивовижна і досконала. 

альбоми приносять більше, ніж 
висока література. Тож він 
знову видав диск, який не міс
тить не те що забійної пісні, тут 
немає навіть попсової. Жодного 
хіта. Ця платівка певною мірою 
виражає сутність Кейва, у якого 
прояви музики в академічному 
сенсі є рідкістю. «Push the Sky 
Away» – це відсутність будь-
яких сплесків, олдскульне зву
чання, що не дратує жодну клі
тину організму, флейта замість 
істеричної гітари, гітари, що 
хрюкають, але не скиглять... 

І якщо більшість «зелених» 
представників інді-року ро
блять «немузику» переважно 
через невігластво, то в Bad 
Seeds це цілком ідейний і ви
правданий підхід. Адже музи
канти мають такий досвід, що 
здатні відрізнити випадковість 
від навмисності. Тобто банда 
явно знає, що робить... Пи
тання лише в тому, чому вона 

НЕ робить того, що вміє? По-
перше, це не відлякує жодного 
прихильника Кейва (втім, та
кож не привабить нових)... По-
друге, усі «скромні» викаблучу
вання уже не дуже молодих 
вуйків не доведуть, що вони 
більше не смішні та нахабні ав
стралійські пацани. Даруйте, 
це вже 15-й альбом починаючи 
з 1984-го, в якому Bad Seeds ні
бито намагаються показати 
свою серйозність... Чи ні? Чи 
просто чесно тягнуть свою 
лямку по прямій? Але їх досі 
слухають люди, які не дуже до
бре розуміють англійську або 
не вслуховуються в тексти. Тож 
навіщо? Привабливість Кейва у 
тому, що він поєднує власти
вості страшка пігмея-шамана 
та європейського професора 
красного письменства. Це як 
читання релігійних текстів, із 
яких кожен розуміє у міру свого 
розвитку і які пасують до люд
ських ситуацій навіть усупереч 
тому, на що сподівалися автори. 
Ну подивіться самі: у їхній Ав
стралії зараз тепло і сонячно. А 
в нас – калюжі, ожеледиця, 
надмірно лапатий, красивий 
сніг, розбиті дороги та невеселі 
перехожі: якщо визирнути у ві
кно, то будь-який з альбомів 
Кейва ляже на душу, особливо 
новий. І навіть якось по бара
бану, що саме музиканти мали 
на увазі.

Книга скресає

Друга всеукраїнська тріє-
нале книжкової графіки 
дарує дві надії. По-перше, всупереч 

поширеній думці, Національну академію образотворчого 
мистецтва і архітектури не населяють холоднокровні про-
крусти, які підлаштовують юні таланти під один-єдиний 
формат. Книжкова графіка на виставці представлена пе-
реважно роботами студентів і випускників НАОМА, й чи-
мало з них тішать орієнтацією на світові тренди і творчим 
пошуком поза стандартами. З одного боку, «модерніза-
ція» української академічної спільноти може декому зда-
тися вельми незначною порівняно із західними худож-
німи школами, де давно можна вивчати контекстуальний 
та абстрактний живопис (Відень), ситуативне (Гельсінкі) й 
інтермедійне (Токіо) мистецтво. А з іншого – сьогодні по-
вальне оцифровування у світі врівноважується сентимен-
том до рукотворних артефактів, і тут студенти київської 
академії мають козир: їхня робота може бути високо оці-
нена в середовищах, узурпованих мультимедійністю. 
Учасники виставки самі зізнаються, що розглядають елек-
тронний планшет як один з інструментів, який можна 
освоїти самостійно, але традиційним засобами користу-
ватися приємніше.

Друга надія, яку вселяє трієнале: у нашого книжкового 
ринку є реальні шанси на поповнення якісно оформле-
ними книжками. Принаймні видавець уже сьогодні має з 
чого обрати. На масштабній виставці візуалізовано широке 
коло літератури: від народних казок, через український 
авангард, до Кафки і Гессе. Не менший арсенал художніх 
рішень: від барвистого дитячого наїву до потужного екс-
пресіонізму, від аплікацій до ювелірно виконаних офортів. 
Олег Грищенко, учасник виставки і випускник НАОМА, роз-
повідає: «Зараз на українському ринку є попит на ілюстра-
цію дитячих творів, а в мене душа до цього не лежить. 
Книжку полишати не хочу й тому чимало речей роблю для 
себе.  За кордоном є невеличкі видавництва, які спеціалізу-
ються на нешаблонно оформленій літературі, вони пере-
важно грантові, а в Україні фонди рідко працюють у цьому 
напрямі. Наша проблема не у відсутності цікавих художни-
ків, а в тому, що більшість видавництв не можуть дозволити 
собі бодай раз на рік випускати по два-три артбуки. Це ри-
зиковано: читачі ніяковіють, побачивши на ілюстрації кру-
гле замість квадратного, але такі видання з часом вихову-
ють толерантність до чогось інакшого». Схоже, проблему 
міг би вирішити простір для ефективного спілкування між 
усіма зацікавленими сторонами, адже кожен має чим по-
ділитися, але нині ця інформація циркулює досить розріз-
нено. Наразі молодим книжковим ілюстраторам, щоб ви-
йти в люди, варто засвоювати навички фандрейзингу, бо 
після Другої всеукраїнської трієнале книжкової графіки не 
залишиться навіть каталогу – сутужно з фінансами.

Виставка трива-
тиме до 24 лю-

того. Будинок ху-
дожника 

(Київ, вул.  
Артема 1-5)
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Зінченко

Красива і підступна
Що ховають ущелини найбільшої полонини українських Карпат

З
имові Карпати зустріли 
літньою зливою. Таксист 
знизував плечима і твер
див, що тут у січні ніхто ні

коли нічого подібного не бачив. 
Тільки-но звертаєш до Пилипця 
із траси Воловець – Міжгір’я (не 
те, про яке ви подумали), по оби
два боки дороги починають 
з’являтися невеличкі готель
чики і зелені садиби. Пилипець 
упевнено перетворюється на 
один із центрів гірського ту
ризму. Причина цього – Бор
жава.

МАйжЕ АЛьПи 
Боржавський хребет вигина
ється скам’янілим драконячим 
хвостом і височіє над рештою 
гір, немов острів посеред моря. З 
довколишніх вершин – Вели
кого Верху, Гемби чи Магури – 
відкривається неймовірна пано
рама. Та краєвиди – то лише 
одна з опцій Боржави. Схили 
найбільшої полонини україн
ських Карпат узимку притягує 
шаленців на лижах і сноубор
дах, а влітку – на гірських вело
сипедах та просто з наплічни
ками.

У Пилипці я не був понад 
п’ять років. Тож дуже здивувався, 
коли на місці, де колись стояв 
якийсь корівник, побачив п’яти-
поверхову ошатну будівлю з на
писом «Гранд-отель «Пили
пець». Щоправда, з того боку, із 
якого я на нього дивився, було 
видно тільки «Гранд-Пилипець», 
але то звучить навіть ліпше!

За останні п’ять років тут, 
окрім того готелю, з’явилося ще 
з півдесятка менших, а навколо 
готелів і готельчиків – іще 
кілька приватних котеджів. 
Здалеку все це має вигляд чо
гось цілком альпійського. Але 
голов не надбання п’ятирічки – 
тут збудували крісельний під
йомник завдовжки майже пів
тора кілометра. Трохи нижче 
підвозить новий бугельний 
витяг.

Проте того дня ані той, ані 
інший не працювали. Гори хова
лися у хмарах кольору мертвої 
риби. Ідею покататися на лижах 
довелося того дня відкласти. 
Лишалося чекати ясної Бор
жави. 

Погода в горах мінлива. 
Ближче до вечора крізь хмари 
проглядало сонечко. Навіть 
коли не працюють підйомники, 
на околицях Пилипця можна 
знайти чим зайнятися. Менш 
ніж за кілометр від готельного 
майданчика – мальовничий во
доспад Шипіт. У Пилипці та су
сідньому Подобовці залиши
лися дерев’яні церкви XVII–
XVIII століть та багато іншої ав
тентики. Трохи далі – Свалява і 
Синевир, можна поїхати на екс
курсії.

ЗиМОВІ НЕБЕЗПЕКи 
Підйом до Великого Верху за 
добрих погодних умов забере 
кілька годин і під силу навіть 
тим, кому «далеко за». На хребті 

вітер здуває сніг із чорничників  
і брусничників. Але засохлі та 
приморожені чорниці, або 
яфени, як називають ці ягоди 
місцеві мешканці, зовсім не 
смачні. А ось брусниці з-під 
снігу, наприкінці січня – інша 
річ! 

Незабаром повз нас про
йшла група втомлених людей, 
що не відповідала на вітання. 
Погода погіршувалася, і ми ви
рішили повертатися. Згодом на
здогнали одинокого лижника, 
що взявся невідомо звідки й по
тихеньку рухався плаєм. Часом 
він нахилявся і встромляв у 
лижню смерекове гілля. Ми роз
говорилися. Вже кілька днів тут 
тривали рятувальні роботи. Но
вини передавали, що на Боржаві 
загубилися двоє молодих сноу
бордистів. З’ясувалося, що їх 
уже знайшли. І одного навіть 
вдалося врятувати. Другий заги
нув майже миттєво під лави
ною. Тепер шукали двох цілком 
дорослих і досвідчених альпініс
тів, які пройшли і Крим, і Рим, і 
Гімалаї: одному 70, другий на 20 
років молодший. «Може, бачили 
чиїсь сліди, що виходять з уще
лини? Чи якісь речі?» Ані слідів, 
ані речей ми не помітили.

Від тих запитань стало неза
тишно: ця полонина завжди ви
давалася такою домашньою... 
На спуску пам’ять раз по раз по
вторювала поради нашого 

ЩО  
ПОДиВи ТиСЯ

Піднятися крі-
сельним під-
йомником на 
верхню стан-
цію, а далі – на 
ратраку до са-
мої вершини 
Гемба, з якої 
відкривається 
приголомшли-
вий краєвид. 
Варто 
пам’ятати: усі 
зимові виходи 
можна робити 
тільки з дозволу 
чергового ряту-
вальника, оми-
наючи лавино-
небезпечні ді-
лянки.

НАвіГАТоР|поДорожі

64|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 7 (275) 15 – 21.02.2013



ЯК ДІСТАТиСЯ

Єдиний розум-
ний спосіб діс-
татися від заліз-
ничної станції 
Воловець до 
будь-якого з го-
телів у Пилипці 
– це таксі. Водій 
візьме 120 грн в 
один кінець.

нового знайомого: під час прогу
лянок не сходити з водорозділу, 
з плаю, не йти на край сніжни
ків, а якщо є небезпека опини
тися у хмарах чи в темряві, то 
якнайшвидше спускатися вниз. 
А ще – завжди мати із собою на
вігатор і компас. Без останнього 
не зорієнтуватися в тумані: 
життя – на північному сході, 
якщо рухатися у протилежному 
напрямку, потрапиш у непро
лазні буреломи.

ДЕРУНи ВІД АНІ
Ввечері у нас був запланований 
кулінарний захід. Закарпатська 
кухня поєднала в собі українські, 
угорські та словацькі традиції. 
Токан, бануш чи деруни можна 
скуштувати в будь-якому місце
вому ресторанчику, або «колибі». 
Та останні п’ять років я мріяв про 
деруни від Ані в готелі-ресторані 
«Під водоспадом» (присягаюся, 
що грошей від власників за ре
кламу не брав, понад те, сам пла
тив за їхню кухню). У нашому 
наддніпрянсько-слобожанському 
уявленні деруни – то такі карто
пляні млинці з півдолоні завбіль
шки. Аніна версія цієї страви на
страшила своїми розмірами. Її 
деруни були розміром із па
тельню! Отже, терта картопля 
змішується з яйцем, борошном і 
виливається на сковороду. А по
тім, коли гостинна господиня 
підрум’янить млинець з обох бо
ків, туди викладають обсмажені 
лісові гриби або нарізані ков
баски та м’ясо. Дерун загинають 
навпіл, приливають соусом та си
ром, який плавиться і розтіка
ється по золотистій спинці цього 

простенького, але такого вишука
ного кулінарного витвору. 

Поки Аня поралася на кухні, 
її чоловік Віктор частував нас 
гіркуватим вином із суничним 
ароматом: «Ізабелла?» «Ні, Пані 
Ізабелла!» – поправив мене гос
подар. Ми говорили про зни
клих на Боржаві.

Виявляється, старший із них 
– Віктор Грищенко – мав непо
далік, у Пилипці, будинок. Тому 
цього чоловіка знали тут усі. 
Хоча я завжди був далеким від 
альпінізму, навіть мені його ім’я 
видавалося знайомим. Віктор 
Грищенко підіймався на гору-
вбивцю Ушбу на Кавказі, на 
Мак-Кінлі, зробив десятки схо
джень на Памірі, йому підкори
лися гори Перу та Нової Зелан
дії. У те, що він міг загубитися 
тут, на Боржаві, просто біля 
власного дому, не міг повірити 
ніхто із його сусідів. Розпові
дали про собаку, що ніби повер
нувся до дому. Ходили чутки, 
що дружина отримала sms «По
вертаємося». Були сподівання. 
Та вісток не було уже чотири дні.

ОМАНЛиВА КРАСА
Наступного дня вперше за 
тиждень прогноз обіцяв со
нячну погоду. Зранку справді 
все сяяло. Ось вона, Боржава, у 
всій своїй красі! 

У Пилипці відчутно побіль
шало людей у синій формі – 
МНС стягувало підкріплення.

Неподалік підйомника 
з’явився великий намет «Хар
чувального пункту». Подейку
вали, що нарешті еменесники 

зможуть задіяти у розшуках 
вертоліт.

На верхній станції крісель
ного підйомника на нас чекало 
диво: увесь світ вдягнувся у від
тінки білого: білого з рожевим, 
білого з блакитним, синім, сі
рим, золотим відтінком. Сонце 
зникало і з’являлося з білих, сі
руватих і навіть райдужних 
хмаринок. Сумні новини в та
кому казковому пейзажі відсту
пають на далекий план.

На обладнаних маршрутах 
тут цілком безпечно. Я б навіть 
сказав, що подекуди снігу могло 
б бути і більше! Але далі, в уще
линах і кулуарах між Гембою та 
Великим Верхом, простягнувся 
білий бермудський трикутник, 
де в лавинах зникають все і всі. 
Здалеку це має дивовижний, 
яскравий вигляд. Оманлива 
краса ясної Боржави… 

Через кілька днів двох зни
клих – Грищенка і Багмета – зна
йшли засипаними снігом в одній 
з ущелин. Їхні друзі припуска
ють, що альпіністи в темряві чи 
тумані вийшли на сніговий кар
низ, який обвалився під ними... 
Боржава – фантастично красиве і 
приязне до гостей місце. Але, як і 
будь-яка гора, вона не прощає по
милок. Нікому не можна порушу

вати її правил. 

УЖГОРОД

Мукачеве

Ясiня

Свалява

Долина

Міжгір’я

Воловець

Хуст

Чоп

Берегове

ваявя
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Наталія Петринська Богдан Буткевич

НАш ТИЖДЕНЬ| 
ПОКРАЩЕНЕ 

БЕЗДОРІжжЯ
ПАПЕРОВІ 

ЛюДи
tERtIum  

non DAtuR

Андрій Єрмоленко

Ви помітили тотальне «по
кращення» українських доріг? 
Достатньо однієї зими з ряс
ними опадами, щоб усі онов
лені до Євро-2012 траси на
були роздовбаного вигляду. А 
скільки ж було голослівного 
піару про досягнення! Я вже 
мовчу про звичайні дороги у 
містах, які нині скидаються на 
сільські стежки з поодино
кими шматками асфальту. І це 
тоді як ще кілька місяців тому, 
перед виборами, мажоритар
ники наввипередки змагалися 
у демонстрації турботи, «дару
ючи» місцевим показушний 
ямковий ремонт. Чому дві го
резвісні проблеми «дурні й до
роги» завжди йдуть пліч-о-
пліч? Бо перші розкрадають 
бюджети, передбачені на побу
дову других, і щороку, щойно 
на видноколі з’являється 
весна, ми маємо одну й ту саму 
проблему. 

Більшість працівників дер
жавних органів на кшталт ЖЕ
Ків чи нотаріальних контор 
мають дуже суворий вигляд. 
Дивишся на архівістку неви
значеного віку, що з шаленою 
націнкою робить ксерокопію 
«суперпотрібного» папірця, 
який через п’ять хвилин вики
нуть на смітник, і здається, що 
людина зайнята щонайменше 
порятунком світу. Як велично 
звучить її сакраментальне: 
«Зачиніть двері й чекайте в 
коридорі!», хочеться втягти 
голову в плечі й визнати, що 
«без бумажки я букашка». І, 
ніде правди діти, ці люди по-
своєму праві. Коли ти щодня 
відчуваєш жалюгідність своєї 
роботи, треба ж якось це ком
пенсувати. От вони і змушують 
людей стояти в безглуздих 
чергах, ганяють по кабінетах, 
лаються. Компенсація суво
рістю. 

Чимало людей кажуть: 
«Не подобається контент ТБ, – 
вихід є, сиди в інтернеті або 
читай книжки!» Як на мене, 
не відстоювати права, а шу
кати альтернативу – це пле
бейський підхід. Доведу його 
до абсурду. «У вас забрали ін
тернет (а прецеденти є – Пів
нічна Корея)? Ідіть до бібліо
теки, читайте Котляревсько-
 го!», «Забрали український дуб- 
   ляж? Не ходіть до кінотеатру!», 
«Забрали квартиру? Їдь  те в 
село, там свіже повітря!», «За
брали хату в селі? Поживіть у 
кума, поки нову будуєте», «У 
вас забрали країну? Їдьте до 
іншої», «Забрали свободу? Си   - 
діть у тюрмі!», «Урвався тер
пець так жити? Помирайте!» 
За такого підходу немає сенсу 
боротися за власні права. Зго
ден, вихід є завжди, але не за
вжди після нього лишається 
гідність. 

ЗВОРОТНий ЗВ’ЯЗОК 

:)
Дивишся 
на архівіст-
ку невизна-
ченого віку, 
що з ша-
леною на-
цінкою ро-
бить ксеро-
копію «су-
перпотріб-
ного» па-
пірця, який 
через п’ять 
хвилин ви-
кинуть на 
смітник, і 
здається, 
що люди-
на зайня-
та щонай-
менше по-
рятунком 
світу

Відгуки на матеріал «Деструктор».  
Андрій Скумін аналізує, чому роль Анатолія 
Гриценка в українській політиці зводиться до 
деструктиву в будь-якому конструктиві

Факт: А таки да… 

Віктор: Я вперше бачу у вашому журналі пер-
сональну статтю проти політика. Це новий 
стиль ТИжНЯ? Чи з’явиться стаття про Яценю-
ка? (Від редакції: № 12, 17–18, 24, 45/2012, 
№ 5/2013) Я скептично ставлюся до Грицен-
ка, але такий журнал мені як читачеві не спо-
добається. Схоже, ви почали «заробляти» гро-
ші не в той спосіб, у який це має робити поряд-
на преса. 

bog_dan: Мене завжди дивувала постанов-
ка питання «Хто не з нами, той проти нас». 
А якщо ви непорядні, нечесні, інтелектуаль-
но убогі угруповання за приватними інтере-
сами? За кого лізти на амбразуру, за що клас-
ти здоров`я? За ВАШІ посади, за ВАШІ інтере-
си, за ВАШІ амбіції і бажання? Не думаю, що 
можна навчитися моралі, духовності, справед-
ливості чи честі. Це – стан душі, внутрішній світ, 
і він або є, або ж його немає. Тих, у кого він є, 
можна перерахувати на пальцях. І вони за-
вжди неугодні, некомфортні як одним, так й 
іншим. Але на таких ще й тримається світ...

Правдоруб: Яценючок вже проплатив статєй-
ку! Хай спочатку толком пояснить, чому наїхав 
на Гриценка з Катеринчуком за їхню підтримку 
УДАРу в блокуванні трибуни???

Галина Лампіка: А ще хочу нагадати про його 
лозунг перед виборами президента – «Ворог 
цієї країни». Дуже креативна ідея, але вибо-
ри не бієнале, де цінують оригінальність, але 
не на всенародних виборах, де потрібно бути 
зрозумілим для мільйонів виборців. Бо якщо 
сприймати прямо, то ворогів цієї країни і так 
вистачає.

Виталий: Бред! Человек всегда говорит пря-
мо и правду! Что многим не нравится. Если бы 
все политики были, как Гриценко, то украин-
ский народ гордился бы своей страной. А так 
больны все: и граждане, и окружающая сре-
да. И даже намека нет на выздоровление...., о 
чем и говорит этот очередной горе-автор.

Valentine: Як не соромно? Ця стаття – бажання 
тижневика покращити матеріальне станови-
ще, чи, може, влада помінялась?

Обурений гість: «Тиждень» завжди привертав 
своєю неупередженістю, правом автора ви-
словлюватись без огляду на «папу» і «братву». 
Те, що я бачу, – заказуха і явне намагання ви-

служитись перед владою, вбиваючи клина в 
опозицію. ГАНьБА!!!

uatumbai: У Гриценка самолюбство? І в цьо-
му його звинувачувати? А в інших тоді що так 
і пре? Гриценко вибрав свій шлях і веде свою, 
окрему від інших, політику. Куди вона його 
приведе, буде колись видно. А от чи гірший він 
від інших, то ще питання...

Максим: Анаталій Гриценко – один із небага-
тьох опозиціонерів та й політиків загалом, до 
якого я ставлюся з повагою. І критика Яценю-
ка з його боку цілком слушна! Бо не може бути 
лідером фракції людина, яка особисто приве-
ла тушок табалових до ВР, натомість для того 
ж Донія чи Стецьківа місця у списку чомусь не 
знайшлося. Виходить, що Яценюк, який і нада-
лі очолює «Батьківщину» і якому бракує муж-
ності зробити чоловічий крок, все робить пра-
вильно і має викликати довіру? А Гриценко зі 
своєю принциповістю поганий?! Щось у вас у 
редакції здохло, шановний «Тижню»!

Василь: Варто було б згадати, як буксувало 
створення Коаліції демократичних сил у 2006 
р. із-за затягуванням із в ступом в неї Анато-
лія Степановича. І тільки після того, як йому 
запропонували портфель міністра оборони – 
була написана заява про вступ в коаліцію... Ст
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