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яКОю БУЛА Б УКРАїНА,  
яКБи Не КАТАСТРОФічНі ПОВеНі 

КОМУ ВиГіДНе ЛіЦеНЗУВАННя іМПОРТНиХ 
ЛіКіВ, ЗА ДОПОМОГОю яКОГО МОжНА 

МОНОПОЛіЗУВАТи ФАРМРиНОК

чОМУ чОЛОВіКи, яКі БОРюТьСя  
ЗА ПРАВА жіНОК, НАРАжАюТьСя НА 

СУСПіЛьНий ОСУД 

Урядова програма «активізації розвитку» 
від молодореформаторів свідчить:  

«Сім’я» планує розбудувати економіку  
за лукашенківським зразком 





Ліки для жадібності
Як під виглядом піклування 
про споживачів чиновники 
пролобіювали схему, що 
допоможе легко монополізувати 
фармацевтичний ринок

Вимкніть телевізор!
Майже серйозно 
про деградацію 
журналістики

Путінські чистки
Про що свідчать нещодавні 
репресії проти російської 
чиновницької еліти
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Недостратегія
Хто під носом у 
Януковича використовує 
вибудувану ним систему 
в грі проти нього

Чи має сенс «пробачте»?
Як вибачення держав 
за події минулого стало 
вибухонебезпечною
проблемою в сучасному 
світі

Леви у клітці
Історії 
виживання 
оунівців у 
польських 
тюрмах

Слідами Лукашенки
Аналіз урядової програми 
активізації економіки на 2013–2014 
роки засвідчив, що так звані 
молодореформатори хочуть 
наслідувати білоруську економічну 
модель, але в «сімейній» модифікації
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Читання між рядками
Поміж текстом останніх заяв 
Віктора Януковича Тиждень 
знайшов його рішення щодо 
подальшої долі Тимошенко й 
Луценка, а також вибору між 
ЄС та Росією

Над гніздом зозулі
Чому в українських 
психіатричних лікарнях 
не надають адекватної 
допомоги

Янукович 2.0
Мілан Лєліч про те, чому образ 
доброго «царя-батюшки», який 
формують для Януковича,  
не здатен забезпечити йому 
другу президентську каденцію
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Загибель країни
Чим загрожує 
світові розвал 
Сирії

Шукайте чоловіка
Чому чоловічі 
гендерні рухи в 
Україні залишаються 
маргінальними
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ЕКОнОМіКа
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Політичний «безум»
Нідерландський совєтолог 
Роберт ван Ворен  
про репресивну психіатрію  
в СРСР та її видозміни,  
що дожили до нашого часу

сВіТ
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Великий потоп
Як катастрофічні повені під час 
останнього великого танення 
льодовиків спричинилися до 
активного заселення сучасної 
території України

Розділені екрани
Як руйнується 
бізнес-модель  
в індустрії 
світового  
кіно

Індульгенція на деградацію?
Ігор Лосєв аналізує, чому деякі 
ЗМІ, що мають репутацію 
демократичних і патріотичних, 
починають сприймати її як дозвіл 
на творчий застій

Пустеля як спосіб життя
Тиждень побував у 
самопроголошеній державі 
Сомаліленд, не зіпсованій 
увагою туристів
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  7 березня 1850    8 березня 1920    9 березня 1908  

  28 лютого – 5 березня  
З’їзд «Нашої України» 
під головуванням Сергія 
Бондарчука ліквідував 
партію. Оточення Ющенка 
цей факт заперечує 

Автор: 
Олександр Крамар

Стало відомо, що прокуратура 
припинила кримінальне 
провадження проти екс-
міністра економіки Богдана 
Данилишина через відсутність 
складу злочину 

Папа Римський зрікся 
престолу. Почалася 
підготовка до виборів 
нового понтифіка 

Народився Тарас 
Боровець (Бульба), 
отаман, засновник і 
командир Поліської січі 
УПА

Народився 
Томаш Масарик, 
перший президент 
Чехословацької 
Республіки (1918–1935)

Проголошено 
Королівство 
Сирія

В
іктор Янукович і далі балансує між ЄС та 
Митним союзом, виторговуючи в кожного 
привабливіші умови для себе. За тиждень 
після саміту Україна – ЄС він здійснив візит 

до Путіна в одну з його резиденцій «Завідово» (на 
фото). Однак стає дедалі очевидніше, що розра-
хунок українського президента на успішність 
стратегії шантажу не виправдовує себе, радше на-
впаки, грає проти нього. Результати останнього 
саміту Україна – ЄС дійсно занепокоїли російське 
керівництво, адже єврочиновники чітко дали зро-
зуміти, що готові до підписання Угоди про асоціа-
цію та ЗВТ за виконання Києвом цілком законо-
мірних вимог. Проте у Кремлі, схоже, вирішили 
зробити ставку на зовсім інші методи зриву Угоди 
про асоціацію і відмовилися йти на ті поступки 
Януковичу, на які він розраховує. У ЗМІ просочи-
лася інформація, що Путін поставив перед усіма 
відомствами завдання зірвати її підписання будь-
якою ціною, зокрема й через відповідну роботу в 
європейських столицях.

В Україні для цього проводять активну підго-
товчу роботу. Дуже схоже на те, що один із її еле-
ментів – ініціатива стосовно позбавлення депутат-
ського мандата Сергія Власенка, який допомагає 
захищати в суді Тимошенко. У цій справі (див. 
стор. 5) очевидними для всієї країни (й іноземців 
так само) є політичний підтекст і відповідна суд-
дівська мотивованість. Її неможливо логічно пояс-
нити після того, як Янукович підписав у Брюсселі 
документ, що передбачає серед іншого й вирі-
шення проблеми вибіркового правосуддя. Звісно, 
якщо не розглядати цю справу як цілеспрямовану 
провокацію, покликану загострити увагу в ЄС на 
фактах не лише невиправлення становища, а ще й 
доведення до абсурду використання владою судо-
вої системи в боротьбі проти політичних опонен-
тів. 

В ЄС досить оперативно відреагували на нові 
процеси проти опозиції: верховний представник 
із питань зовнішньої політики Кетрін Ештон та 
єврокомісар із питань розширення Штефан Фюле 
заявили про взяття під особистий контроль ситуа-
ції, що склалася навколо Власенка; українського 
посла в Німеччині, ключовій державі Євросоюзу, 
з цього приводу викликали в МЗС; співголова 
фракції «Зелені/Європейський вільний альянс» у 

Тиждень  
в історії

Недостратегія
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Верховна рада у 
Вільнюсі прийняла 
Акт про відновлення 
незалежності 
Литовської 
Республіки

Німецькі війська 
окупували Австрійську 
Республіку, оголошено 
про аншлюс (приєднання) 
до Третього Рейху

  10 березня 1959    11 березня 1990    12 березня 1938  
Розпочалося 
Тибетське повстання 
проти китаїзації 
та атеїзації, за 
відокремлення 
регіону від Пекіна

  13 березня 1954  
Створено КГБ 

СРСР – радянський 
орган державної 

безпеки з карально-
репресивними 

функціями
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Масові заворушення в 
Македонії. Мітингувальники 
виступили проти 
призначення міністром 
оборони етнічного албанця 

Позачергові  
міс це ві вибори  
в кі ль кох регіонах 
– прогнозовано 
перемогли провладні 
кандидати

Французькі депутати 
направили до Брюсселю 
петицію з вимогою 
заборонити в’їзд до 
ЄС Рінату Ахметову та 
Вадиму Новинському 

Парламент 
Молдови 
відправив уряд 
у відставку через 
розвал правлячої 
коаліції 

Європарламенті Ребекка Гармс відвідала судове за-
сідання у справі Власенка в Києві й заявила, що 
вважає політично мотивованою ситуацію з можли-
вим позбавленням його депутатського мандата. На 
цьому тлі у ЄС активізувалися заклики не підпису-
вати Угоди про асоціацію з Україною до звільнення 
Юлії Тимошенко й навіть чіткі вимоги щодо персо-
нальних санкцій проти представників режиму Яну-
ковича. Зокрема, 20 французьких депутатів підпи-
сали петицію до керівництва ЄС, у якій міститься 
вимога не лише не укладати цього договору, доки 
не буде вирішено питання про звільнення Тимо-
шенко, а й заборонити «українським громадянам 
Рінатові Ахметову та Вадимові Новинському, які є 
основними фінансовими спонсорами українських 
органів влади, причетних до справи Тимошенко», 
в’їзд у країни Євросоюзу, а також використовувати 
банківську систему відносно даної категорії осіб у 
дусі «закону Маґнітского».

За чутками, автором схеми позбавлення ман-
дата Власенка нібито є Андрій Портнов – доне-
давна головний на Банковій із юридичних питань. 
Немовби він вирішив проявити активність, щоб 
продемонструвати свою корисність Вікторові Фе-
доровичу після того, як його нещодавно суттєво по-
низили у владній ієрархії. Однак не варто забувати, 
що Портнова традиційно пов’язують із Віктором 
Медведчуком. Кум Владіміра Путіна не приховує 
власної ролі у зриві європейської інтеграції та лобі-
юванні вступу України в Митний союз, що, власне, 
красномовно засвідчила й організована його 
«Украинским выбором» ексклюзивна «масовка» 
для телеканалу «Россия» у Брюсселі під час саміту 
Україна – ЄС. Якщо «ефект Портнова» таки мав 
місце, то можливі дві версії подій навколо депутат-
ства Власенка. Або під носом у Януковича потуж-
ність вибудуваної ним-таки вертикалі використо-
вують у грі проти нього, адже, маючи змогу зірвати 
асоціацію України з ЄС без участі Януковича, Путін 
може дотискати його на газово-інтеграційних пе-
реговорах і змусити пристати на свої умови. Або ж 
провокація із Власенком санкціонована самим гос-
подарем Банкової, котрий у такий спосіб прагне 
спровокувати ЄС на відмову від підписання Угоди 
про асоціацію з Україною (див. Тиждень, № 
9/2013). У будь-якому разі в межах геополітичної 
гри Януковича з Росією та ЄС, зменшення ймовір-
ності підписання Угоди про асоціацію означає ав-
томатичне посилення позицій Кремля на перего-
ворах із Києвом. 

«Правосуддя» на замовлення
Третім допитаним свідком у справі про 
вбивство Євгена Щербаня з боку обви-
нувачення став Володимир Щербань 
(на фото) – знакова постать епохи Лео-
ніда Кучми, колишній голова Донецької 
та Сумської облдержадміністрацій, 
після Помаранчевої революції оголоше-
ний у розшук Інтерполом. ГПУ мала по-
кладати на нього великі надії, адже, на 
відміну від двох попередніх свідків, він 
був принаймні особисто знайомий із 
Тимошенко, зсередини знаючи полі-
тичну та економічну ситуацію на Дон-
басі. Але в ході кількагодинного допиту 
Щербань не навів жодного конкретного 
доказу причетності Юлії Володими-

рівни до вбивства свого однофамільця, з яким мав партнерські зв’язки в 
бізнесі та політиці. Усі його показання ґрунтувалися на особистих роз-
мовах з убитим та «розумінні загальної ситуації» в конфлікті між «доне-
цькими» та «дніпропетровськими». Натомість захисник Тимошенко 
Сергій Власенко заявив, що син Володимира Щербаня Артем (нині на-
родний депутат від Партії регіонів) через два дні після вбивства Євгена 
Щербаня отримав $2 млн із рахунків дружини покійного, яка теж заги-
нула від куль кілерів. Таким чином адвокат натякнув, що зацікавленим 
у загибелі Євгена Щербаня міг бути його однофамілець.
Тим часом уже сам Власенко став об’єктом пильної уваги правоохорон-
ців. За підозрою, що він незаконно суміщає депутатську та адвокатську 
діяльність, Регламентний комітет Верховної Ради нібито ухвалив рі-
шення, на підставі якого спікер Рибак подав позов до Вищого адміні-
стративного суду України щодо позбавлення Власенка мандата. Якщо 
рішення ВАСУ буде не на користь останнього, його можуть заарешту-
вати будь-якої миті, бо проти нього порушено принаймні дві кримі-
нальні справи. За інформацією опозиції, протокол засідання Регла-
ментного комітету було сфальшовано, а саме засідання взагалі не про-
водилося. Її представники нарахували в лавах біло-синіх кількадесят 
сумісників, справедливо наголошуючи, що питання позбавлення їх де-
путатських мандатів чомусь досі не постало. За одним винятком: за рі-
шенням ВАСУ мандат втратив регіонал Андрій Веревський – суд уста-
новив, що він поєднував депутатську діяльність із підприємницькою. 
Спроби біло-синіх поставити знак рівності між справами Власенка та 
Веревського й заперечити вибірковість правосуддя видаються недолу-
гими – за інформацією джерел Тижня, Веревський добровільно обмі-
няв мандат і депутатську недоторканність на недоторканність свого 
бізнесу та можливість вирішувати його питання без прив’язки до сесій-
ної зали, у якій треба голосувати персонально. На момент здачі цього 
числа в друк рішення суду щодо Власенка було невідоме, але справа 
вже викликала негативну реакцію з боку ЄС.
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ВАЦЛАВ КЛАУС
запідозрений у зраді
Сенат Чехії підтримав 
подання скарги до 
Конституційного суду 
на екс-президента 
країни, закидаючи 
йому державну 
зраду.

ВАДиМ РАБиНОВич
під прицілом
На президента Всеукраїн-
ського єврейського конгре-
су, який на початку року 
продав ФК «Арсенал» 
регіоналу Олексан-
дрові Онищенку, вчи-
нено замах у Києві. 

АНДРій ВеРеВСьКий
не депутат
ВАСУ позбавив регіонала  
депутатського крісла, бо 
він суміщав його з ме-
неджерською поса-
дою. Є версія, що він 
погодився обміняти 
мандат на гарантії 
недоторканнос-
ті бізнесу

11 регіоналів
треба позбавити депутатства че-
рез суміщання мандатів із під-
приємницькою діяльністю. Під-
рахунки нардепа від «Батьків-
щини»

20 депутатів
мають подвійне громадянство, 
а тому повинні скласти мандати. 
Оцінка ВО «Свобода»

3,7 млрд грн
були використані неефективно 
під час реконструкції аеропорту 
«Бориспіль» у межах підготов-
ки до Євро-2012. Дані Рахунко-
вої палати

10 млрд грн 

витрачають українці щороку 
на хабарі. Оцінка Transparency 
International

ФейС-КОНТРОЛь МАйже СеРйОЗНО

ВАЛеРій  
ХОРОшКОВСьКий
у Лондоні
Екс-віце-прем’єр і ко-
лишній власник теле-
каналу «Інтер» пояс-
нив, що хоче перече-
кати в Англії «міжкла-
нову війну» в Укра-
їні.

ВіКТОР ЛОЗиНСьКий
сидітиме менше
Вищий спецсуд зменшив покарання 
екс-депутатові, засудженому за вбив-
ство, від 14 до 10 років 
позбавлення волі.

ОПиТУВАННя

Т
енденція до деградації та радянізації українських 
ЗМІ (див. Тиждень, № 7/2013) стала ще помітні-
шою, щойно президент повернувся до публічних ви-
ступів і прес-конференцій. Спочатку п’ять «топо-

вих» (за визначенням Банкової) тележурналістів країни 
допомогли Януковичу в організації показушного шоу 
«Діалог з країною» (в народі «Здравствуйте! Царь»), не 
поставивши йому жодного незручного чи жорсткого за-
питання. Потім наші колеги частково підіграли (осо-
бливо представники регіональних медіа) гарантові під 
час прес-конференції, частково перетворивши її на мало-
зрозумілий стьоб: маски, надміру іронічні, але при цьому 
не надто змістовні запитання.

А Януковича можна було багато що спитати, ну хоча б 
про те, чому сидить Юрій Луценко, який перевитратив на святку-
вання Дня міліції кількасот тисяч гривень, і не сидить Юрій 
Бойко, котрий перевитратив на нафтовидобувні платформи кіль-
касот мільйонів доларів. Якби не іноземні журналісти, довгоочіку-
ване (після 15 місяців паузи) спілкування українського президента 
з пресою стало б логічним продовженням солодко-приторного 
«Діалогу». «Угаром свободи слова» стало й останнє шоу «Шустер 
Live», який Банкова перекинула з «Першого національного» на 
знову ручний «Інтер». Коли під час виступу Миколи Азарова на 
екрані з’явилися онлайн-показники, які засвідчили низький рі-
вень довіри глядачів до прем’єра, ведучий шоу Савік Шустер у пря-
мому ефірі дав команду: «Убєрітє градуснік с екрана!».

Для інтернет-спільноти саме лизоблюдство стало топ-темою 
останніх двох тижнів, породивши цілу хвилю жартів, карикатур і 
фотожаб. 

Привид Сталіна бродить Україною
Через 60 років після смерті Сталіна в Україні залишається чимало 
прибічників тирана. Очікувано найбільше сталіністів поміж 
мешканців Сходу та Півдня (36% і 27%) і людей старшого віку. 
Освічені й молоді ностальгією за «залізною рукою» страждають 
найменше. Треба зазначити, що на піку перебудови 1989-го 
рівень лояльності до Сталіна в СРСР не перевищував 12%, тоді як 
у сучасній Росії цей показник сягає 28%, в Україні – 22%. 
Чимало експертів вважають, що повагу до диктатора пропагує 
нинішня кремлівська ідеологія, під впливом якої, зокрема 
інформаційним, перебуває й значна частина українських 
громадян. І головне – в Україні, на відміну від багатьох пост-
радянських країн, так і не було проведено дерадянізацію всього 
суспільства.  За даними КМІС

Як ви ставитеся до Сталіна?
Загалом по Україні

За віком

із ненавистю
зі страхом
вороже

22,2%

37,3%

28,2%

 0,8%  0,9%

10,6%

1,6%

15,6%

5,0%

Позитивно

Негативно

Байдуже

Я не знаю, 
хто такий 

Сталін 

Важко 
відповісти

Відмовилися 
відповідати

14,6%

7,9%

14,8%

із захопленням
із повагою

із симпатією

18–29 років 30–39 років

70+ років

15,8%

37,9%29,6%

16,7%

 Позитивно
 Байдуже

 Негативно
 Не визначилися

17,5%

33,7%
38,8%

10%

35,2%

17,4%

35,6%

11,8%

ВиМКНіТь  
ТеЛеВіЗОР!  
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МАйже СеРйОЗНО

17%
таким є приріст іноземних інвестицій 
в Україну за 2012 рік. Уряд вважає це 
досягненням, хоча 90% цих грошей 
мають вітчизняне походження й про-
ведені через кіпрські офшори

На 1,4 тис. га
збільшила Київрада територію сто-
лиці, приєднавши до неї селище Ко-
цюбинське

КОРОТКО ПРО ДеРжЗАКУПіВЛі

Через півроку після набрання чинності змінами до 
закону про держзакупівлі рівень публічності дер-
жавних тендерів помітно знизився (нове законо-
давство не зобов’язує оприлюднювати дані про ті з 
них, які проводяться власним коштом державних 
підприємств). Як підрахував сайт «Наші гроші» за 
даними «Вісника держзакупівель», у тінь потра-
пила приблизно половина держзакупівель: за сі-
чень – лютий 2012-го обсяги тендерів становили 
133 млрд грн, а за аналогічний період 2013-го – 
66 млрд грн. Деякі великі компанії з державною 
часткою, зокрема Київміськбуд, не оприлюднили 
відомостей щодо своїх закупівель. Але й із тієї ін-
формації, яка наразі є відкритою, нескладно дійти 
висновку, що тендери залишаються золотим дном 
української корупції. 

Харківська міськрада за результатами тен-
дера уклала угоду з ТОВ «ТК «Трансавто» на 
транспортні послуги в 2013 році вартістю 
2,17 млн грн. За ці гроші вона винайняла лише 
12 автомобілів із водіями. Сума, в яку обійшлася 
оренда автомобілів для мерії, втричі перевищує 
ту, яку заплатить за аналогічні послуги Харків-
ська облрада. 

Апарат Київської міськдержадміністрації 
27 лютого оголосив тендер на транспортні 
послуги для службових поїздок. Планується 
витратити 15 млн грн на цілодобові послуги 75 ав-
тівок. Зокрема, КМДА збирається орендувати 33 
автомобілі Toyota Camry, 2 легковики бізнес-класу 
Chrysler 300 та 1 позашляховик Toyota Land Cruiser. 

Фонд державного майна готовий заплатити 
245 тис. грн за наповнення і супрово-
дження свого сайта. Торік аналогічні послуги 
обійшлися в приблизно таку саму суму. Цікаво, 
що супроводом інтернет-сторінки ФДМУ займа-
ється компанія, яка належить особам, котрі ма-
ють бізнес у галузі переробки м’яса. 

Виконавчий комітет Львівської міськради 
придбав без конкурсу обладнання 
(3D-телевізор і деякі допоміжні пристрої) 
на 200 тис. грн та передав у безоплатне ко-
ристування терміном на 20 років Держав-
ній податковій службі у Львівській об-
ласті. За оцінками сайта «Наші гроші», тамтеш-
ній муніципалітет заплатив за техніку ціну, що в 
півтора раза вища від тієї, яку пропонують 
інтернет-магазини. 

Привид Сталіна бродить Україною
Через 60 років після смерті Сталіна в Україні залишається чимало 
прибічників тирана. Очікувано найбільше сталіністів поміж 
мешканців Сходу та Півдня (36% і 27%) і людей старшого віку. 
Освічені й молоді ностальгією за «залізною рукою» страждають 
найменше. Треба зазначити, що на піку перебудови 1989-го 
рівень лояльності до Сталіна в СРСР не перевищував 12%, тоді як 
у сучасній Росії цей показник сягає 28%, в Україні – 22%. 
Чимало експертів вважають, що повагу до диктатора пропагує 
нинішня кремлівська ідеологія, під впливом якої, зокрема 
інформаційним, перебуває й значна частина українських 
громадян. І головне – в Україні, на відміну від багатьох пост-
радянських країн, так і не було проведено дерадянізацію всього 
суспільства.  За даними КМІС

Як ви ставитеся до Сталіна?
Загалом по Україні

За віком

із ненавистю
зі страхом
вороже

22,2%

37,3%

28,2%

 0,8%  0,9%

10,6%

1,6%

15,6%

5,0%

Позитивно

Негативно

Байдуже

Я не знаю, 
хто такий 

Сталін 

Важко 
відповісти

Відмовилися 
відповідати

14,6%

7,9%

14,8%

із захопленням
із повагою

із симпатією

18–29 років 30–39 років

70+ років

15,8%

37,9%29,6%

16,7%

 Позитивно
 Байдуже

 Негативно
 Не визначилися

17,5%

33,7%
38,8%

10%

35,2%

17,4%

35,6%

11,8%

Державні тендери йдуть у тінь

До 66 млрд грн 
зменшилися обсяги держзакупівель за січень – 
лютий 2012-го. За аналогічний період 2013-го 

було проведено державних тендерів на 

133 млрд грн
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резидентська кампанія стартувала. Підбиття 
підсумків перших трьох років президентства 
Віктора Януковича можна сприймати як її 
стартовий майданчик за його переобрання в 

2015-му. Телевізійний «Діалог з країною», участь у 
розширеному засіданні уряду, на якому прийма-
ється нова «програма активізації економіки» (див. 
стор. 10), перша за 15 місяців прес-конференція да-
ють можливість уявити, який образ Януковича на-
магатимуться сформувати політтехнологи на на-
ступних виборах. Отже, Янукович-2 – це такий собі 
Лукашенка, за керівництва якого країна неабияк ру-
шила вперед, особливо порівняно з часами «пома-
ранчевої руїни». Навіть на четвертому році його ка-
денції українські високопосадовці, аж до прем’єр-
міністра, не соромляться пояснювати свої невдачі 
«важкою спадщиною папєрєдніків». Ймовірно, такі 
аргументи лунатимуть аж до 2015-го.
Натомість Янукович у кожному своєму публічному 
виступі не втомлюється розповідати про досягнуті 
за його президентства «покращення» в найрізнома-
нітніших сферах: зростання доходів держбюджету і 
рівня виплат при народженні дитини, інвестицій у 
видобуток вуглеводнів, активне будівництво дитсад-
ків. Пишається, що він збільшив ВВП країни на 
153%, і байдуже, що мається на увазі номінальний 
валовий продукт, який у принципі не дає реальної 
оцінки стану економіки, бо може цілковито пере-
криватися інфляцією. Але, звісно, самі по собі такі 
цифри звучать вражаюче. Коли ж владі відверто ні-
чим крити, з вуст гаранта лунають пустопорожні ви-
слови про «позитивні сигнали», «системні зру-
шення» та «комплексні 
перетворення», які на-
вряд чи до кінця зрозу-
мілі аудиторії, котрій 
призначаються, але ма-
ють створити в неї від-
чуття того, що в державі 
все під контролем. Зрозу-
міло, під чиїм. 
Однак справжній стан 
справ в Україні за розпо-
відями про вдаване по-
кращення не приховаєш – доводиться визна-
вати наявність проблем. І саме ці проблеми, а 
точніше можливість їх оперативного вирі-
шення, й формують другу частину нав’язуваного 
українцям образу глави держави. На Банковій вирі-
шили застосувати до України модель «хороший цар 
– погані бояри», яка століттями успішно діяла в Ро-
сії й працює досі. Під час «Діалогу з країною» Яну-
кович роздавав вказівки «боярам-чиновникам» різ-
ного рівня – від міністрів до працівників Укртеле-
кому, які не реагують на потреби простих громадян і 
гальмують реформи: не займаються освітленням ву-
лиць, не завозять техніку в школи, не ремонтують 
дитячі майданчики, не виконують рішення суду. 
Проблеми такого штибу розв’язувалися теж ледь не 
в прямому ефірі – ось пенсіонерці, яка подала «чо-
лобитну» президентові країни, чиновники різного 

рівня наввипередки пропонують матеріальну допо-
могу, підключають стаціонарний телефон.
Склалося враження, що президент свято вірить, 
ніби нарахована пенсія 950 грн – це одиничний ви-
падок і цьому зараз легко зарадить горе-чиновник, 
який її нарахував, а не 2,5 млн пенсіонерів, які отри-
мують менше 1000 грн. Легкість у вирішенні про-
блем підданих може ввести главу держави в оману 
щодо можливості «за монаршою вказівкою» вирі-
шувати проблеми значно серйозніші: стабільність 
гривні, державний борг, цивілізаційний вибір. «Діа-
лог з країною» та прес-конференція продемонстру-
вали, що Янукович уже нині живе в уявному світі, 
який йому створили ганни герман, дарки чепак, сер-
гії льовочкіни, андрії портнови і т. ін., і дуже не лю-
бить, коли цей ілюзорний світ хтось намагається 
зруйнувати. Янукович щиро вірить, що подяки на 
його адресу з боку театралів, лікарів та шахтарів 
були справжніми, а не зрежисованими, і весь укра-
їнський народ від Донбасу до Львова, звісно, тран-
зитом через Кіровоградщину, справді вдячний сво-
єму президенту за численні «покращення». Нато-
мість, почувши чи не єдине гостре запитання під час 
прес-конференції, що його поставив російський 
журналіст (не український!?), Янукович одразу роз-
родився довгим нервовим монологом, суть якого 
звелася до того, що в усьому винна Тимошенко. Всі 
присутні в залі медійники тієї миті перетворилися 
на його ворогів, що ставлять підступні запитання і 
не хочуть помічати «успіхи реформ».
Зрозуміло, що перебування Януковича в ілюзор-
ному «покращеному» світі насамперед вигідне його 

оточенню, яке може ма-
ніпулювати главою дер-
жави у власних інтересах. 
Головне при цьому – опе-
ративно ліквідовувати 
будь-які подразники. 
Спосіб лежить на по-
верхні: будь-кого, хто пу-
блічно висловлює кри-
тичний погляд щодо дій 
влади (журналістів, гро-
мадських діячів, опози-

ційних політиків тощо), тобто гівномьотів, як 
висловився один із донецьких високопосадов-
ців, виставляти в очах президента «підривни-

ками» та «провокаторами», котрі свідомо саботують 
«системний курс реформ», і тим самим відкрити до-
рогу репресіям проти них. Цей механізм уже давно 
працює в Росії та Білорусі. Тепер, схоже, його разом 
із невластивою для України патерналістською мо-
деллю стосунків між владою та народом намага-
ються прищепити і в нас. 
Але виникають великі сумніви в тому, що образ до-
брого «царя-батюшки», який нічого не знає про 
справжні проблеми своїх підданців, але готовий ка-
рати усіх незгодних, – це саме той формат, який зда-
тен забезпечити Януковичу другу президентську ка-
денцію. Адже за такої «державної політики» невдо-
волених ставитиме дедалі більше. 

НАВРяД чи ОБРАЗ ДОБРОГО 
«ЦАРя-БАТюшКи» – 

 Це САМе ТОй ФОРМАТ,  
яКий ЗДАТеН ЗАБеЗПечиТи 

яНУКОВичУ ДРУГУ 
ПРеЗиДеНТСьКУ КАДеНЦію

Автор:  
Мілан Лєліч
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Про геополітичний вибір на користь Росії
«Коли Росія нам пред’явила рахунок на 
$7 млрд штрафних санкцій (за недобір 
газу. – Ред.) – ніхто (в Європі. – Ред.) 
не відреагував ніяк – тиша. Дивились і 
думали, що наша хата скраю. чому я мав 
висловитись в такій різкій формі, бо ми 
знову наодинці»

«Там (у Митному союзі з 
Росією. – Ред.) 

наші національні 
інтереси, наші 
економічні 
інтереси. 

Ми не такі, як 
кажуть, круті і 

багаті, щоб нехтувати 
цією співпрацею. Це наш 
обов’язок»

Янукович явно шукає 
приводу «образитися» на 

Європейське енергетичне 
співтовариство, виходу 
України з якого не раз 
вимагали представники 
РФ для досягнення 
нових паливних 
домовленостей (див. 
стор. 4). Критика 
цієї міжнародної 
організації, вочевидь, 

має стосунок до 
газових переговорів 

із Москвою – новий двосторонній 
контракт може виявитися несумісний 
із зобов’язаннями України в 
Енергетичному співтоваристві. 
Натомість запевнення президента 
Януковича, що внутрішні ціни 
на блакитне паливо не будуть 
підвищені, можуть свідчити, що 
офіційний Київ уже зневірився в 
отриманні кредиту від МВФ, а це, 
своєю чергою, – що українська влада 
очікує суттєвої фінансової допомоги 
від Росії, яка, не виключено, стане 
частиною нової газової угоди, як і 
особливі умови співробітництва у 
межах Митного союзу.

Про появу РосУкренерго-2
«В чому роль держави? Дати 
газ населенню, комунальним 
організаціям… Промислові 
підприємства нехай купують 
газ, де зможуть»

Ринок промислових 
споживачів газу в Україні 
готується до появи нового 
приватного трейдера, 
пов’язаного із Фірташем або 
«Сім’єю».

Про передачу ГТС під контроль Газпрому
«Скоріше за все вона (ГТС. – Ред.) 
залишиться в державі, можливо, на 
тих умовах, на яких ми бачимо, вона 
буде передана в оренду, щоб орендної 
плати вистачало на утримання труби, 
щоб розділити відповідальність щодо 
утримання ГТС з нашими партнерами і 
отримати гарантії прокачки відповідних 
обсягів газу»
«Але це підприємство не повинне бути 
монополією. Ми розраховуємо мінімум на 
50%».

Схоже, принципове рішення про передання  
української газотранспортної системи в 
управління російського монополіста є. 
Справа за деталями.Про долю юлії Тимошенко

«Що стосується Тимошенко – це дуже 
складне питання. Дуже складне. і дати 
на нього однозначну відповідь... сьогодні 
не знайдеться такої людини, яка дасть 
однозначну відповідь. Поки що вона 
юридично не захищалася. Сьогодні новий 
Кримінально-процесуальний кодекс 
дозволяє економічні питання гуманізувати. 
Але при одній умові: що будуть погашені ті 
збитки, які були нанесені державі. Про це 
треба їй думати»

У найближчій перспективі екс-прем’єр 
не має шансів на звільнення, але за 
певних дуже складних домовленостей 
це можливо. Як повідомляють 
деякі джерела, наразі Банкова 
запропонувала таку схему: 
Тимошенко гарантує невтручання 
в українську політику, її 
відпускають на лікування 
за кордон, там вона дістає 
політичний притулок.

Про долю юрія Луценка
«я дуже давно знаю юрія Луценка. 
Мені як людині людину його 
шкода. Він страждає через свої… 
дурниці, яких він наробив. Хотів 
зробити як краще, а потрапив… під 
кримінальну статтю. Тому треба 
дочекатись рішення касаційного 
суду. і я відверто кажу, не 
дивлячись на те, що він 
сьогодні… відображає із себе… 
великого опозиціонера… 
я не радію. Не радію, я 
кажу як є. Закінчиться 
касаційний суд, якщо він 
його не звільнить, я буду 
розглядати питання про 
його помилування. 
Тоді підійде моя черга 
в цьому питанні»

Янукович натякнув 
на можливе 
звільнення екс-
керівника МВС судом, а то й 
у результаті президентського 
помилування.

чиТАННя  
Між РяДКАМи

Під час останнього виходу  
в народ (телевізійний  
«Діалог з країною» та прес-
конференція) Віктор янукович 
зробив кілька заяв, між ряд-
ками яких читається дальша 
доля політв’язнів, а також його 
майбутній вибір між ЄС  
та Росією
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Автор:  
Олесь 

Олексієнко

Слідами Лукашенки
Економічні ініціативи так званих молодореформаторів свідчать про 
наслідування білоруської моделі, але в «сімейній» модифікації

Т
ривалий час в інформацій-
ному просторі просувається 
думка щодо необхідності за-
міни Миколи Азарова з 

його совковими методами керу-
вання економікою на «молодих 
реформаторів» від «Сім'ї» як та-
ких, що здатні нарешті розпо-
чати справжні реформи. Уже й 
раніше це відбувалося на тлі де-
далі відвертішої демонстрації 
ними прихильності до командно-
адміністративних методів управ-
ління. Безпосередньо перед пере-
ходом до Кабміну нацбанківська 
команда Сергія Арбузова розпо-

чала просування одіозного про-
екту «дедоларизації економіки» 
та стабілізації валютного курсу за 
рахунок громадян. Точилися 
розмови про можливість забо-
рони обігу валюти в країні, вве-
дення кримінальної відповідаль-
ності за її обмін поза банківською 
системою, обмеження готівкових 
розрахунків тощо. Але після пе-
реформатування уряду в їх інтер-
есах орієнтир на ручне управ-
ління економічними процесами 
почав визначати стиль діяльності 
Кабміну ще більше, аніж це було 
в попередньому уряді. Крапки 
над «і» розставила ухвалена 27 
лютого на засіданні уряду «Дер-
жавна програма активізації роз-
витку економіки на 2013–2014 
роки». Документ, появу якого 
варто пов’язувати саме з новим 
першим віце-прем’єром Сергієм 

Арбузовим, доводить, що «арбу-
зовщина» в економічній політиці 
має значно більше спільного з 
рудиментами совка, ніж «азаров-
щина». Окреслені пріоритети 
свідчать, що «реформатори» ма-
ють вести країну шляхом консер-
вації структури економіки радян-
ського зразка і штучно підтриму-
вати її життєздатність за біло-
руськими лекалами. 

Так червоною ниткою через 
документ проходить спрямова-
ність зовсім не на розвиток еко-
номіки та забезпечення грома-
дян і комерційних споживачів 

високоякісними, конкуренто-
спроможними товарами або об-
ладнанням. Натомість ідеться 
про переважно механічне забез-
печення ринку збуту для наяв-
них у країні підприємств, що по-
збавить їх будь-якої потреби 
вдосконалювати власне вироб-
ництво. Сприяти національним 
товаровиробникам та реалізову-
вати політику імпортозамі-
щення пропонується за рахунок 
широкого арсеналу засобів дер-
жавної підтримки – від пільго-
вих умов кредитування до наро-
щування держзамовлення на 
їхню продукцію. 

Саме розширення збуту про-
дукції на внутрішньому ринку, а 
не пошук шляхів структурної 
перебудови економіки стало 
концептуальною відповіддю 
урядовців на її низьку конкурен-

тоспроможність на світовому 
ринку. Модернізація зацікавила 
їх саме з огляду на можливість 
збільшення продажу всередині 
країни металу та неконкурент-
ної на світовому ринку продук-
ції вітчизняного металоміст-
кого машинобудування. Пре-
зентуючи програму, Азаров за-
хоплено зазначив, що «вну-
трішня потреба держави на 
оновлення та модернізацію ста-
новить понад 300 млн т метало-
продукції. Тобто металургійний 
комплекс України має всі мож-
ливості отримати замовлення на 

багато років наперед». А отже, 
загострення конкуренції на сві-
тових ринках, а відтак і необхід-
ність вести виснажливу бо-
ротьбу за них для вітчизняних 
металургійних холдингів, які 
належать олігархам, відійдуть 
на другий план. 

Констатуючи, що за теперіш-
ніх умов «багато підприємств не 
витримують конкуренції навіть 
на внутрішньому ринку», а «де-
далі більший споживчий попит 
на товари нехарчової групи за-
довольняється переважно за ра-
хунок імпорту», урядовці пропо-
нують створити для них низку 
штучних переваг, покликаних 
захистити їх від такої конкурен-
ції. Досягати цієї мети плану-
ється комплексом заходів, які 
передбачають і нетарифне регу-
лювання на кшталт «недопу-
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«ПРОГРАМА АКТиВіЗАЦії» 
СВіДчиТь, ЩО 
«АРБУЗОВЩиНА» МАЄ 
ЗНАчНО БіЛьше СПіЛьНОГО  
З РУДиМеНТАМи СОВКА, Ніж 
«АЗАРОВЩиНА»

щення надходження на ринок 
України медичної продукції, що 
не відповідає встановленим ви-
могам безпечності». Показово, 
що амбітний висновок «фарма-
цевтичний сектор має потенціал 
стати локомотивом розвитку 
економіки держави» зроблено 
тільки на підставі того, що «об-
сяг ринку лікарських препара-
тів за останні 10 років збіль-
шився в 3,6 раза», дарма що 
частка 20 українських фармпід-
приємств при цьому знизилася 
до 25,8%. Адже ринок тепер 
можна спробувати переділити 
адміністративними методами 
(див. стор. 16). 

Але ж хіба найважливішим у 
такому випадку є питання ціни 
чи все ж якості медичного об-
ладнання? Адже зрозуміло, що 
препарати аналогічної якості за 
цінами, у кілька разів нижчими, 
купувалися б і без усілякої дер-
жавної підтримки. Натомість 
поширеним явищем стали 

факти періодичного штучного 
обмеження доступу до високоя-
кісних іноземних препаратів, за-
мість яких нав’язуються вітчиз-
няні аналоги, що завдають 
шкоди здоров’ю хворих.

Серед пріоритетних галузей 
також машинобудування (авто-
мобілебудування, авіабуду-
вання, суднобудування, маши-
нобудування для сільського гос-
подарства, ракетно-космічна га-
лузь). Основними його характе-
ристиками в програмі названі 
«21% працюючих (586 тис.) у 
промисловості» й «3,5 тис. видів 
машин та устаткування», які 
продукує галузь або може виро-
бляти. При цьому ані слова про 
конкурентоспроможність і запи-
таність останніх не лише не сві-
товому ринку, а й на внутріш-
ньому. Адже в умовах, коли 

Україна щороку імпортує на де-
сятки мільярдів доларів продук-
ції іноземного машинобуду-
вання, якому наші аналоги не 
конкуренти, у загальному обсязі 
продукції вітчизняного маши-
нобудування експорт становить 
більш як половину, з яких левова 
частка припадає на поставки до 
РФ. 

Високотехнологічні авіабу-
дування та ракетно-космічну га-
лузь пропонується фактично 
взяти на утримання всієї еконо-
міки, щоб «довести серійне ви-
робництво літаків в Україні до 
20 одиниць на рік», зберегти «не 
менше ніж 5 тис. робочих місць в 
авіаційній промисловості та су-
міжних галузях», збільшити на 
кількасот мільйонів доларів об-
сяг випуску в ракетно-космічній 
промисловості, яка наразі пра-
цює переважно на експорт. У той 
час як за дужками залишаються 
відповіді на запитання про здат-
ність цих галузей розвиватися 

без штучного дихання у вигляді 
державної підтримки, їхню 
ефективність, а не «щоб були». 
Адже в іншому випадку лише 
лягатимуть додатковим наван-
таженням на решту економіки, 
ускладнюючи її реальну модер-
нізацію.

Розроблена «молодорефор-
маторами» програма активіза-
ції економіки фактично зво-
диться до того, що інтереси спо-
живачів і перспективи розвитку 
країни – побічний ефект, а голо-
вне завдання – завантажити на-
явні потужності (досить від-
сталі від світових стандартів) у 
відповідних галузях, які контр-
олюють олігархи. 

Маємо також справу з при-
кладом логіки економічної полі-
тики, якою ось уже майже два 
десятиліття керується білорусь-

кий президент Аляксандр Лука-
шенка. Такий підхід справді дає 
змогу утримувати порівняно ви-
сокий «валовий випуск» на 
успадкованих від радянського 
минулого потужностях, однак 
при цьому лише поглиблює про-
блему неконкурентоспромож-
ності економіки. У відповідну ло-
гіку вписуються й ініціативи 

українського уряду щодо підви-
щення імпортних тарифів на 
низку товарів, що вже поставило 
країну на межу конфронтації з 
партнерами по СОТ. Тож, попри 
декларативну складову про-

грами, цілком очевидно, що в 
нинішніх керівників і власників, 
які часто є типовими представ-
никами радянського червоного 
директорату, не буде реального 
стимулу модернізувати підпри-
ємства, боротися за споживача. 

Натомість значно простіше 
буде домагатися від держави 
підтримки у вигляді пільгових 
кредитів і держзамовлення в об-
мін на лояльність до режиму та 
згоду на реалізацію схем із пере-
дачі частини акцій високорента-
бельних активів «Сім’ї». Уже за-
раз очевидно, що жодних інвес-
торів ззовні автори програми в 
процесі активізації економіки не 
чекають. Однак із погляду роз-
будови білоруської моделі в сі-
мейному варіанті це на краще, 
оскільки убезпечує від зайвої 
конкуренції. 

Програма активіза-
ції економіки фак-
тично зводиться до 
того, що інтереси 
споживачів і пер-

спективи розвитку 
країни – побічний 
ефект, головне за-
вдання – заванта-

жити наявні потуж-
ності (досить від-
сталі від світових 

стандартів) у відпо-
відних галузях, які 
контролюють олі-

гархи
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чергове покращення для своїх
Урядова програма активізації економіки не зможе посприяти 
якісним змінам, бо для цього треба насамперед зламати олігархічну 
модель, яка натомість цілком влаштовує нинішню владу

З
агалом у програмі виді-
лено 52 проблеми, з якими 
влада планує впоратись у 
2013–2014 роках, щоб сут-

тєво пришвидшити економічне 
зростання. Велика енергоміст-
кість виробництва, застарілість 
структури економіки, помітна 
зношеність основ них фондів – 
аж ніяк не пов ний перелік хво-
роб, досі не вилікуваних. Ці не-
гаразди мігрують із однієї про-
грами розвит ку в іншу вже по-
над 20 років.

Цікаво, що в переліку еконо-
мічних проблем, які означив 
уряд Азарова та його спадко-
ємця Арбузова, – прямі на-
слідки трирічних «покращень» 
теперішньої влади. Наприклад, 
«низька ефективність держав-
ної підтримки національної 
економіки». Справ  ді, в україн-
ських умовах державне спри-
яння зводиться до банального 
дерибану, або розпилювання 
бюджету учасниками процесу. 
Воно рідко йде на користь зрос-
танню приватних інвестицій та 
створенню робочих місць, його 
наслідком зазвичай стає попов-
нення офшорних рахунків відо-
мих усім сімей.

У програмі констатовано 
«високу вартість кредитних ре-
сурсів» – наслідок завищеного 
курсу гривні. Для її підтримки 
НБУ обмежував видачу банкам 
рефінансування. Разом із вито-
ком грошей за кордон через ви-
сокий дефіцит поточного ра-
хунку й низькими надходжен-
нями іноземного капіталу, що 
спровоковані девальваційними 
очікуваннями та погіршенням 
інвестиційного клімату, цей 
фактор значно обмежив фінан-
сування банків. Що й призвело 
до зростання позикових ставок.

«Надмірне податкове наван-
таження», як зазначено в про-
грамі, перевищує реальні мож-
ливості економіки й робить 
Україну непривабливою для ве-
дення бізнесу. Це також наслі-

док політики нинішньої влади з 
визискування неолігархічного 
бізнесу, котрий вона заганяє в 
тінь. І хоча уряд афішував по-
легшення податкової звітності 
та зменшення кількості плате-
жів, суть (надмірний фіскаль-
ний тягар, зокрема й корупцій-
ного податку) від цього не змі-
нилася.

«Недостатній рівень захисту 
права власності» – теж плід ді-
яльності «команди професіона-
лів». Якщо в країні суди підпо-
рядковуються не закону, а «вер-
тикалі влади», що забезпечує 
лояльним до уряду «бізнесме-
нам» неписане право захоплю-
вати бізнес опонентів, то право 
власності гарантувати складно. 
Тому його порушення набуло 
величезних масштабів і стало на 
заваді економічному зрос-
танню.

«Недостатньо сприятливі 
умови ведення бізнесу» – це та-
кож одне з «покращень». 
Рейдер  ські захоплення, нена-
ситність податківців та безкар-
ність чиновників, які вимагають 

щораз більших хабарів, змушу-
ють інвесторів відмовлятися від 
веден  ня бізнесу в Україні.

Але що цікаво… У попере-
дніх редакціях програми кон-
статовано було «неефективність 
держапарату (насамперед пра-
воохоронних органів) та непро-
зорість ухвалення державних рі-
шень». «Вертикаль влади» є 
ефективною в організації руху 
тіньових доходів знизу догори, 
але водночас украй немічною в 
забезпеченні базових інституцій 
функціонування економіки – 
права власності, чесних судів 
тощо. Утім, нинішній Кабмін, 
схоже, встановив певний ліміт 
для самокритики і, зрештою, 
видалив цю проблему з кінцевої 
редакції програми.

Загалом серед 52 проблем, 
які влада «намагатиметься» по-
долати у 2013–2014 роках, при-
наймні чверть – прямі наслідки 
її діяльності.

БОРОТьБА З ВіТРяКАМи
Щоб вирішити названі у про-
грамі питання, уряд Азарова – 
Арбузова пропонує 70 заходів 
(завдань) державної політики, 
які повинні активізувати розви-
ток економіки. Однак чимало з 
них є завжди актуальними. На-
приклад, «забезпечення опти-
мального рівня інфляції» – по-
стійне завдання НБУ та Каб-
міну, яке не допоможе еконо-
мічному зростанню в нетрива-
лій перспективі. Те саме стосу-
ється, скажімо, «дедоларизації 
та детінізації економіки», «за-
безпечення фінансової стабіль-
ності». Але якщо під останнім 
пунктом уряд має на увазі фік-
сований валютний курс, то та-
кий захід лише завадить активі-
зувати економіку.

Ще близько 20 завдань дер-
жавної політики сформульовані 
таким чином, що їх виконання 
ні до чого Кабмін не зобов’язує. 
Зокрема, забезпечення «сталого 
розвитку електроенергетики», 
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НиНішНя ВЛАДА НіКОЛи  
Не НАВАжиТьСя НА 
еКОНОМічНі РеФОРМи, БО, 
яКЩО їХ БУДе ПРОВеДеНО, 
ОЛіГАРХи ВТРАТяТь ВПЛиВ 
НА СУСПіЛьСТВО

«розвитку залізничного тран-
спорту та зв’язку», «сталого 
функціонування та розвитку 
авіабудівної галузі» тощо. У та-
кому загальному формулюванні 
вони ризикують залишитися 
пустими словами, бо коли дійде 
до справи, то ніхто не зрозуміє 
ані що потрібно робити для роз-
витку цих галузей, ані звідки 
брати на це гроші. Отож-бо всі 
пункти, які починаються сло-
вами «стимулювання», «ство-
рення умов», «забезпечення 
розвитку», можна вважати по-
рожніми деклараціями, які ні-
кого й ні до чого не спонукають.

Загалом перелік заходів пе-
реповнений пропозиціями, які 
до економічного зростання не 
мають жодного стосунку. Напри-
клад, чи підніметься ВВП від 
«нормативно-правового регулю-
вання сфери ігорного бізнесу», 
«формування нормативно-
правової бази для оренди вну-
трішніх водойм» – запитання 
риторичне. А таких пунктів у 
списку близько третини: тради-
ційне для нинішньої влади со-
вкове розпорошення уваги на 
другорядні речі.

У сухому підсумку Кабмін 
спромігся заледве на 12 завдань, 
які є конкретними й теоретично 
дієвими. Насамперед він декла-
рує намір покращити інвести-
ційний клімат. Цьому, на його 
думку, мають посприяти три за-
ходи: «зниження адміністра-
тивних бар’єрів для розвитку 
підприємництва», «удоскона-
лення процедур отримання до-
кументів дозвільного харак-
теру», «зменшення втручання 
контролюючих органів у госпо-
дарську діяльність». У програмі 
збережено акцент на модерніза-
ції інфраструктури. Тут так само 
виділено три пункти: «залу-
чення коштів для реалізації 
інфраструктурних проектів», 
«оновлення рухомого складу 
транспорту», «будівництво та 
реконструкція автомобільних 
доріг». Це елемент класичного 
антикризового комплексу, який 
застосовували США в часи Ве-
ликої депресії. Утім, як показав 
досвід підготовки до Євро-2012, 
за системи, яку сформувала ни-
нішня влада, реалізація цих за-
ходів неминуче супроводжува-
тиметься розквітом казнокрад-
ства та банального розподілу 
державних коштів між «своїми» 
компаніями. Ефективність «мо-

дернізації» в таких випадках є 
річчю другорядною, головне – 
ціна питання.

Кабмін обіцяє спробувати 
знайти ринки збуту для вітчиз-
няної продукції та залучити зов-
нішні фінансові ресурси переду-
сім від міжнародних фінансових 
організацій (МВФ, МБРР тощо). 
Але поки що такі наміри були 
визначені мотивом будь-що 
втримати фіксований курс 
гривні. Не більше.

Та загалом 80% урядових 
пропозицій – це порожні декла-
рації, які жодним чином не до-
поможуть економіці. Отже, на-
віть оновлений за рахунок так 
званих молодореформаторів 
Кабмін укотре засвідчив своє не-
розуміння, щó власне держава 
може й мусить робити для роз-
витку економіки. Вочевидь, уряд 
Азарова – Арбузова діятиме й 
надалі тактично: лататиме дірки 
адміністративними методами й 
закручуватиме гайки. «Азаров-
щину» змінить «арбузовщина». 
Натомість основні державні ре-
сурси спрямовуватимуть на ті за-
ходи з «активізації розвитку еко-
номіки», що допоможуть у мак-
симально короткий термін по-
кращити життя кільком сім’ям. 
Наслідком «стратегії» буде про-
довження деградації економіки, 
а відтак і перманентні кризи, і, 
врешті-решт, згортання чи, в 

кращому випадку, подальша ті-
нізація неолігархічного бізнесу, 
зубожіння простих українців 
(див. «Приречені на бід-
ність»).

ЩО РОБиТи
Отож питання, які саме рефор-
 ми потрібні Україні, залишаєть-
 ся відкритим.

Передусім слід усвідомити, 
що розвиток неолігархічного 
бізнесу та інвестиції в реальний 
сектор – основні чинники, які в 
тривалій перспективі можуть 

вивести країну з бідності (див. 
«Криза інвестицій»). Якщо 
2011 року номінальний ВВП на 
особу в Румунії дорівнював $8,9 
тис., в Туреччині – $10,4 тис., в 
Польщі – $13,5 тис., то в Україні 
у 2012 році – $3,6 тис. Щоб до-
сягти рівня сусідів, потрібно, 
аби в країну інвестували 
стільки, скільки буде достатньо 
для створення виробництв, що 
компенсують різницю в наведе-

Приречені на бідність
Через слабкість ринкових інституцій Україна пасе задніх у світових рейтингах, залишаючись 
далеко від країн-сусідів, що консервує відсталість економіки та бідність населення

За даними Міжнародного валютного фонду, Міжнародної фінансової корпорац�, Світового економічного форуму
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них доходах: $5,3 тис., $6,8 тис. 
та $9,9 тис. на особу відповідно. 
Це обсяг щорічних інвестицій, 
на порядок більший, ніж маємо 
зараз. Та головне в цих вкладен-
нях – не гроші, а робочі місця, а 
також технологічна й організа-
ційна конкурентоспроможність 
інвестиційних ідей, яка дала б 
змогу ефективно виробляти не-
обхідний ринкові продукт на 
довгі роки.

Є кілька простих, але доволі 
дієвих формул, які уможливлю-
ють залучення до країни в до-
сить стислі терміни великих 
вкладень. Із них свого часу 
успішно скористалися Польща, 
Південна Корея, Сінгапур та ін.

По-перше, мотив підпри-
ємця відомий: інвестиція пови-
нна бути прибутковою і за пев-
ний період окупитися. Всі ви-
трати на хабарі, суди й різнома-
нітні адміністративні послуги –  
елемент, який зменшує її при-
бутковість і окупність, а в бага-
тьох випадках робить її невигід-
ною. Тому держава повинна на-
самперед забезпечити мініміза-
цію цього корупційного еле-
менту. Для цього слід змусити 
суддів поважати закон і звести 
до мінімуму взаємодію чинов-
ників, силовиків та податківців 
із підприємствами, зменшивши 
кількість перевірок, дозволів та 
час оформлення останніх. А го-
ловне – встановити сувору й ре-
альну відповідальність чинов-
ників за штучні перепони у вве-
денні бізнесу.

По-друге, держава не має 
брати на себе роль інвестора у 
виробництво у будь-якому вели-
кому масштабі. Зазвичай її вкла-
дення в Україні не мають нічого 
спільного з конкурентоспромож-
ністю та створенням робочих 
місць. Мало того, надаючи окре-
мим наближеним до уряду ком-
паніям дармові гроші, влада 
знищує в них здатність реагу-
вати на вимоги ринку й генеру-
вати адекватні інвестиційні ідеї. 
Держава завжди зациклюється 
на поточній структурі еконо-
міки. Але якщо Україна коли-
небудь ліквідує відставання від 
Румунії, Туреччини, Польщі, то 
внесок, наприклад, нинішніх 
підприємств металургії та хімії в 
необхідне економічне зростання 
буде мінімальний. Вони вже за-
раз мають надлишкові потуж-
ності, тож уряд повинен їх під-
тримувати, лише коли виникає 
загроза колапсу цих галузей.

Конче потрібно робити став-
 ку на нові виробництва й під-
приємців, які можуть їх органі-
зувати, незалежно від лояль-
ності до влади. Однак в урядо-
вій програмі «активізації розви-
тку економіки» половина захо-
дів із підтримки національного 
товаровиробника спрямована 
на агропромисловий комплекс, 
хоча він бурхливо розвивається 
від 2007 року й без підтримки 
держави. Світові ціни на продо-
вольство виросли настільки, що 
підприємці знайшли спосіб 
стрімко нарощувати прибуткове 
агровиробництво в Україні. Тож 
не дивно, що за доволі короткий 
час у нас з’явилися свої аграрні 

олігархи: Веревський, Бахма-
тюк, Косюк. Сяк-так без держав-
ної підтримки дотепер розвива-
лася також ІТ-галузь. Але уряд 
вирішив надати їй податкові 
пільги, не розуміючи, що про-
грамування є трудомістким, тож 
йому потрібні не пільги, а про-
грамісти, яких зараз в Україні 
бракує, зокрема й через відплив 
за кордон, і це є основною пере-

поною для стрімкого розвитку 
сектору. Зрештою, в ІТ-
технологіях Україна безнадійно 
відстала від тих держав, які 
вчасно зорієнтувались і зробили 
локомотивом своїх економік 
саме цю галузь. Отже, Україні 
потрібно шукати свої відповідні 
галузі, які допоможуть їй здій-
снити якісний економічний 
стрибок уперед. Але в будь-
якому випадку це не мають бути 
сировинні ринки. До речі, осо-
блива увага влади до ІТ-
технологій може мати цілком 
банальне пояснення: нині три-
ває активне скуповування укра-
їнських ІТ-компаній структу-
рами, наближеними до «Сім’ї».

По-третє, необхідно зупи-
нити тіньовий відтік капіталу, 
який виводять з України насам-
перед за допомогою трансферт-
ного ціноутворення. Без цих 
грошей економічна система має 
хронічний ризик дестабілізації, 
що також відлякує інвесторів. 
Створення повноцінних бар’єрів 
для незаконного руху грошей за 
кордон може досягти двох ці-
лей: змусить вітчизняних олі-
гархів змінити своє ставлення 
до інвестиційної привабливості 
країни, а також дасть зрозуміти 
іноземним підприємцям, що в 
неї можна і треба інвестувати.

Щойно в країні кардинально 
покращиться бізнес-клімат, 
мож  на давати стартовий свис-
ток інвесторам-підприємцям. 
Ним має стати зміщення макро-
економічної рівноваги в на-
прямку, який у теперішніх умо-
вах передбачає помірну деваль-
вацію грив  ні. Цей крок означав 
би для інвесторів відчинення 
дверей крамниці в перший день 
тотального розпродажу.

Зрозуміло, що нинішня вла-
 да ніколи не наважитися на 
означені реформи, бо, якщо їх 
буде проведено, олігархи втра-
тять можливість отримувати 
монопольну ренту, чиновники 
– корупційну, а значить ни-
нішні так звані еліти будуть по-
збавлені впливу на суспільство. 
А люди, які не залежать від по-
дачок влади, здатні давати адек-
ватну оцінку її діям. Тому ни-
нішній уряд і не хоче провадити 
справжні реформи. Отже, на-
разі залишається хіба що че-
кати, поки суспільство виплекає 
нову еліту, яка буде спроможна 
докорінно реформувати еконо-
мічну систему. 

Криза інвестицій
Погіршення бізнес-клімату зменшує інвестиц	 
і вповільнює економічне зростання

За даними Держстату*дані за 2012 рік попередні
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ЗАЛишАЄТьСя чеКАТи,  
ПОКи СУСПіЛьСТВО 
ВиПЛеКАЄ НОВУ еЛіТУ,  
СПРОМОжНУ ДОКОРіННО 
РеФОРМУВАТи еКОНОМічНУ 
СиСТеМУ
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11–15 березня
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):
11 березня, 18:30 – зустріч із фінським експертом Пеккою Вісурі. Тема: «Між 
Заходом і Сходом: безпекова політика Фінлянд�». Спільно з Посольством 
Фінлянд� в Україні.
12 березня, 19:00 – зустріч із провідними експертами Ради Європи. Тема: «Як 
Україні стати на шлях розбудови сучасної системи кримінального правосуддя».
13 березня, 18:00 – сучасна італійська література: зустріч із письменником 
Джованні Кателлі; презентація книжки «Географ�». Спільно з Видавництвом 
Жупанського.
14 березня, 18:00 – сучасна вірменська література: презентація книжки Левона 
Хечояна «Ладанові дерева».

Київ (вул. Спаська, 5):
11 березня, 18:00 – поезія Роберта Бернса. Зустріч за мотивами книжки «Роберт 
Бернс. Вибране». Спільно з ГО «Українська фундація «Друзі Шотланд�».

Львів (просп. Свободи, 7):
11 березня, 18:00 – сучасна італійська література: зустріч із письменником 
Джованні Кателлі; презентація книжки «Географ�». Спільно з Видавництвом 
Жупанського.
12 березня, 18:00 – презентація книжки Ірини Ігнатенко «Жіноче тіло у 
традиційній культурі українців». Спільно з видавництвом «Дуліби».
13 березня, 18:00 – презентація книжки «Дім: Століття змін». Спільно із Центром 
міської істор� Центрально-Східної Європи.
14 березня, 18:00 – презентація книжки Валентина Терлецького «Хмарочос». 
Спільно з видавництвом «Нора-Друк».
15 березня, 18:00 – презентація нового числа часопису «Україна модерна»: «Як 
(не) писати підручники з істор�?».

Вінниця (вул. Соборна, 89):
12 березня, 18:00 – презентація романів Анни Хоми «Репетитор» та «Заметіль». 
Спільно з видавництвом «АРС».
15 березня, 18:00 – презентація книжки Івана Патриляка «Перемога або 
смерть»: український визвольний рух у 1939–1960 роках». Спільно з видавницт-
вом «Часопис», Центром досліджень визвольного руху та мистецькою агенцією 
«Наш формат».

Харків (вул. Сумська, 3):
12 березня, 19:00 – дискусія «Суспільство: еволюція чи деградація». Робоча 
мова – англійська.
14 березня, 18:00 – відкрита лекція «Таємне знання в українській традиційній 
культурі». Лектор Олександр Ткаченко.

Тернопіль (вул. Валова, 7–9):
15 березня, 18:30 – презентація книжки Валентина Терлецького «Хмарочос». 
Спільно з видавництвом «Нора-Друк».



ЧЕРГА ЗА 
жИТТЯМ. 
Уведення 
процедури 
ліцензування 
іноземних 
ліків 
спровокувало 
паніку серед 
населення 

Ліки для 
жадібності
Під виглядом піклування  
про споживачів чиновники  
пролобіювали потенційно корупційну 
схему, що допоможе монополізувати 
фармацевтичний ринок

О
станні кілька тижнів 
українців охопила паніка 
через інформацію про те, 
що з 1 березня через вве-

дення процедури ліцензування 
іноземних ліків аптеки та лікарні 
можуть залишитися без більшої 
частини медикаментів. Адже за 
багатьма лінійками ліків, онколо-
гічних, протисухотних та навіть 
звичайних крапе  ль від нежитю, 
переважна частина асортименту 
іноземного походження. За оцін-
ками пре м’єр-міністра Миколи 
Азарова, на українсь кому ринку 
80% імпортних препаратів і лише 
20% вітчизняних. Про ймовірні 
панічні настрої уряд поперед-
жали не раз, зокре  ма представ-
ники Європейської Бізнес Асоціа-
ції, до якої входять усі провідні 
іноземні фармацевтичні вироб-
ники, звертали увагу Кабміну на 
можливість «…ажіотажу навколо 
потенційної катастрофи на рин-
 ку» і те, що «жоден іноземний 
виробник не мо же гарантувати 
подальше постачання своїх пре-
паратів піс  ля 1 березня». У набат 
били й лікарі, що зіткнулися з 
браком медикаментів.  

«Друга половина лютого ви-
далася просто шаленою за на-
пливом покупців, – розповідає 
Олександра, провізор із держав-
ної аптеки, що на Ленінградській 
площі в Києві. – У нас закупову-
ються всі пенсіонери, пільговики, 
просто люди похилого віку. І як 
тільки вони дізналися про закон 
про ліцензування, у них виник 
страх, що після його реалізації 

ліків просто не буде або вони 
коштуватимуть захмарні гро  ші. 
Почалося якесь божевіл   ля: що-
дня шалені черги, «битви» за ко-
жен препарат». 

Ажіотаж не вщух і в перших 
числах березня, особливо поміж 
літніх громадян та молодих мам, 
які закуповували ліки «під зав’я -
зку». «У моєї дитини хронічний 
гайморит, –розповідає Тижню 
жінка в аптеці. – Завжди рятую 
його «Віброцилом». Але ж це 
швейцарський засіб, тобто його 
не буде або він подорожчає 
втричі, хоча і зараз уже 40 грн 
коштує. Хотіла купити спрей, що 
для дітей набагато зручніше, але 
вже розібрали – доведеться 
брати краплі для дорослих, а що 
робити».

ТиМчАСОВе ПеРеМиР’я? 
Хоча Закон України № 5038-VI 
«Про ліцензування окремих ви-
дів діяльності», зокрема імпорту 
лікарських засобів, був ухвале-
ний парламентом ще 4 липня 
2012 року і набрав чинності 2 серп-
 ня, ще за два тижні до фактич-
ного введення в дію документа 
(1 березня) жоден імпортер не 
знав, яким чином усе це функці-
онуватиме. Адже чіткий перелік 
ліцензійних вимог опублікували 
після видання наказу МОЗ № 
143 від 20 лютого 2013-го. Вони 
досить складні, хоча наразі не 
виконуються, оскільки під тис-
ком виробників та громадськості 
чиновники ввели спрощену сис-
тему ліцензування. Тобто закон 
не дезавуювали, але поки що ви-
дають ліцензії автоматично, про-
сто відповідно до заяви імпор-

тера. Так, станом на 3 березня 
подано 125 заяв і вже прийнято 
рішення про видачу 122 ліцензій 
зі 150 компаній, які нині працю-
ють на фармацевтичному ринку. 
З-поміж них, за інформацією 
Державної служби України з лі-
карських засобів, п’ять найбіль-
ших вітчизняних дистриб’юто-
рів, які охоплюють поставками 
90% аптечних та лікувальних за-
кладів країни («БаДМ», «Опти-
 ма Фарм», «Альба Україна», «Вен -
 та», «Фра-М»), українські компа-
нії-імпортери, які є уповноваже-
ними представниками провід-
них світових виробників («Сано-   
фі-Авентіс Україна», «Тева Укра-
їна», «Такеда Україна», «Байєр», 
«Серв’є Україна», «ГлаксоСміт-
Кляйн Фармасьютікалс Укра-
їна»), найбільша державна фар-
мацевтична компанія «Ліки 
Украї  ни» тощо. Вартість ліцензії 
на імпорт медпрепаратів нині 
офіційно становить 1147 грн. 
Тобто, здавалося б, питання ви-
рішене – в останній момент 
держпосадовці дали задній хід, 
відклавши дію закону в часі. Та 
не все так просто.

На декларативному рівні не-
обхідність закону про ліцензу-

Автор:  
Богдан Буткевич

На 

21 млрд 
грн 

було продано 
іноземних ліків  

в Україні 2012 року 
(за даними 

Держлікслужби)

1147 грн 
офіційно коштує 

ліцензія на імпорт 
ліків 

16|УКРаЇнсЬКиЙ ТиЖдЕнЬ|№ 10 (278) 8–14.03.2013

сУспілЬсТВО|ОХОрОНА зДОрОВ’Я



У ЛіЦеНЗійНиХ ВиМОГАХ  
ЗАКЛАДеНО БеЗЛіч ДРіБНиХ 
УМОВ ДЛя ТОГО, ЩОБ 
РішеННя ЩОДО ВиДАчі 
ЛіЦеНЗії ЗАЛежАЛО 
ВиКЛючНО ВіД чиНОВНиКА

вання пояснювалася піклуван-
ням про людей. «Основна мета – 
щоб у країні постійно був хтось 
відповідальний за якість, ефек-
тивність і безпеку лікарських 
препаратів», – заявляв голова 
Державної служби з лікарських 
засобів Олексій Соловйов. Тобто 
імпортер відтепер обов’язково 
має бути резидентом України, 
тож будь-які суперечки про 
якість ліків мають вирішуватися 
лише в межах держави, що ні-
бито повинна підвищити рівень 
захищеності споживачів. Мов-
ляв, процедура ліцензування ім-
порту прийнята у 27 країнах ЄС, 
тому й Україні потрібно мати та-
кий механізм убезпечення ринку 
від неякісних чи підроблених лі-
ків. Понад те, завдяки прийнят-
 тю цього законопроекту повинна 
зменшитися відстань між вироб-
ником і безпосереднім спожива-
чем, що сприятиме зниженню 
вартості всіх медикаментів, а 
не тільки імпортованих. Нібито 
ціл  ком благородна мета, але, як 
завжди, диявол криється в дета-
лях. У ліцензійних вимогах, за-
тверджених наказом МОЗ, за-
кладено безліч дрібних умов для 
того, щоб рішення щодо видачі 

ліцензії залежало виключно від 
чиновника. Окрім того, під час 
10 діб, які виділені на розгляд 
заяв імпортера про отримання 
ліцензії, Держлікслужба має 
право провести повну перевірку 
заявника щодо вказаних умов. 
Це вже не кажучи про необхід-
ність отримувати дозвіл за кож-
ним окремим препаратом, який 
імпортер захоче наново прода-
вати в Україні. Щодо виконання 
останнього пункту виникає зако-
номірне питання: якщо за кож-
ною конкретною одиницею то-
вару потрібен окремий дозвіл, 
тобто має місце цілком достатній 
контроль, то навіщо ж потрібна 
процедура видачі дозволу на 
право взагалі займатися такою 
діяльністю?

А ще ж із 1 грудня 2013-го 
вводиться ціла низка додаткових 
вимог, наприклад, необхідність 
проведення лабораторних дослі-
джень у межах України, а також 
мати прямий договір на поставку 
ліків із виробником тощо. «Це 
нововведення, затверджені По-
становою КМУ № 112 від 13 лю-
того 2013 року, яка з’явилась у пу-
блічному доступі вже в затвер-
дженому вигляді, без обговорень 

– каже Кшиштоф Сідлєцкі, гене-
ральний менеджер Astellas 
Pharma Europe BV. – Вочевидь, 
усе це свідчить про подальші 
плани органів влади щодо вве-
дення дублюючих вимог і таких, 
які знову міститимуть бар’єри 
для імпортерів під час отримання 
ліцензій і на пізнішому етапі». 
«У документі є вимога про те, що 
в імпортера має бути прямий 
контракт із виробником, – зазна-
чає партнер юридичної фірми 
Danevych Law Firm Борис Дане-
вич. – Але у світових виробників 
може бути 50 заводів, а продажем 
займається одна компанія, яка 
володіє правами на препарат і 
реєстраційними посвідченнями. 
Імпортери просто не розуміють, 
чому вони повинні отримувати 
додаткові дозволи в Україні». На 
думку експертів, нові правила 
гри не зможуть виконати навіть 
провідні компанії. Понад те, пред -
ставники кількох іноземних ви-
робників ліків уже заявили про те, 
що жодного впливу на звичайних 
споживачів новації не матимуть. 
Тож очевидно, що за дек ларатив -
ною метою змін на фармацевтич-
ному ринку ховається аж ніяк 
не турбота про пересічного 
українця. 

ЛіЦеНЗія НА МОНОПОЛію
За даними Державної служби 
лікарських засобів, в Україні 
2012 року було продано ліків на 
27 млрд грн, із них на 21 млрд 
грн – саме іноземних. Тобто обо-
рот грошей – понад $10 млрд 
щороку. Отже, цей ринок досить 
привабливий для держпосадов-

ців, які мають змогу його контр-
олювати. Очевидно, що заявлена 
вартість ліцензії 1147 грн є фік-
цією, – реальна тіньова вартість 
ліцензій з урахуванням відкатів 
буде значно більша. Для порів-
няння: за інформацією Тижня, 
середня вартість процесу виве-
дення одного медикаменту на 
український ринок донедавна 
становила близько $50 тис. Від-
тепер ці цифри, враховуючи 
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ухвалений закон, можна збіль-
шувати щонайменше втричі.

Насправді введення системи 
ліцензування імпортних ліків в 
умовах низькотехнологічної віт-
чизняної фармпромисловості, що 
фактично відстає від світової на 
десятки років, може призвести до 
монополізації ринку кількома 
гравцями за допомогою Держлік-
служби, яка стає необмеженим 
володарем цієї галузі. Тобто той, 
хто контролює згаданий держав-
ний орган, отримує необмежні 
важелі для управління фармацев-
тичним ринком. Тижню вда-
лося дізнатися з власних джерел у 
МОЗ, що цей закон пролобіювали 
діючі українські імпортери-
резиденти з метою не допустити 
можливості поставок у країну лі-
ків в обхід їх та для максимальної 
монополізації ринку.

«Прикметно, що свого часу 
про зазначений законопроект у 
ВР доповідав особисто Михайло 
Чечетов, – розповідає нардеп 
Леся Оробець. – Чималу роль ві-
діграв у цій історії також Костян-

тин Грищенко. Вельми показо-
вою є позиція МОЗ в особі Раїси 
Богатирьової, яка спочатку була 
різко проти документа, а тепер з 
усім погоджується. Скидається 
на те, що саме ці люди й не поді-
лили між собою нову дуже ви-
гідну корупційну схему». 

І справді, якщо звернути 
увагу на кількість публічних заяв 
віце-прем’єра з гуманітарних 
питань Костянтина Грищенка, 
який за своєю посадою нібито не 
пов’язаний із фармацевтичною 
галуззю, стає зрозуміло, що він 
насправді має до неї безпосеред-
ній стосунок. Так, тільки за лю-
тий чиновник зробив близько 
10 заяв щодо позитивного 
впливу ліцензування, його по-
трібності, неможливості виник-
нення дефіциту після впрова-
дження тощо. Ще показовіше, 
що саме йому Микола Азаров до-
ручив у лютому «розібратися зі 
зволіканням з уведенням норм 
ліцензування ліків». Якщо пере-
класти з бюрократичної мови, це 
означає карт-бланш на реаліза-

цію його варіанта проекту. Адже 
у віце-прем’єра були й впливові 
«конкуренти».

На певному етапі головним 
противником згаданого закону 
була Раїса Богатирьова, син якої 
має інтереси у фармацевтичному 
бізнесі й пов’язаний із нещодав-
нім скандалом з держзакупів-

лями у МОЗ. Подейкують, що 
саме міністр охорони здоров’я 
відчайдушно вимагала якщо не 
скасування документа, то хоча б 
його відтермінування. А голов-
ним наріжним каменем було пи-
тання органу ліцензування – Бо-
гатирьова, природно, хотіла, щоб 
це був підконтрольний їй МОЗ, 
тоді як Грищенко вимагав зро-
бити ним Держлікслужбу, яка 
підпорядковується особисто пре-
м’єр-міністрові. Як бачимо, пере-
могла позиція віце-прем’єра.  

«Цілком можливо, що зазна-
ченим законом ті ж таки лобісти 
хочуть увести механізм, подіб-
ний до того, який діє на нашо  му 
автомобільному ринку, – пояс-
нює Леся Оробець. – Коли вво-
зяться всі агрегати в Україну, а 
тут вони просто складаються, і 
це вважається українським ви-
робництвом. Так само, судячи з 
позиції пана Азарова, хочуть 
вчинити і з ліками, тобто щоб 
сюди постачалася готова сиро-
вина, з якої потім фасувалися 
медикаменти. Нібито так буде 
дешевше, плюс гарне прикрит-
 тя – розвиток вітчизняного 
фармвиробництва». 

Схоже, цей процес у разі його 
реалізації відбуватиметься на 
підконтрольних кільком високо-
посадовцям підприємствах, які 
завдяки монопольному стано-
вищу одержуватимуть шалені 
прибутки. Жодних питань до 
якості таких медикаментів, 
звісно, не виникатиме, адже 
прописані вище умови викорис-
товуватимуться лише щодо ім-
портних ліків, тоді як «свої» ма-
тимуть «зелену вулицю». При 
цьому за традиційні відкати 
міжнародні компанії також 
отримуватимуть доступ на ри-
нок. Єдиний, про кого в тій схемі 
не подбали, – простий спожи-
вач. 

НА УКРАїНСь КОМУ РиНКУ 
80% іМПОРТНиХ ПРеПАРАТіВ 
і Лише 20% ВіТчиЗНяНиХ

ХіД КОНеМ
Прем’єр-міністр 
Микола Азаров 

заявив на зустрічі з 
дистриб’юторами 
ліків, що Кабмін 

планує ввести ПДВ 
на імпортні 

препарати. Таким 
чином влада має 

намір стимулювати 
виробництво 

вітчизняних засобів

8 тис.  
медпрепаратів  
є іноземними з  

13 тис. 
зареєстрованих  

в Україні
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18:30
Книгарня «Є»
Київ, вул. Лисенка, 3

«Український тиждень» спільно 
з Польським Інститутом у Києві 
запрошують на зустріч у межах 
проекту «Європейський досвід: 
Польща». 
Наш гість – Павел Свєбода,
президент Центру європейської 
стратег� demosEUROPA 

Тема зустрічі: «Майбутнє 
Європи і український 
євроінтеграційний 
контекст»

Павел Свєбода – президент і один із засновників Центру 
європейської стратег� demosEUROPA. 
Випускник Лондонської школи економіки та Лондонського
 університету. Радник президента Республіки Польща 
з питань ЄС у 1996–2000 роках, згодом керівник Управління 
з питань європейської інтеграц� в Канцеляр� президента 
Польщі. 
У 2001–2006 роках очолював департамент ЄС у Міністерстві 
закордонних справ своєї країни, відповідав за питання, 
пов’язані з переговорами про вступ до ЄС, пізніше займався 
інституційними реформами й переговорами щодо нової 
Багаторічної фінансової перспективи ЄС.
Член багатьох міжнародних аналітичних організацій та інс-
титуцій, серед них: Лісабонська рада, Центр європейської 
політики, Рада з міжнародних відносин Ради Європи, 
Балтійський форум розвитку, Група Спінеллі, Nôtre Europe. 
Постійний політичний оглядач Gazety Wyborczej.

Генеральний інформаційний партнер ВХІД ВІЛЬНИЙ

ПОЛЬЩА
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ш
изофренія, параноя, біпо-
лярний афективний роз-
лад… Для щонайменше 
трьох зі ста українців це не 

абстрактні терміни, а слова, які вони 
бояться почути найбільше в житті. 
Чи вже винесений вирок. За остан-
ньою офіційною статистикою Міні-
стерства охорони здоров’я, яка дату-
ється кінцем 2009 року, допомоги 
лікаря-психіатра потребували 1 млн 
133 тис. (2,5%) українців.

«Це кінець, – розмірковує один із 
хворих. Свій діагноз, на відміну від 
багатьох, він знає: F20, шизофренія. 
– Ті, хто каже, що все буде добре, що 
це лікується, що не треба панікувати, 
брешуть. Розвитку цієї хвороби не 
можна запобігти, її не зупинити і на-
віть не пригальмувати. Шизофренік 
– отже, приречений».

Про українські «жовті будинки» 
розповідають страшні речі. Як у 
в’язниці, позбавлені належної уваги 
персоналу хворі починають ділитися 
на групи: хтось крутий, хтось не 
дуже, а хтось готовий на все заради 
печива чи цигарки. Стусани, ляпаси і 
знущання стають нормою. Нерідко у 
відділеннях є не тільки тютюн, а й 
алкоголь і наркотики. Деінде нікого 
не здивуєш вошами чи коростою. 

Але найстрашніше – навіть не ат-
мосфера, у якій будь-хто може з’їхати 
з котушок. Жахає безнадія. Це не 
тільки відсутність поліпшення, а й 
можливість перетворення на «овоч». 
«Багато госпіталізацій, жодної надії, 
– коротко описує своє життя «завсід-
ник» київської «Павловки». – Але 
навколо можна побачити людей, які 
страждають набагато більше. Я знав 
сімнадцятирічного хлопця, дуже 
чисту людину, він здав як особистість 
за три місяці. В умовах української 
безкоштовної психіатрії ніхто осо-
бливо не намагався його врятувати. І 
це в столиці, можна лише уявити, що 
відбувається в провінції».

Першопричина жахливого стану 
психіатричної допомоги банальна 
для українських реалій: недофінан-
сування. «За такого бюджету, що ви-
діляється на охорону здоров’я (3,4% 
ВВП, тоді як, за оцінками ВООЗ, має 
бути щонайменше 6%), у нас, на 
жаль, узагалі не може бути адекват-
ної медичної допомоги. У Великій 
Британії, приміром, доба перебу-
вання у психіатричному стаціонарі 
обходиться державі в ₤600, у нас на 
день передбачено близько 17 грн на 
харчування і 4,5 грн – на медика-
менти. Як можна нормально функці-

Чому в українських 
психіатричних лікарнях  
не надають адекватної 

допомоги
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ПСиХіАТРичНі РеПРеСії  
В УКРАїНі НАРАЗі Не МАюТь 
ПОЛіТичНОГО ХАРАКТеРУ. 
ЗЛОВжиВАННя НАТОМіСТь 
СТОСУюТьСя МАйНОВиХ 
ПиТАНь

трібні. Й не тільки для пацієнтів, 
яким показане стаціонарне ліку-
вання і які при цьому хочуть ліку-
ватися, а й для випадків примусо-
вої госпіталізації, уникнути якої 
не можна у разі загрози самогуб-
ства й загрози життю та здоров’ю 
інших людей. 

До одвічної проблеми браку 
грошей додається не менш одві-
чний людський фактор. Як і в ін-
ших пострадянських країнах, в 
Україні спостерігається падіння 
кваліфікації медичного персо-
налу. Не в останню чергу це пояс-
нюється тим, що лікарі втрача-
ють інтерес до освіти, адже немає 
жодного зв’язку між тим, на-
скільки добре людина працює, та 
заробітною платою. Це вилива-
ється у брак знань, інформова-
ності. «Виникає ставлення на 
кшталт «Як ви нам платите – так 
ми і працюємо», – констатує пан 
Карачевский. За таких умов у лі-
каря виникає ідея «підробити» 
на хабарах.

Деякі психіатри дозволяють 
собі більше, долучаючись до сум-
нівних махінацій. «На відміну від 
радянського періоду психіа-
тричні репресії в Україні не ма-
ють політичного характеру (див. 
стор. 22), – каже Борис Херсон-
ський. – Натомість зловживання 
стосуються майнових питань, 
здебільшого житла. Я знаю такі 
випадки, коли лікарі та нотаріуси 
вступають у змову з недобросо-
вісними родичами хворого». 
Квартира одинокої людини може 
спокусити будь-кого. Президент 
Асоціації психіатрів України Се-
мен Глузман ситуацію з відби-
ранням майна у пацієнтів нази-
ває загрозливою епідемією. Вод-

ночас він підкреслює, що головні 
ролі в цьому відіграють не так 
психіатри, як правники та мілі-
ція. Однак без участі лікарів махі-
нації провернути було б прак-
тично неможливо.

Порівняно з 2000 роком у 
2010-му контингент інвалідів 
унаслідок психічних розладів 
збільшився на 18,7% і становив 
593,8 на 100 тис. населення. Чи-
мало з них намагаються вижи-
вати самостійно, не розрахову-
ючи на допомогу держави. Усві-
домлюючи симптоми хвороби, 
вчаться контролювати себе. При-
міром, щосили намагаються при-
гнічувати голоси в голові, ігнору-
ючи їхні «погані ідеї» та концен-
труючись на реальних звуках. Са-
мостійно коригують дози ліків. 
Але навіть у найгірші часи чи-
мало людей до лікарні поверта-

тися не бажають. При цьому 
переказують одне одному «ле-
генди» про закордонні клініки. 
Там, кажуть, із пацієнтами що-
дня спілкується лікар, нормально 
годують і добре ставляться до 
людей. Навіть ураховують їхні 
побажання в процесі лікування. 
«Коли я вперше побачив фільм 
«Пролітаючи над гніздом зо-
зулі», подумав, що це курорт», – 
проскакує в розмові. 

онувати в таких умовах?» – кон-
статує Андрій Карачевський, 
практикуючий лікар-психіатр, 
викладач кафедри психіатрії та 
наркології Національного медич-
ного університету імені О. О. Бо-
гомольця. 

 «Нелюдські умови в багатьох 
лікарнях, жахливий стан примі-
щень – чимало будівель зведено 
понад 100 років тому і десятиріч-
чями не ремонтувалися, погане 
харчування», – перелічує реалії 
вітчизняної психіатрії клінічний 
психолог і психіатр Борис Хер-
сонський. Про ліки годі й гово-
рити – у клініці може не бути не 
тільки такої «розкоші», як реак-
тиви для виявлення передозу-
вання тієї чи іншої фармаколо-
гічної речовини, а й найнеобхід-
нішого. Сучасних препаратів не-
має зовсім, хіба що їх купують ро-
дичі пацієнтів. «Медик змуше-
ний призначати лікування за-
лежно не від того, наскільки лю-
дина хвора, а від того, чи може 
вона придбати дорогі препа-
рати», – підкреслює пан Кара-
чевський. 

У наявності є здебільшого 
елементарні й на сьогодні заста-
рілі засоби, «класика» радянської 
психіатрії, такі як аміназин і гало-
перидол (дисиденти СРСР включ-
 но з медиками за професією пові-
домляли про використання гало-
перидолу в каральній медицині  
для боротьби з інакодумцями). 
Це дуже жорсткі препарати, тоді 
як сучасніші ліки, приміром ати-
пові нейролептики, діють м’які-
 ше, збільшуючи шан  си пацієнта 
на подальшу соціальну адапта-
цію. В Україні досі застосовують 
інсуліношокову, або інсуліноко-
матозну, терапію. Вигадану в 
1933-му методику лікування ши-
зофренії, що полягає у штучному 
викликанні коми введенням ве-
ликих доз інсуліну, цивілізований 
світ забув майже 60 років тому. 
Забороняти її в Україні сенсу не-
має, вважають фахівці, краще ви-
тіснити за рахунок ефективніших 
засобів, однак поява останніх у 
державних клініках нині є абсо-
лютно примарною.

«Покращити» ситуацію влада 
намагається доволі дивними ме-
тодами. Наприклад, за останні 
роки кількість ліжко-місць у пси-
хіатричних установах була змен-
шена на 30%. Таким чином, 
госпіталізація перетворилася на 
«крайній захід». Водночас лікарі 
впевнені: місця у стаціонарі по-
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Спілкувалася 
Ганна Трегуб

Політичний «безум»
Нідерландський совєтолог Роберт ван Ворен про репресивну 
психіатрію в СРСР та її видозміни, що дожили до нашого часу

Р
адянський психіатричний 
терор нічим не поступався 
за своєю жорстокістю на-
цистським програмам із 

евтаназії, під які також потра-
пляла найуразливіша соціальна 
група психічно хворих. Кара бо-
жевільнею не гірше від мордов-
ського концтабору фізично й ду-
шевно ламала людину.

Генеральний секретар орга-
нізації «Глобальна ініціатива у 
психіатрії» Роберт ван Ворен 
упевнений: нещодавній історії 
СРСР слід надати широкого роз-
голосу, аби врятувати суспіль-
ство від можливих повторень 
радянської практики репресій 
психіатрією. Проблема зловжи-

вання в цій царині дуже акту-
альна й нині. Яскравий тому 
приклад – спроба російської 
влади «сховати» у психіатрич-
ній лікарні полковника Буда-
нова.

У. Т.: яке місце займали психіа-
трія та божевільня в репресив-
ному арсеналі комуністичного 
режиму? чи можна стверджу-
вати, що це був винахід радян-
ських спецслужб, а чи такі за-
клади використовували з полі-
тичною метою і раніше?

– Перший індивідуальний 
випадок зафіксований одразу 
після жовтневого перевороту, 
коли до психлікарні потрапила 

Марія Спірідонова. Було ще 
кілька осіб, які не надто сподо-
балися більшовикам. У 1930-х 
роках політичними були біль-
шість пацієнтів у Казані, але 
ідея бачилася зовсім іншою. Це 
було щось схоже на ситуацію в 
Польщі 1981 року за воєнного 
стану, коли дисидентів утриму-
вали у психлікарнях, аби ті не 
опинилися в таборах. У СРСР 
усе змінилося після 1948 року, 
коли, психіатрію почали засто-
совувати з політичних мотивів. 
Наприклад, у тюремній психлі-
карні тієї-таки Казані сидів пер-
ший президент Естонії Кон-
стантін Пятс. Поступово людей 
більшало. Проте дослідники пе-
реважно сходяться на тому, що 
цей метод узяв на озброєння, 
ставши головою КГБ, Юрій Ан-
дропов. Його першим завдан-
ням було зламати дисидент-
ський рух, і, очевидно, він вирі-
шив, що психіатрія – саме те, 
що для цього треба.

Спеціальних психлікарень в 
СРСР було 16, зокрема у Благо-
вєщенську та Волгограді. Ба-
гато з них і досі закриті. Диси-
денти потрапляли до загаль-
них закладів або на короткий 
термін, два-три місяці, з метою 
залякування, або після трива-
лого перебування у спеціальній 
психлікарні, до свого повер-
нення назад у суспільство. За 
нашими підрахунками, близько 
третини всіх дисидентів були 
кинуті до психлікарень, а ще 
одна третина опинилась у ра-
дянських таборах.

Ми довго з’ясовували, за 
якими ж критеріями одних 
диси дентів відправляли до та-
борів, а других – до божевілень. 
Мабуть, це залежало від лю-
дини. Очевидно, був розраху-
нок, що тих, хто для зони вия-
вився занадто сильним, кидали 
до психушки. Але якщо людина 
таки опинилася там і її справа 
набула розголосу за кордоном, 
то її або засилали до таборів, або 
звільняли і згодом заводили 
нову справу.
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БіЛьшіСТь ПСиХіАТРіВ  
У СРСР АБО ПРяМО 
ПРАЦюВАЛи НА КГБ,  
АБО БУЛи СеКСОТАМи

У. Т.: якою була радянська пси-
хіатрія після Сталіна – за Хру-
щова й пізніше? чому лікарі так 
легко пішли на співпрацю з КГБ? 
чи розуміли, що роблять?

– Це ключове запитання. Ра-
дянська психіатрія від 1950 року 
виявилася відірвана від світової. 
На славнозвісному засіданні 
Академії наук та Академії ме-
дичних наук павловська школа 
академіка Андрєя Снєжнєв-
ского стала головною і єдино 
правильною. Більшість психіа-
трів у СРСР або прямо працю-
вали на КГБ, або були сексо-
тами, як-от академіки Ґєорґій 
Морозов, Ніколай Жаріков чи 
Марат Вартанян.

Пересічні фахівці галузі, 
яких готували в Союзі, знали 
тільки вчення московської 
школи, важливою частиною те-
орії та практики якої була так 
звана сповільнена шизофренія. 
Діагноз, який використовували 
проти дисидентів. Насправді це 
дуже серйозне й підступне пси-
хічне захворювання, яке почи-
нається повільно, непомітно. 
Людина думає, що вона здорова, 
і її оточення також нічого не по-
мічає. Головними проявами є 
нав’язливий пошук правди, на-
полегливість, бажання реформ, 
самовпевненість тощо. Такі 
симптоми були дуже підходя-
щими для оголошення дисиден-
тів психічно хворими людьми.

Вузьке коло відомих радян-
ських психіатрів, які могли 
вільно виїжджати за кордон, чу-
дово тямило, щó чинить, однак, 
я впевнений, 99% їхніх колег або 
не знали, або справді були впев-
нені, що дисиденти божевільні. 
Або ж усвідомлювали, що ді-
ється щось нечисте, однак хо-
тіли жити, і мусили йти на 
компроміси з режимом.

У. Т.: А що стосовно прав пси-
хічно хворих людей у СРСР? 
чим ситуація відрізнялася від 
моделі в західних країнах?

– Умови життя в психіатрич-
них закладах Союзу були дуже 
схожими на те, що були на За-
ході в 1920–1930-х роках. Я 
вперше потрапив до звичайного 
радянського психіатричного 
відділення влітку 1991 року в 
«Павловці». Той запах забути 
неможливо, і це страшно. Та-
кого я майже ніколи й ніде не 
бачив за свою практику ані в 
Африці, ані в Азії.

Радянські божевільні не 
мали прав, і захисту для них та-
кож не існувало. Лікування було 
дуже жорстоким – великі дози 
галаперидолу, аміназину, має-
тилу, шокова терапія інсуліном, 
сульфазин. Усе це на Заході 
давно зникло, а в СРСР і після 
його розпаду в пострадянських 
країнах це використовували. На 
початку незалежності України 
люди вмирали від цукрового ді-
абету, бо не вистачало інсуліну, 
а от у психлікарнях його було 
вдосталь, бо там мали робити 
шокову терапію.

У. Т.: як і де використовують 
психіатрію з політичною метою 
сьогодні?

– У РФ досі трапляються ви-
падки зловживання психіа-
трією, хоча це й не державна по-
літика. Сучасна Росія – це каге-
бістська країна. Різниця лише в 
тому, що раніше КГБ було 
збройною силою Компартії, а 
нині ФСБ – провладна партія, 
яка керує державою.

Нині випадки радянської 
психіатрії в чистому вигляді 
ми спостерігаємо у В’єтнамі. 
Тамтешні керівники галузі 
прекрасно розмовляють росій-
ською, навчались у Москві у 
школі академіка Снєжнєв-
ского...

Окрема цікава тема – Китай. 
Його суспільство поділене на 
безліч прошарків. Той із них, що 
перебуває найближче до Міні-
стерства безпеки та поліції, пси-
хіатрією зловживає і зараз 
майже так само, як це робили в 
СРСР, коли не гірше. Такого діа-
гнозу, як «сповільнена шизоф-
ренія», у них немає, зате є «па-
раноя» різноманітних форм. 

У. Т.: якою є реакція Заходу на 
застосування практик репресив-
ної психіатрії в сучасних Росії та 
КНР?

– Ніхто не хоче інвестувати 
свої гроші, аби вирішити пи-
тання репресивної психіатрії в 
Піднебесній, бо йдеться про ве-
ликого економічного партнера. 
Росія – та сама ситуація. Там-
тешня опозиція нині не може 
чекати на таку підтримку За-
ходу, як це було за радянських 
часів. Нині панують чіткий роз-
рахунок і прагматизм. Під-
тримка радянських дисидентів 
– це була частина політики, 
спрямованої проти СРСР.

1988 року Едуард Шеварна-
дзе, відставний генерал МВС, 
вирішив, що треба покінчити зі 
зловживаннями психіатрією в 
Радянському Союзі. Тоді амери-
канці йому прямо сказали, що 
знають таке: його держава хоче 
провести престижну конфе-
ренцію з прав людини в Мо-
скві, одначе, допоки тривають 
психіатричні репресії, цього не 
буде. І тоді на засіданні політ-
бюро він наполіг на тому, що 

потрібно припинити політичні 
переслідування дисидентів.

У. Т.: 1980 року ви були серед 
засновників міжнародної орга-
нізації з протидії політичному 
використанню психіатрії, а 
1986-го стали її генеральним 
секретарем. який вона мала 
вплив і які засоби використову-
вала на підтримку запроторе-
них до божевілень радянських 
дисидентів?

– Наша Глобальна ініціа-
тива у психіатрії справді 
з’явилася на початку 1980-х 
років. Спочатку це був комі-
тет, у якому координували ак-
ції проти зловживання психі-
атрією в СРСР. Головною ме-
тою тоді було організувати 
кампанію з виключення ра-
дянських представників із 
Всесвітньої організації психіа-
трів. Це зробити вдалося. 
Крок за кроком організація 
набула своїх нинішніх форм. 
Після розпаду СРСР ми вирі-
шили переорієнтуватися на 
створення гуманної психіатрії 
спочатку в колишніх комуніс-
тичних країнах Східної Єв-
ропи. Нині працюємо у 36 
країнах світу. 

1983 року вдалося прийняти 
Гавайську декларацію. Після 
цього всі нормальні психіа-
тричні асоціації мають свої 
етичні кодекси, котрими регла-
ментовано, зокрема, які гроші 
можна брати від фармакологіч-
них фірм тощо. Можливо, що це 
не ми зупинили зловживання 
психіатрією в СРСР, але сама 
спроба зробити це гуманізувала 
сучасну психіатрію. 

В СРСР близько тре-
тини всіх дисиден-
тів потрапили до 

психлікарень, а ще 
третина опинилась 

у таборах

БіОГРАФічНА 
НОТА:
Роберт ван  
Ворен – нідер-
ландський ра-
дянолог, право-
захисник і пу-
бліцист. Упро-
довж 
1970–1980-х ро-
ків активно зби-
рав інформа-
цію про радян-
ських дисиден-
тів, яких приму-
сово кинули до 
психлікарень. 
Автор понад со-
тні публікацій у 
західноєвро-
пейській пресі, 
які містять кон-
кретні дані про 
зловживання 
психіатрією з 
політичною ме-
тою в СРСР. Ге-
неральний се-
кретар організа-
ції «Глобальна 
ініціатива у пси-
хіатрії». Його 
книжку «Про 
дисидентів та 
божевілля: від 
Радянського Со-
юзу Лєоніда 
Брєжнєва до Ра-
дянського Со-
юзу Владіміра 
Путіна» нещо-
давно було пе-
рекладено в 
Україні. 
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Автор: 
Анастасія 

Мельниченко

шукайте чоловіка
Чому чоловічі гендерні рухи в Україні залишаються маргінальними

У 
суспільстві є переконання, 
що гендерні рухи – царина 
жінок, адже чоловіків і 
так усе влаштовує. Та їм, 

як виявилося, теж є що сказати. 
Майкл Кіммел, американ-

ський дослідник і фемініст, ав-
тор низки праць на гендерну те-
матику й засновник Національ-
ної організації чоловіків проти 
сексизму в США, якось заува-
жив: «На мою думку, більшість 
чоловіків підтримують гендерну 
рівність, просто бояться про це 
публічно сказати. Адже є стере-
отипи, що такий чоловік – гей, 
що він «несправжній». Власне, 
ці слова містко змальовують си-
туацію із чоловічим гендерним 
рухом в Україні. Соціальний за-
пит на нього є, але говорити вго-
лос про це незручно.  

«Боротьба зі стереотипами в 
суспільній свідомості завжди 
наражається на певне нерозу-
міння чи навіть спротив, – роз-
повідає Ігор Гуцуляк, керівник 
проекту ПРООН «Підтримка 
впровадження національного 
гендерного механізму». – Зви-
чайно, є певні групи людей (як 

Автор: Алла Лазарева

Серж Карнай упродовж кількох років не 
міг умовити колишню дружину дозво-
лити побачитися з сином. Чоловікові 

урвався терпець, і він на знак протесту заліз 
на будівничий кран (на фото) та кілька днів 
не злазив із нього, вимагаючи для себе 
«права розлученого батька на виховання 
рідної дитини». За 42-річним активістом но-
воствореного батьківського руху спостері-
гала ціла Франція. Почалася бурхлива сус-
пільна дискусія про розподіл ролей між чо-
ловіком та жінкою в модерній родині, «про 
поступ агресивного фемінізму» та про межу 
між чоловічим і жіночим світом, яка стає де-
далі тоншою. 

Активістка феміністичної асоціації 
«Менше слів» Маґдалена Ґомес, яка нещо-
давно розлучилася з чоловіком і сама тепер 
виховує сина й доньку, різко негативно ста-
виться до законопроекту на захист чолові-

чих прав, який лобіює асоціація SOS papa: 
«Коли жінка не дозволяє чоловікові бачи-
тися з дітьми, вона захищає нестійку дитячу 
психіку від чоловічого егоїзму, від накинутої 
чоловічим світом філософії, від наслідків 
суспільного стереотипу, згідно з яким він 
має вирішувати, а вона – погоджуватися...».

Чоловіки, звісно, іншої думки. «Студент-
ська революція 1968 року зняла соціальну 
відповідальність за невдале подружнє 
життя з жінки, але не з чоловіка, – вважає 
П’єр-Ів Карніво, фаховий психолог, активіст 
руху SOS papa. – На рівні соціальних ролей 
французька жінка з відповідальної позиції 
матері пересунулася на довічну донечку. 
Хочу – працюю, хочу – сиджу вдома. Хочу – 
укладаю шлюб, а хочу – ні... І так за ба-
гатьма пунктами. Феміністки 1970-х років 
вибороли право на рівні з чоловіками амбі-
ції. Але від того не взяли на себе ту турботу 
за сім’ю, майбутнє дітей, долю країни, яка 
вважається сферою традиційної чоловічої 

відповідальності. Звідси більшість проблем 
сучасних французьких родин».

«Позитивна дискримінація», себто по-
зиція французького закону про пропорцію 
рівного представництва чоловіків та жінок у 
виборчих органах влади, також має не 
тільки прихильниць, а й критиків. «На остан-
ніх парламентських виборах найбільше на-
близилася до запропонованого законом па-
ритету партія «Європа Екологія Зелені», – за-
значає політолог Магалі Сорес. – Але вини-
кали питання: жінка в списку, бо вона жінка 
чи завдяки професійній компетенції? Чи 
обираємо ми справді найкращих, а не поту-
раємо політичній моді?»

Прихильниці ще більшого розширення 
сфери жіночої свободи беруть собі за орієн-
тир північні європейські країни, такі як Шве-
ція та Данія, де не потрібні спеціальні за-
кони про однакову оплату за ту саму роботу 
чоловікам і жінкам, адже там немає відпо-
відної несправедливої практики. У францу-

чУжий ДОСВіД

Французи мріють про постфеміністичне суспільство
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НиНішНЄ ПОКОЛіННя 
УКРАїНСьКиХ чОЛОВіКіВ Є 
«БУФеРНиМ», КОЛи ЗНиКАЄ 
чіТКе УСВіДОМЛеННя 
МОДеЛі ПОВеДіНКи

чоловіків, так і жінок), які в силу 
тих чи інших обставин не хочуть 
сприймати ідею рівності статей 
або розуміють її дуже вузько, але 
я розглядаю це не більше як еле-
мент своєї повсякденної ро-
боти». Тренер гендерної про-
грами ПРООН Тарас Кузишин 

також стикається з нерозумін-
ням своєї діяльності: «Перше, 
що кажуть: нащо воно тобі, ти 
що, підкаблучник? А де твоя чо-
ловіча солідарність?». 

За такого підходу лише оди-
ниці наважаться пливти проти 
течії. З одного боку, окрім сус-
пільної думки чоловічим органі-
заціям протидіють інші чоловічі 
рухи, зазвичай релігійного спря-
мування. Вони обстоюють патрі-
архальні уявлення про чоловічі 
та жіночі ролі. З іншого – ще є 
наша неоднозначна держава, з 
якою треба боротися, акценту-
ючи увагу на проблемних місцях, 
і домагатися дотримання засад 
рівності, проте без якої ніяк не 
втілити масштабні гендерні про-
екти. У цих складних умовах чо-
ловіки починають говорити. 

ЗА ПРАВА жіНОК  
і БАТьКіВСТВО 
Подолання патріархатних уяв-
лень про жінку-берегиню та 
чоловіка-годувальника на руку 
не лише представницям пре-
красної статі. Тамара Марце-
нюк, доцент кафедри соціології  
НаУКМА, авторка курсу «Мас-
кулінність і чоловічі студії», під-
тверджує це: «Як показує досвід 
країн, де чоловічий профемініс-
тичний рух давно розвинувся, 
не всім чоловікам подобається 
жити у світі, де насильство та 
агресія – це норма, адже саме 
такі уявлення продукують жор-

сткі гендерні ролі стосовно того, 
що чоловік завжди повинен 
бути сильним, успішним, міц-
ним, неемоційним. І не всім по-
добається, що жінок сприйма-
ють як річ, прикрасу». 

Незгодні з роллю переможця-
агресора-годувальника чоловіки 
в Україні зазнають суспільного 
неприйняття. Не в останню чергу 
наслідком такого психологічного 

тиску стає статистика самогубств. 
За даними МОЗ, українські чоло-
віки вчетверо частіше вчиняють 
суїцид, аніж жінки. Дослідження 
ВООГО «Відкрите суспільство» 
стверджує, що причинами само-
губства українських чоловіків 
найчастіше є економічні чин-
ники: відсутність заробітку, 
низька зарплата. По-перше, вони 
бачать, що не дотягують до «зо-
лотого стандарту», згідно з яким 
повинні мати владу та контроль, і 
це спричинює депресію. По-
друге, нинішнє покоління чоло-
віків є «буферним», коли зникає 
чітке усвідомлення моделі пове-
дінки. Час вимагає від них швид-
кої адаптації до нових умов, і 

чУжий ДОСВіД

зів, іспанців, італійців все інакше. «Ми – ла-
тинська нація, – пояснює Магалі Сорес. – 
Традиційна французька родина довгий час 
була патерналістською, як заведено на Пів-
дні. Фемінізм небезпідставно такий потуж-
ний саме в нашій країні. Тут є за що і з ким 
боротися».

Французи та француженки затято пере-
розподіляють території впливів. жінки, 
оскільки першими вдалися до «бойових 
дій», мають переваги з «трофеями». Один з 
останніх здобутків – «циркуляр Саркозі», 
ухвалений рівно рік тому. Йдеться про скасу-
вання звернення «мадемуазель» до неза-
міжніх панянок, яке практикувала з давніх-
давен французька адміністрація. «Сімей-
ний стан – приватна справа, – тішаться в асо-
ціації «Менше слів». – Чому за чоловіка з 
офіційних документів ніколи не було зрозу-
міло, одружений він чи ні, а про жінку – за-
вжди?». Віднині несправедливість виправ-
лено. На рівні символів. А на практиці біль-
шість державних установ і далі пропонують 
до заповнення формуляри, де потрібно під-
креслити, «мадам» ви чи «мадемуазель». 

У чоловіків із законопроектом на за-
хист батькових прав справи туманні. 
«Нині 1,3 млн чоловіків у Франції позбав-
лені можливості спілкуватися зі своїми ді-
тьми, – каже П’єр-Ів Карніво. – Наш проект 
зареєстрований у жовтні минулого року. 

Але до розгляду в парламентській залі він 
ще не запланований». Психолог обіцяє 
збудувати «здорове постфеміністичне 
суспільство на уламках віджилих стерео-
типів». Ось тільки назви для нього ще не 
придумав.

За оцінками соціо-
логів, більшість 

українських родин 
(60–70%) функціо-

нують як егалі-
тарні, тобто такі, де 

немає чітко вира-
женого глави, 

обов’язки розподі-
ляються ситуа-

тивно, а рішення 
приймаються коле-
гіально. Водночас 
на рівні стереоти-

пів населення 
України серед єв-

ропейських країн є 
найбільш патріар-

хатним. 
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вони розриваються між тради-
ційними цінностями й сучас-
ністю. Чоловічі рухи якраз нама-
гаються, зокрема, зробити так, 
щоб чоловіки адаптувалися і не-
травматично передали частину 
навантаження та відповідаль-
ності жінкам. 

Олександр Нікітюк, керів-
ник «Лабораторії актуальної 
творчості», розповідає, що після 
того, як «поступово змінив 
власні архаїчні переконання», 
вирішив творчими засобами 
впливати на думку громади. Як 
результат – створення «Абетки-
розмальовки», у якій діти 
вчаться орієнтуватися у виборі 
професії без поділу на суто чо-
ловічі чи жіночі заняття. Далі 
організація долучилася до про-
екту «Право жінки на політику» 
(за підтримки Посольства 
Швейцарії) і розробила тема-
тичні комікси. «З відгуками тут 
усе стало гарячіше, комікси бо-
ляче вдарили по самолюбству 
чоловіків. Та й багато жінок те-
пер закидають мені, що я руй-
ную «нормальні» традиції, які 
складалися віками. Комікси 
стали своєрідною болісною про-
вокацією, зате актуалізували 
проблему малої кількості жінок 
у парламенті, зробили її поміт-
ною, викликали суспільну дис-
кусію», – каже Нікітюк.

Ще одна складова чоловічих 
рухів – підвищення ролі чоло-
віка як батька. В Україні, згідно з 
офіційною статистикою, станом 
на 2012 рік близько 25 тис. тату-
сів перебували в декретній від-
пустці. Утім, експерти стверджу-
ють, що насправді таких значно 
більше. 

Олексій Хмара свого часу за-
початкував мережу Тато-шкіл, 
яка мала на меті підготувати чо-
ловіків до ролі батька і пояснити 
важливість домашньої роботи та 
залучення до повсякденного до-
гляду за дитиною. «Коли ми у 
2004-му тільки порушили цю 
тему, в Україні ніхто не говорив 
на публіку про активну роль 
чоловіків-батьків. Сьогодні си-
туація змінилася, приміром, 
партнерські пологи стали нор-
мою», – розповідає Хмара. 

«Лабораторія актуальної 
творчості» вже кілька років по-
спіль проводить тематичну фо-
товиставку до Дня батька, експо-
нуючи її в людних вінницьких 
торговельних центрах. «Ви-
ставка «Я пишаюсь! Я батько!» 

складена з дуже позитивних фо-
тографій, що висвітлюють най-
кращі зразки спілкування та 
взаємодії тат і їхніх діточок. Зва-
жаючи на реакцію відвідувачів, 
тема була для них дуже затребу-
ваною та актуальною», – резю-
мує Олександр Нікітюк.

ПРОТи НАСиЛьСТВА
Чоловіча агресія, спрямована на 
жінок, – це результат невміння 
спілкуватися і виражати свої 
емоції, кажуть психологи. 
«Наша система освіти родом із 
совка влаштована так, що чоло-
вік підсвідомо вчиться лише не-
навидіти жінку, – розповідає 
Олексій Хмара. – Вдома його ви-
хованням переважно займа-
ється жінка, у школі те саме… І в 
результаті в голові закладається 
образ: жінка мене всього вчить і 
жінка мене сварить. У чоловіка 
виникають внутрішні агресивні 
емоції. Та він не може з ними 
впоратися, бо має безліч нега-
тивних стереотипів у поведінці. 
Як наслідок – насильство і па-
сивна роль у сім’ї». 

Деякі чоловіки спробували 
змінити ситуацію. Була ство-
рена організація «Чоловіки 
проти насильства» з філіями в 
кількох містах, проте останні 
роки про її діяльність майже 
нічого не чути, окрім хіба що 
роздавання рожевих браслети-
ків на підтримку політики не-
насилля. Тема роботи з осо-
бами, які практикують насиль-
ство в сім’ї, дуже складна: тут 
потрібні і фахівці для роботи, і 

бажання самих чоловіків звер-
нутися зі своєю проблемою. 
Майже неможливо уявити укра-
їнця, який на тлі культу сили 
визнає себе агресором і тираном 
та ще й звертається по допомогу. 
Кризові центри з роботи із та-
кими людьми намагалася за-
пустити організація «ТОРО» в 
Кіровограді, проте за деякий 
час діяльність згорнули. За час 
дії програми сюди звернулося 
лише 30 чоловіків. Та робота з 
ними була такою складною, що 
емоційного тиску не витриму-
вали ні самі вони, ні тренери.

Що об’єднує всі ці чоловічі 
ініціативи? Напевно, те, що на-
разі рано чи пізно вони згорта-
ються. Брак підтримки, коштів і 
фахівців. Та головне – відсторо-
неність тих, заради кого це все 
робиться. Переломити ситуацію 
здатен комплексний підхід. По-
чинаючи від дитячого садочка і 
школи, де хлопці теж можуть ви-
шивати, а дівчата – майстру-
вати. Від дитячої літератури, де 
не було б такого чіткого поділу 
на «розумників» і «фей». Від ро-
дини, де жінка не усуває чоло-
віка від виховання, бо «він же не 
тямить». «Це могло б допомогти 
у впровадженні гендерної рівно-
сті, тобто можливості обирати 
своє заняття і покликання неза-
лежно від статі», – підсумовує 
Тамара Марценюк. Адже в жінок 
ніхто не відбирає право бути гос-
подинею, а в чоловіків – качати 
м’язи. Просто ті, хто хоче собі ін-
шого сценарію, теж зможуть себе 
знайти. 

В Україні в 

91,9%
 неповних сімей  

дітей виховує мати  

БАТьКИ І ДІТИ. 
Тематична 
виставка, 
спрямована 
на активізацію 
ролі тата в 
сім’ї 

За даними опиту-
вання, проведе-

ного Інститутом со-
ціології НАНУ в 

2007 році, 30% гро-
мадян України вва-
жають, що главою 

сім’ї має бути чоло-
вік, протилежного 
погляду дотриму-

ється 3%. На думку 
більшості респон-
дентів, глави ро-

дини або не пови-
нно бути (42%), або 
ним має бути той, 
хто для цього най-
більш придатний 

незалежно від 
статті (25%) 
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18:30
Книгарня «Є»
Київ, вул. Лисенка, 3

«Український тиждень» 
спільно з посольством 
Фінлянд� запрошують 
на зустріч із фінським 
експертом Пеккою Вісурі

Тема зустрічі: 
«Між Заходом 
і Сходом: безпекова 
політика Фінлянд�»

Пекка Вісурі – старший науковий співробітник Інституту 
Алексантері університету Гельсінкі, полковник у відставці, 
15 років працював у Інституті міжнародних відносин 
та Університеті національної оборони Гельсінкі. Експерт 
із безпекової політики та стратег�, політичної істор�, 
працює над розробкою проектів оборони Балтійського 
морського регіону.

Автор книжок: «Путівник фінською безпековою 
та оборонною політикою» (2003), «Фінляндія 
та кризи» (2003), «Фінляндія в холодній війні» (2006), 
«Між Сходом і Заходом»: фінська оборонна політика 
за часів президентства Урго Кекконена» (2010), 
«Фінляндія та нові кризи» (спільно з Тімо 
Гелленберґом, 2011).

Генеральний інформаційний партнер ВХІД ВІЛЬНИЙ



Путінські чистки
Переосмислення нещодавніх репресій проти чиновної еліти

Д
ля керівників партії «Еди    -
ная Россия» це було схо-
 же на сцену з роману 
Булґакова «Майстер і Мар -

гарита». Напевно, вони най-
більше скидалися на голову до-
мового комітету Никанора Іва-
новича Босого, над яким по-
жартував Сатана в личині Во-
ланда. Карбованці, які він 
отри  мав від Воландового су-
путника і заховав у продух у 
власній квартирі, обернулися 
на долари. Босого заарешту-
вали і помістили до психлі-
карні, й там йому сниться, що з 
небес лунає гучний бас: «Зда-
вайте валюту!»

Цього разу голос, що вима-
гав здати рахунки в іноземних 
банках, належав президентові 
Владіміру Путіну. 12 лютого він 
подав до Думи законопроект, 
який забороняє чиновникам і 

депутатам мати рахунки за кор-
доном або вкладати гроші в 
цінні папери іноземних дер-
жав. Документом також не до-
зволялася власність на зару-
біжну нерухомість, хоча згодом 
цю заборону замінили вимогою 
її декларування.

Через день виявилося: Вла-
дімір Пєхтін, засновник партії 
«Единая Россия» і голова дум-
ського Комітету з питань депу-
татської етики, є власником не-
задекларованого розкішного по -
мешкання в Маямі-Біч вартістю 
$1,3 млн. Деталі оприлюднив в 
інтернеті лідер опозиції, блогер 
Алєксєй Навальний. Сам Пєхтін 
відкинув ці «незаслужені зви-
нувачення». «У мене практично 
немає нерухомості за кордо-
ном», – наголошував посадо-
вець. Але 20 лютого (поза сумні-
вом, почувши голос Путіна) по-

дав у відставку. За його словами, 
навіть якщо він і не вчинив ні-
чого протиправного, цей скан-
дал кинув тінь на партію, а її ін-
тереси повинні стояти вище від 
особистих. Ще один депутат-
єдинорос Анатолій Ломакін, чиї 
статки оцінюються в $1,2 млрд, 
подав у відставку «за станом 
здоров’я». За свідченнями ЗМІ, 
пишуть заяви на звільнення й 
інші депутати. На державному 
телебаченні показували кадри 
апартаментів у Маямі-Біч і гово-
рили про чистки та повернення 
моральних цінностей.

Замість публічних викрит-
тів і показових судів у стилі 30-х 
років минулого століття одно-
партійці зустріли «вичищено го» 
Пєхтіна бурхливою овацією й 
назвали його прикладом добро-
чесності. Проти нього не пору-
шували жодних справ, і зре-

ПОЧУВШИ 
ВОЛАНДА. 
«Єдинорос» 
і голова 
думського 
Комітету 
з питань 
депутатської 
етики Владімір 
Пєхтін склав 
депутатський 
мандат після 
виявлення 
опозицією його 
незадекларо -
ваної власності 
в місті Маямі-
Біч. Без тиску 
ВВП тут не 
обійшлося
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штою він опинився на теплень-
кому місці. Утім, чистки свід-
чать про зміну в російській по-
літиці.

Колишній консультант Крем-
 ля Ґлєб Павловскій пояснює, 
що в минулому партноменкла-
тура була надійно захищена від 
критики супротивників і мог-
 ла насолоджуватися плодами 
своєї лояльності й удома, й за 
кордоном без втручання згори. 
Відставка Пєхтіна свідчить, що 
це вже не так, але нових правил 
ніхто не пояснює. Еліта від 
цього нервує, що, з погляду Пу-
тіна, не так і погано.

Чистки не є поступкою опо-
зиції. Те, що Кремль скорис-
тався для цього інформацією 
Навальноґо, не заважає йому 
висувати проти опозиціонера 
нові звинувачення. Не стали 
вони і наслідком раптового на-
вернення до принципів демо-
кратичної звітності. На думку 
кремлезнавців, це, найімовір-
ніше, відображає потребу Пу-
тіна збільшити свою легітим-
ність в очах виборців і поси-
лити контроль над елітою, яка 
чомусь полюбляє тримати свої 
статки й дітей на Заході.

За чистками ховається при-
пущення, що Захід плете проти 
нього змову і може скориста-
тися приватними інтересами 
російських чиновників. Путін, 
схоже, вважає прийнятий Аме-
рикою «акт Маґнітского» (який 
передбачає санкції проти ро-
сійських посадовців, винних у 
порушенні прав людини) спро-
бою контролювати їх. Звідси 
його бажання «огородити» елі-
 ту від західного впливу і збіль-
шити власний. 

Але вибір у Путіна обмеже-
ний. Доступ до західних това-
рів, послуг і нерухомості – на-
ріжний камінь системи. Якщо 
його забрати, ще більша час-
тина еліти може повернутися 
проти нього. Вибіркові (й поки 
що лагідні) чистки, заборона 
на рахунки за кордоном та 
антиамериканська істерія мо-
жуть бути лише половинчас-
тими заходами, але не виклю-
чено, що навіть і цього ви-
явиться забагато. Редактор ра-
діостанції «Эхо Москвы» Алєк-
сєй Вєнєдіктов зауважив: «Пу-
тін підвісив над головою еліти 
сокиру. Але як обережний по-
літик він вважає загрозу пока-

рання дієвішою, ніж саме по-
карання».

Репресії застосовуються не 
тільки до незгідних, а й до 
держслужбовців нижчого ран-
 гу. За минулий рік проти міс-
цевих чиновників, депутатів 

рад і мерів було порушено по-
над 800 справ. Поки що най-
відоміша жертва – Анатолій 
Сєрдюков, колишній міністр 
оборони, вплутаний у коруп-
ційний скандал. Його звіль-
нили, принижували на кана-
лах державного телебачення, 
але не заарештували і не вису-
нули звинувачень. Чи постане 
він перед судом? Це покаже, 
наскільки далеко зайшли пу-
тінські чистки. 

Легенда повертається. «Жук» 
21 сторіччя. Один із найві-
доміших автомобілів у світі.

нове покоління переносить ди-
зайн «жука» в наш час і комбінує 
його з технологіями 21 сторіччя. ви-
сока якість та функціональність за-
безпечують жуку й після 75 ро-
ків увагу світового суспільства, як 
і 21,5 млн проданих авто починаю-
чи з 1938-го. спортивний, динаміч-
ний і мужній. завдяки подовжено-
му капоту, більш пологому даху, змі-
щеному назад вітровому склу і класичним 
контурам задньої частини Beetle визначає 
власне уявлення спортивного автомобіля. 
нове виконання салону Coupe створює не-
повторні відчуття для водія і комфорт для 
всіх пасажирів.

сучасні технології двигунів TSI роб-
лять нового «жука» найбільш економіч-
ним і динамічним «жуком» усіх часів. 
творцям автомобіля вдалося домогти-
ся зменшення витрати пального більше 
ніж на 20%, а найпотужніший Beetle те-
пер оснащений двигуном 2,0 TSI 200 к. с. 
та коробкою передач DSG із подвійним 
зчепленням.

новий дизайн визначає форму і ко-
льори інтер’єру. лакована або з карбоно-
вими вставками панель приладів і дво-
колірні оббивки сидінь є візуальними ро-
дзинками нового покоління. а так зва-
ні ретро-деталі, такі як, наприклад, до-
датковий ящик для рукавичок і додатко-
ва панель приладів, підкреслюють непо-
вторний стиль нового «жука».

до опційних можливостей нового по-
коління належать електричний панорам-
ний дах, додаткові інструменти на панелі 
приладів, звукова система Fender Sound, 
біксенонові фари ближнього і дальнього 
світла зі світлодіодним денним світлом, 
світлодіодна підсвітка номерного зна-

ка, а також безліч інших корисних 
опцій.

Volkswagen Beetle 21 сторіччя, 
як і його попередник, пропонуєть-
ся в трьох варіантах комплектації: 
The Beetle Basis, The Beetle Design 
і The Beetle Sport.

єдиний Volkswagen із круглими 
фарами додав 152 мм у довжину 
(4278 мм), 84 мм у ширину (2021) 
і став на 12 мм нижчим (1486 мм). 
Цей автомобіль може бути як дуже 
швидким, так і дуже економічним.
 максимальна швидкість – 225 км/
год (двигун 2.0 TSI 200 к. с. мкП).
 мінімальна витрата пального – 5,0 л 
(траса, двигун 1.2 TSI 105 к. с. мкП).
 розгін до 100 км/год – 7,5 с (двигун 
2.0 TSI 200 к. с. мкП/DSG).

Щасливий володар нового «жука» 
може зробити свій автомобіль повністю 
унікальним, розфарбувавши його в один 
із 12 опційних кольорів кузова.

Продаж Volkswagen Beetle в україні 
стартує з початку березня, ціна – від 189 
тис. грн.

Більше подробиць на сайті 
www.volkswagen.ua/2/beetle

реклама

Volkswagen Beetle повертається в Україну
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Загибель країни
Розвал Сирії загрожує всьому Близькому Сходові. Захід повинен 
діяти, поки не пізно

К
оли скінчилася Перша 
світова війна, Сирія була 
відтята від трупа Осман-
ської імперії. По завер-

шенні Другої – здобула неза-
лежність. Після запеклих боїв, 
що точаться там зараз, вона 
взагалі може перестати функці-
онувати як держава.

Поки світ стежить за поді-
ями (чи відвертає погляд), кра-
їна, затиснута між Туреччи-
ною, Ліваном, Йорданією, Іра-
ком та Ізраїлем, розвалюється 
на шматки. Можливо, режим 
сирійського президента Баша-
 ра Асада впаде посеред усього 
цього хаосу; певний час він 
може ще продовжувати бойові 
дії зі свого укріпленого ан-

клаву, маючи в розпорядженні 
найбільший з усіх загін бойови-
ків. Хай там як, одначе дедалі 
більше скидається на те, що Си-
рія стане жертвою польових ко-
мандирів, ісламістів і банд, які 
воюють між собою. Новою Со-
малі, що гнитиме в самісінь-
кому серці Близького Сходу.

Якщо це трапиться, буде по-
калічено мільйони життів. Роз-
дроблена країна підживлюва-
тиме світовий джихад і розпа-
люватиме запеклу ворожнечу 
на Близькому Сході. Завжди іс-
нуватиме ризик, що хімічна 
зброя Асада, яка наразі в без-
пеці, потрапить до нечистих 
рук. Катастрофа буде відчутна 
не тільки в Близькосхідному ре-

гіоні, а й за його межами. І все-
таки зовнішній світ, разом з 
Америкою, не допомагає майже 
нічим.

ДОРОГА З ДАМАСКА
Частково причина вагань За-
ходу полягає в тому, що ще від 
початку повстання 2011 року 
Асад вдався до стратегії насиль-
ства. Повернувши танки й вій-
ськову авіацію проти Арабської 
весни, він перетворив мирних 
демонстрантів на збройних по-
встанців. Обстрілом міст вигнав 
людей із домівок. Пославши 
своїх братів-алавітів вирізати 
сунітів, активізував джихадис-
тів, а сирійців з інших сект пере-
конав стати на свій бік через 
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страх, що його падіння закін-
читься жахливою помстою.

Зараз у Сирії річкою ллється 
кров і тліє міжконфесійна во-
рожнеча. Така боротьба може 
затягнутися на роки. Останнім 
часом групи повстанців захо-
плюють військові бази, контро-
люють великі території на пів-
ночі та сході й воюють у вели-
ких містах. Але ці месники є не 
тільки союзниками, а й супер-
никами: вони вже повертають 
зброю одні проти одних, а не 
тільки проти урядових військ.

Навіть якщо Асад не має 
контролю над усією країною, у 
нього є всі причини продовжу-
вати боротьбу. Серед деяких 
алавітських сект і досі побутує 
мало не культ його особистості, 
тоді як інші сирійці вимушені 
підтримувати свого лідера че-
рез страх можливих репресій. 
Він має під своїм командуван-
ням близько 50 тис. відданих, 
добре озброєних військ і ще де-
сятки тисяч прихильників, хай і 
не настільки вимуштруваних чи 
вірних. Його підтримують Ро-
сія, Іран та Ірак, які разом допо-
магають фінансами, зброєю, по-
радами й живою силою. Поси-
лає своїх бойовиків і «Хезбол  ла», 
найсильніше військове угрупо-
вання Лівану. Можна вже май-
 же напевне сказати, що Асадові 
цієї війни не виграти; але якщо 
не трапиться якихось несподі-
ваних перипетій, то й до про-
грашу йому ще дуже далеко.

Поки що бої забрали не 
менше 70 тис. життів, десятки 
тисяч пропали безвісти. 150–
200 тис. людей режим кинув 
за ґрати. У самій Сирії понад  
2 млн. бездомних, які намага-
ються знайти шматок хліба й 
сякий-такий притулок. Ще май-
 же мільйон злидарює по інший 
бік сирійського кордону.

Страждання в таких масш-
табах – це вже занадто. Схожий 
урок людство винесло з геноци-
дів і громадянських воєн, шра-
 ми від яких позначили другу 
половину минулого століття. Та 
все-таки президент США Барак 
Обама дав зрозуміти, що сам 
лише порятунок життів не 
може бути достатньою підста-
вою для військової операції. 
Зрозумівши в Афганістані та 
Іраку, як важко наводити мир, 
Америка тепер не хоче бути 
втягнута у створений Асадом 
хаос. Обаму обрали для того, 

щоб він вигравав битви на еко-
номічному фронті у своїй кра-
їні. Він вважає, що втомлені 
Сполучені Штати повинні три-
матися чимдалі від нових ката-
строф за кордоном.

Хоч би яким зрозумілим 
було це рішення, воно непра-
вильне. Будучи супердержавою 
світового рівня, Америка рано 
чи пізно втягнеться в сирійсь-
кий конфлікт. Навіть коли пре -
зидент відкине всі аргументи 
гуманітарного характеру, йому 
буде важко ігнорувати інтереси 
своєї країни.

Якщо ця війна затягнеться 
надовго, Сирія перетвориться 
на клаптикову ковдру з охо-
плених міжусобицями феодів. 
Майже всі цілі, яких прагнуть 
досягти на Близькому Сході 
США, стануть недосяжними. 
Стримування тероризму, забез-
печення енергопостачання й не-
розповсюдження зброї масового 
знищення, – все це розвал Сирії, 
на відміну від, скажімо, 15-річ-
ної громадянської війни в Лі-
вані, піддає сумніву.

Близько п’ятої частини по-
встанців (зокрема, й найкраще 
організовані) – це джихадисти. 
Вони становлять загрозу для 

поміркованих сирійців, вклю-
чно із сунітами, й можуть вико-
ристовувати охоплену безвлад-
дям територію як базу для між-
народного тероризму. Якщо во-     
ни надумають погрожувати Із-
раїлю через Голанські висоти, 
то він для свого захисту не по-
шкодує нічого, а це неминуче 
розпалить пристрасті в араб-
ському світі. Розділена Сирія 
може розірвати й Ліван, бо 
Асади звернуться по допомогу 
до своїх тамтешніх прибічників. 
Спокій бідної, слабкої Йорданії 
порушать біженці й ісламісти. 
Багатий на нафту Ірак із його 
шиїтською більшістю сам ледве 
тримається купи; коли до сусід-
ського конфлікту втягнуться ще 
й іракські суніти, розкол там 
лише поглибиться. А необхід-

ність розгрібати завали сирій-
ських проблем (разом з асадів-
ським арсеналом хімічної зброї) 
ускладнить дії проти створення 
ядерної бомби Іраном. Обама 
хоче втекти від Сирії, але Сирія 
сама прийде по нього.

МОя ХАТА СКРАю –  
Це Теж ПОЛіТиКА
Сьогодні Сирія небезпечніша, 
ніж була в жовтні, коли The 
Economist закликав до запрова-
дження закритої для польотів 
зони, аби знешкодити військо-
во-повітряні сили Асада. Оба-
мівська політика вичікування, 
доки пожежа в Сирії перего-
рить і сама загасне, провали-
лася. Замість того, щоб спогля-
дати, як ситуація чимдалі по-
гіршується, лідер Білого дому 
мусить діяти.

Він повинен поставити собі 
за мету збереження того, що ще 
залишилося від Сирії. Це озна-
чає спробувати переконати ото-
чення Асада, що є лише дві 
можливості: або нищівна по-
разка, або відмова від лояль-
ності до родини диктатора як 
перший крок до переговорів із 
повстанцями. Безполітна зона 
все ще потрібна для нейтралі-
зації ВПС і знищення частини 
ракет Асада. Прибічники да-
маського лідера сприйняли б 
це як чіткий, недвозначний 
сигнал щодо рішучості Аме-
рики. Cполучені Штати мають 
визнати перехідний уряд, обра-
ний сирійською опозицією. Їм 
слід озброїти неджихадистські 
групи повстанців, зокрема й об-
меженою кількістю зенітних 
ракет. Це підтримали б і Фран-
ція з Британією, навіть якби 
інші європейці виступили про-
 ти. Росія є прихильною до 
Асада почасти з бажання насо-
лити Обамі. Європа й Америка 
повинні й далі намагатися пе-
реконати Москву відмовитися 
від такої підтримки, пообі-
цявши їй частину впливу в 
житті звільненої Сирії.

Немає гарантій, що ця по-
літика виявиться вдалою. Але 
вона принаймні дасть змогу 
установити контакти з пов-
станцями-неджихадистами, ко-
трі знадобляться Америці як 
союзники в хаосі, якщо раптом 
Асад залишиться. Однак сьо-
годні ці помірковані сирійці 
почуваються цілком покину-
тими. 

Громадянська ві-
йна в Сирії, що то-
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жОДНА іНшА КРАїНА Не 
ПРиНОСиЛА СТіЛьКи ЩиРиХ 
ВиБАчеНь ЗА КОЛишНі 
ВчиНКи, яК НіМеччиНА

чи має сенс «пробачте»?
Вибачення держав за події минулого стало вибухонебезпечною  
проблемою в сучасному світі

13 
квітня 1919 року в Ам-
рітсарі – священному 
сикхському місті на 
Півночі Індії – велика 

кількість місцевих жителів ви-
ступили проти британської коло-
ніальної влади. Вони були обу-
рені арештом двох своїх лідерів 
– цілу добу вирували акції про-
тесту. О п’ятій вечора генерал 
Реджинальд Дайєр вийшов на 
майдан зі 140 солдатами, біль-
шість із яких були представни-
ками гуркхів – колоніальних 
військ імперії. Усі виходи забло-
кували. Військовикам було від-
дано наказ відкрити вогонь по 
мирному населенню. Стріля-
нина тривала хвилин із 10, аж 
поки скінчилися набої. Згідно з 
офіційними даними, 379 осіб за-
гинули, 1200 дістали поранення. 
За оцінками індійців, йшлося 
про набагато більші жертви. 
Британська влада була шоко-
вана. Провели розслідування, і 
Дайєра звільнили. Тодішній вій-
ськовий міністр Вінстон Чер-
чилль висловив обурення діями 
генерала й заявив, що правління 
Лондона в Індії ніколи не базу-
валося на самих лише силових 
методах. Але Дайєр залишився 
не покараним. Тисячі британців 
у Індії та самій Великій Британії 
підтримали його вчинок. Інци-
дент розлютив і глибоко вразив 
майже всіх індійців, а крім того, 
став серйозним поштовхом до 
боротьби за незалежність. Спо-
лучене Королівство так ніколи й 
не перепросило за нього.

Подія ввійшла в історію як 
бійня в Амрітсарі й тривалий час 
була болючим питанням у дво-
сторонніх відносинах, котре ки-
дало тінь на всі дальші офіційні 
візити британців. 1997 року ко-
ролева Єлизавета ІІ, перебува-
ючи в Індії з державним візитом, 
відвідала місто й поклала квіти в 
саду Пам’яті: скинувши взуття, 
на 30 секунд схилила голову. Але 
не вибачилася. Девід Кемерон 
нещодавно повернувся після дру -
гого візиту в Індію, де сподівався 
посприяти розвиткові торгівлі 

своєї держави та зв’язкам із ко-
лишньою колонією. Він також 
навідався до Амрітсара, поклав 
букет і назвав те кровопролиття 
«ганебною подією британської 
історії». Залишаючи запис у 
книзі меморіалу, прем’єр додав: 
«Ми маємо завжди пам’ятати 
про те, що тут сталося». Одначе 
й він не перепросив офіційно, 
попри очевидні сподівання кра-
їни, яку відвідав. Та й чи годи-
лося йому так чинити?

Вибачення за події минулого 
стало вибухонебезпечною про-
блемою в усьому світі. Чи мусять 
можновладці брати на себе від-
повідальність за події, що відбу-
лися задовго до їхнього наро-
дження? Який сенс у таких зая-
вах? Чому держави, які почува-
ються ображеними, затято напо-
лягають, що не оговтаються від 
удару, допоки не почують слова 
«пробачте»?

Жодна країна не приносила 
стільки щирих вибачень за ко-
лишні вчинки, як ФРН: від Віллі 
Брандта, який на знак каяття не-
сподівано схилився на коліна на 
місці Варшавського гетто, до 
промов інших канцлерів та пре-
зидентів із нагоди роковин вій-
 ни. Німецькі лідери знову і 

знову перепрошують за те, що 
вчинили їхні співвітчизники під 
час Другої світової. Проте Німеч-
чина – єдина країна серед учас-
ників гітлерівської коаліції, ко-
тра так робить. Італія до кінця не 
визнала своєї ролі як союзника 
фюрера й не принесла вибачень. 
Після 1945 року майже не згадує 
про свої воєнні злочини Австрія. 
Японія, як відомо, в численних 
заявах ніяк не сформулює свого 
каяття за мілітарну агресію, тож 
до справжніх вибачень справа 
не доходить. Речники із Країни 

Вранішнього Сонця нещодавно 
навіть припустили, ніби імпера-
тор якось ужив слово «про-
бачте», однак мово знавці-
японісти тут-таки заперечили, – 
мовляв, те слово не можна пере-
класти власне як перепрошення.

Частково небажання вибача-
тися пов’язане з національною 
гордістю. У Японії досі діє по-
тужне лобі, що заперечує будь-
які воєнні злочини її солдатів у 
Китаї, не шкодує із приводу 
агресії Квантунської армії проти 
інших країн Азії, а крім того на-
полягає, що питання провини у 
Другій світовій було вирішене 
давно – під час підписання Сан-
Франциського мирного договору 
1951 року, коли країна запропо-
нувала компенсацію. Частково 
відмова сказати слово «пробач-
 те» пояснюється побоюваннями 
щодо майбутніх судових позовів, 
особливо стосовно корейських 
жінок, полонених як військових 
секс-рабинь. 

Туреччина має справу з по-
тужним вірменським лобі, яке й 
досі вимагає від неї визнати, що 
розправа над сотнями тисяч ві-
рменів під час Першої світової 
війни була актом геноциду. Що 
сильніше опирається тамтешня 
вла  да, то більше країн стають на 
бік вірменів: французький пар-
ламент і Конгрес США обурили 
Анкару, визнавши геноцид. Нині 
головна проблема – це побою-
вання Японії і Туреччини, що 
офіційні вибачення заохотять 
жертв чи їхніх нащадків вима-
гати компенсацій.

Та, хоч як парадоксально, де-
далі більше політиків перепро-
шують за події, до яких вони аж 
ніяк не причетні. Тоні Блер роз-
каявся перед народом Ірландії за 
те, що Сполучене Королівство не 
вжило належних заходів для по-
долання тамтешнього картопля-
ного голоду 1845 року; 2006-го 
він вибачився за роль Британії 
в работоргівлі. 2009 року Сенат 
США прийняв резолюцію, згідно 
з якою країна офіційно вдається 
до перепросин за рабство. Мож-

Автор:  
Майкл 
Бініон,  
Велика 

Британія
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 на звернутися й до нещодавніх 
подій: торік Обаму розкритику-
вав його суперник на президент-
ських перегонах Мітт Ромні, 
якому не сподобалися так звані 
вибачення президента в ході 
туру по Близькому Сходу за дії та 
політику Сполучених Штатів у 
регіоні.

Зазвичай держава вибача-
ється за свої дії після кількох 
років дивного дипломатичного 
маневрування. У Східній Європі 
таких прикладів безліч. Однією 
з найболісніших і найсупереч-
ливіших подій був розстріл 
більшовицькими каральними 
органами кількох десятків тисяч 
польських військовополонених 
у Катині 1940-го. Упродовж 50 
років після трагедії радянські 
лідери звинувачували в тій роз-
праві нацистську Німеччину й 
заперечували факт, що відпо-

відний наказ віддав Сталін. Це 
великою мірою зумовило три-
валу ворожість поляків до Мо-
скви після Другої світової. Лише 
1993 року президент Росії Боріс 
Єльцин визнав провину своєї 
держави (як правонаступниці 
СРСР) і передав Польщі архівні 
документи. Одначе Кремль так і 
не попросив вибачення за інші 
злочини Сталіна, зокрема за 
страшний Голодомор в Україні 
1932–1933 років, що є одним із 
факторів періодичного усклад-
нення відносин між Москвою та 
Києвом.

Водночас вибачення часто ві-
дігравали важливу роль у спро-
бах країн налагодити зіпсовані 
відносини. Але перепросини, які 
звучать банально, нещиро або 
висловлені заради політичної 
вигоди, великого значення не 
мають. Ніхто не очікує, що су-

часна держава вибачатиметься 
за дії своїх правителів та армій 
кількасотлітньої давності. Чи по-
винна Велика Британія перепро-
шувати за кожен акт ворожості – 
репресії чи бойові дії – в Індії, 
Африці або ж на Близькому 
Сході в колоніальний період 
своєї історії? А як щодо числен-
них битв між європейськими 
державами – невже їх усі треба 
переглянути і з’ясувати, яка сто-
рона «винна» й мусить попро-
сити вибачення? Коли політики 
розкаюються у власних прома-
хах, це, звісно, має сенс, але ж 
вибачатись за помилки інших 
абсолютно безглуздо.

Однак нині часто плутають 
офіційні вибачення з визнанням 
помилки. Представники ООН 
чітко визнають промах своєї ор-
ганізації в тому, що вона не наді-
слала військової місії на захист 
мусульман до «безпечної гавані» 
Сребрениці, де їх винищили 
сербські бойовики. Утім, якби 
сьогодні перед боснійськими му-
сульманами вибачився ниніш-
ній генеральний секретар ООН, 
вони від цього не стали б почува-
тися безпечніше чи тужити 
менше. Франція, зрештою, ви-
пустила на волю капітана Аль-
фреда Дрейфуса – офіцера єв-
рейського походження, якого 
було звинувачено у шпигунстві 
на користь Німеччини, позбав-
лено посади й заслано 1895 року 
на Чортів острів у Французькій 
Гвіані. Його таки звільнили, ви-
правдали й поновили в армії. 
Однак держава так і не принесла 
вибачень за несправедливе засу-
дження цієї людини – довелось 
газетам та відомим інтелектуа-
лам перепрошувати за антисе-
мітизм, що спричинив справу 
Дрейфуса.

Може, зараз країнам стало 
важче вибачатися, ніж колись? 
Динамічність подій, попит на 
«негайне» висвітлення новин, 
суворіші закони щодо правової 
відповідальності призводять до 
того, що нині політики мають 
справу з як ніколи потужним 
тиском стосовно вибачень, але 
ж водночас їм доводиться брати 
на себе серйозну правову й фі-
нансову відповідальність, виго-
лошуючи такі заяви. Не виклю-
чено, колись вони почнуть пере-
прошувати за події настільки 
далекі, що ніхто вже й не 
пам’ятатиме, в чому полягала 
провина. 

ЗРАЗКОВЕ 
СПОКУТУВАН -
НЯ ПРОВИНИ. 
Канцлер ФРН 
Віллі Брандт 
у позі каяття 
за нацистські 
злочини 
на місці 
Варшавського 
гетто (1970 
рік)
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Саківський

Леви в клітці
Оунівці в польських тюрмах виявляли надзвичайну стійкість  
та згуртованість і водночас не марнували часу: активно вивчали 
іноземні мови, читали літературу, писали вірші, грали фокстрот

Д
освід репресій проти укра-
їнців у ХХ столітті містить 
чимало прикладів стій-
кості та незламності під 

час перебування у в’язницях і 
таборах, активного й пасивного 
опору за ґратами. Одним із най-
більших виявів опірності окупа-
ційним і тоталітарним режимам 
у середині минулого століття 
стала підпільна боротьба членів 
ОУН за відновлення незалеж-
ності України. Українські націо-
налісти не тільки жертвували 
своїм життям заради вищої мети, 
а й виявляли неймовіру витрива-
лість під час перебування у міс-
цях позбавлення волі, куди ре-
пресивні апарати окупаційних 
режимів не раз їх запроторю-
вали.

ТАНеЦь  
ПОЛіЦійНОГО чОБОТА
У міжвоєнний період оунівці по-
трапили під жорсткий репресив-
ний тиск Польщі, керівництво 
якої тяжіло до спазматичного 

авторитаризму та ополячення 
національних меншин. Україн-
ські патріоти стали частими гос-
тями польських місць позбав-
лення волі. Лише за 1931–1933 
роки члени ОУН дістали чотири 
смертні вироки, тринадцять до-
вічних ув’язнень і понад тисячу 
років тюрми в загальному під-
рахунку. Більшість з них сиділи у 
львівських «Бригідках», «Врон-
ках» біля Познані, концтаборі 
«Береза Картузька».

Умови у польських тюрмах 
були нестерпними. Член Крайо-
вої екзекутиви ОУН на західноу-
країнських землях Ярослав Сте-
ць  ко, який у 1936-му був засу-
джений до п’яти років ув’яз  нен    ня 
у справі вбивства польського мі-
ністра внутрішніх справ Броне-
сла  ва Пєрацького, пригадував: 
«Сон       це, як здавалось, взагалі 
щезло, бо ми ніколи його не ба-
чили, а з вікон наших камер про-
бивалися надвір тільки випари 
людських тіл. Камери ніколи не 
провітрювали – неймовірний 

бруд і сморід. З наших сінників, 
наповнених вже зігнилою соло-
мою, виповзали блощиці й облі-
плювали долівку й стіни. Не раз, 
коли стражники не бачили, ми 
згортали їх докупи і палили па-
пером…Повітря жахливе, особ-
ли  во влітку. Фізіологічні потреби 
в’язні мусіли полагоджувати тут 
же, в камері, до звичайної бляша-
ної «польської параші», якої ні-
коли не дезінфікували, а тільки 
щодня два рази випорожню-
вали… Не раз у камері була така 
задуха, що ми зливали себе во-
дою, рятуючись від втрати при-
томності». 

З арештованими польська 
адміністрація та охорона не над-
 то панькалися. З перших годин 
«цувакса» (див. словник) жор-
стоко били, вимагаючи зізнань. 
Була поширена практика «сті-
йок», коли підозрюваний стояв 
довгий час обличчям до стіни, 
закутий у кайдани, а вартові по-
ліцаї змінювалися кожні три-
чотири години. Найміцніші в’яз-
 ні витримували без сну, води та 
їжі кілька діб. Потім непритом-
ніли, їх відливали водою і били 
повторно. «Стійок» могло бути 
кілька. 

За найменшу провину на го-
лови та спини арештованих 
опускалася караюча  рука поль-
ської поліції. Поліцаї часто били 
доти, доки самі не втомлювали-
 сь. У «Березі Картузькій» вночі 
ніколи не гасло світло, а в’язнів 
карали навіть за з’їдену моркву 
чи розмову пошепки. Напри-
клад, 14 серпня 1935 року Воло-
димира Гоцького посадили в 
карцер з обмеженням у їжі на 
сім днів за те, що «провадив за-
боронені розмови з арештова-
ними і викликав у них сміх». 

Годували українських полі-
тичних в’язнів у польських тюр-
мах абияк. На сніданок вони 
отримували четвертину хліба і 
горня «журеку» – напою, що від-

ПОЛьСьКА ТЮРМА 
«БРИГІДКИ» У ЛьВОВІ. 
1930-ті роки
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СЛОВНиК 
УКРАїНСьКОГО 
ПОЛіТВ’яЗНя 
МіжВОЄННОї 
ПОЛьЩі:

Масакра – 
побиття

Голота – шну-
рок, яким пере-
давали повідо-
млення з кам-
ери в камеру

Грипс – таємна 
записка для 
зв’язку між ка-
мерами

Келія – 
тюремна  
камера

Капус – 
донощик-сексот

Цувакс – ново-
прибулий до ка-
мери

Ремонт – пер-
ший день у 
в’язниці

ЗАМіСТь ПОКіРНОї ДОЛі 
СЛУХНяНиХ ОВечОК 
УКРАїНСьКі НАЦіОНАЛіСТи 
ОБРАЛи жОРСТКУ 
ТАКТиКУ ПРОТиДії 
ПОЛьСьКій ТюРеМНій 
АДМіНіСТРАЦії ТА ОХОРОНі

далено нагадував каву. Оунівці з 
огидою називали його «люрою». 
На обід і вечерю – «борщ» (га-
рячу воду з картоплею і буря-
ком) або «дубівку» (гнилу карто-
плю або кашу). Голод був постій-
ним їхнім супутником.

Для власної втіхи поліцаї 
придумували різноманітні роз-
ваги, насміхаючись над в’язня-
 ми. Особливо популярними були 
такі методи відвертого знущан-
 ня, як «качачий хід» (у присіді 
потрібно було взятися руками за 
п’яти і так пересувати ся), «жабка» 
(ноги зігнуті, руки перед собою, 
стрибати якнайдалі, не розгина-
ючи колін), «індійсь кий танець» 
(в’язні по двоє тримали один од-
ного правою рукою за зігнуту 
ліву ногу, а лівою за шию, далі 
підскакували, обертаючись на-
вколо своєї осі, доки не падали з 
ніг), «живий Будда» (арештова-
ний у присіді підносив руки 
вгору, тримаючи щось важке, аж 
доки не падав у «нірвану», зне-
притомнівши).  

Арештованих також залуча-
 ли до найважчих фізичних ро-
біт: облаштування доріг, видо-
бутку каміння тощо. 

ЗГУРТОВАНіСТь  
і ВЗАЄМОДОПОМОГА 
Жахливі умови в місцях позбав-
лення волі мали фізично та мо-
рально зламати людину. Але за-
мість покірної долі слухняних 
овечок націоналісти обрали жор-     
ст  ку тактику протидії та контр-
наступу. Оунівці приносили із 
собою в тюрми внутрішню згур-
тованість та ієрархію організації. 
Передусім встановлювався зв’я-
зок між усіма політичними аре-
штантами й обирався провід. У 
різні роки та в різних тюрмах на 
чолі націоналістів стояли Роман 
Шухевич, Дмитро Грицай, Воло-
димир Янів, Зенон Коссак, Ми-
кола Арсенич, Іван Климів. Яро-
слав Стецько, керуючи націона-
ліста  ми у львівській «Бригідки» 
в’язниці, ініціював видання тю-
ремного часопису «Непоборні», 
що виходив двічі на місяць на 50 
сторінках. Його писали від руки, 
на цигарковому папері, вміщу-
ючи ідеологічні статті, інструк-
ції, огляд преси.

В’язнів максимально обме жу -
вали у спілкуванні між собою, 
проте оунівцям вдавалося таєм-
 но налагодити контакти. Най- 
популярнішим засобом були 
«грип    си», які всіма можливими 

і неможливими способами пере-
носили з камери в камеру. Їх пе-
редавали за допомогою «го-
лоти», яку закидали на мітлу, 
виставлену з вікна іншої «келії». 
Вони поширювалися в каплиці, 
на прогулянках, під час відвідин 
родичів. Буденною справою була 
комунікація через вистукування 
простої в’язничної абетки. 

Взаємодопомога під час пе-
ребування в тюрмі виявлялася, 
зокрема, у тому, що кожен, одер-
жавши харчовий пакунок чи 
щось іще від родини або знайо-
мих, ділився порівну з іншими.  
У приватній власності був лише 
одяг. Таким чином, кожен політ-
в’язень, навіть той, який нічого 
не одержував, діставав рівну пай -
 ку. Націоналісти не приймали до 
такої «господарської комуни» ін-
ших арештантів. Вони могли з 
ними поділитися харчами, але 
«посполиті» не могли віддати 
своїх пакунків для загалу. Для 
допомоги друзям, які опинились 
у карцерах, була спеціальна по-
сада – референт суспільної опі-
 ки. Він мав найшвидше з’їсти 
свою пайку, щоб потім у тарілку 
зібрати по дві-три ложки «ду-
бівки» для покараних.

При цьому націоналісти не-
рідко навіть глузували зі своїх 
кривдників. Один із польських 
ендеків, дивуючись стійкості чле -
нів ОУН, написав у листівці: «Оу-
нівці! Ви є нашими ворогами, але 
я вас шаную і подивляю!»

АКАДеМія ЗА ґРАТАМи
Та, перебуваючи в тюрмах, укра-
їнські підпільники не марнували 
часу: організовували навчальні 
курси та культурні заходи. Зо-
крема, активно вивчали іноземні 
мови, математику, філософію, 
поезію тощо. Богдан Казанів-
ський пригадує, як оунівці вчили 
французьку, отримуючи мате-
ріал та здаючи домашні завдан-
 ня під час тюремних прогуля-
нок. У «Березі Картузькій» бу ли 
курси з «історії філософії», «ко-
мунізму в теорії й практиці», «іс-
торії УВО», «як поводитися під 
час слідства». 

Під суворою забороною був 
спів українських пісень. Але під 
час святкування національних 
річниць (Листопадовий чин 1 лис -
то  пада, свято Зброї 31 серпня) 
організовувалися тихі «концер-
 ти», виголошувалися доповіді, 
спогади учасників визвольних 
змагань.  

Українці знаходили час на 
молитву і творчість. Провідні на-
ціоналісти не соромилися про-
мовляти навколішках вечірню 
молитву, але ніколи не ходили 
на сповідь до польського свяще-
ника. Політв’язні сповідались у 
свого духівника отця Йосифа 
Кладочного лише тричі на рік. 
Тюремна адміністрація дозво-
ляла арештованим причащатися 
тільки крізь ґрати. Священик рі-
шуче виступив проти цього при-
пису, який згодом був скасова-
ний не тільки для українців, а й 
для всіх в’язнів. Сповідь була од-
ним із найнадійніших способів 
утримувати зв’язок «зі світом». 

Оунівці в тюрмах писали чи-
мало ідеологічних, художніх і му -
зичних творів. «44 заповіді укра-
їнського націоналіста» були офор -
млені у «Вронках», а згодом впи-
сані між рядками на сторінках 
підручника англійської мови 
Langenscheidt і так переслані «у 
світ». Володимир Янів у в’язниці 
написав збірку поезій «Сонце й 
грати». Роман Мирович, студент 
консерваторії у Празі, створив 
фокстрот «Маркірант», Дмитро 
Штикало – «Танго без слів». Ці 
та інші твори миттєво поширю-
валися серед українців як у тюр-
мах, так і на волі. 

Перебування українських на-
ціоналістів у польських в’язни-
цях у 1930-х роках є яскравим 

прикладом незламності. Тодішні 
тюремні поневіряння та досвід 
опору системі стали «школою 
життя» для багатьох українських 
політв’язнів. Каральні заходи 
по  льської державної машини не 
мали успіху. Знання та організо-
ваність, що були накопичені до 
початку Другої світової війни, 
стали однією з важливих переду-
мов діяльності УПА. Тяглість 
традиції української непокори 
простежується також в організа-
ції найбільших повстань у ра-
дянських таборах, зокрема Но-
рильському та Кенгірському, які 
розпочали демонтаж ГУЛАГу. 
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Автор:  
Леонід 

Залізняк

Великий потоп
Катастрофічні повені під час останнього великого танення 
льодовиків сформували контури сучасної Європи і створили 
природно-кліматичні передумови для активного заселення 
території України

С
еред численних природ-
них катаклізмів, які спіт-
кали людство за майже  
3 млн років його історії, 

були й грандіозні повені. Згад  ка 
про ці глобальні лиха збере-
глася у Святому Письмі у формі 
оповіді про Всесвітній потоп та 
Ноїв ковчег.

Справжньою добою ката-
строфічних паводків для при-
льодовикової Європи, зокрема й 
території України, можна вва-
жати час інтенсивного танення 
останнього льодовика, 13–10 тис. 
років тому, який називають піз-
нім льодовиків’ям або фіналь-
ним палеолітом.

ПРиХОВАНі ЗАПАСи 
ЛьОДОВиКА
Під час максимального похоло-
дання 20–17 тис. років тому ве-
личезні маси води були скуті 
кригою, рівень Світового океану 
впав на 130 м, а Чорного моря – 
на 100 м. Як наслідок – мілко-
водні шельфові зони континен-
тів на глибинах до 100–130 м 
(коли відраховувати від сучас-
ного рівня океану) стали суходо-
лом. Зникли неглибокі моря 
вздовж північного узбережжя 
Євразії, північне узбережжя Си-
біру простягнулося на сотні кі-
лометрів ближче до полюса, ніж 
сучасне. На той час не існувало 
Берингової протоки між Азією 
та Північною Америкою. На 
місці сучасного Берингового 
моря лежала рівнина Берингія, 
через яку 13–12 тис. років тому 
вихідці з Азії заселили амери-
канський континент.

Після значного падіння 
рівня океану між Британією та 
Скандинавією буяла трав’яниста 
рівнина. Вона слугувала літнім 
пасовиськом для численних 
стад бізонів, північних оленів, 
диких коней, сайгаків, мамонтів 
і мисливськими угіддями для 
кроманьйонців верхнього пале-

оліту. Рибальські трали періо-
дично піднімають із дна Північ-
ного моря не тільки кістки ма-
монтів та роги оленів, а й нако-
нечники списів та гарпуни при-
льодовикових мисливців.

Глибоководні дослідження 
підводних схилів континентів 
фіксують по їхньому периметру 
чітку берегову лінію за 130 м 
нижче сучасної поверхні океа-
нів із характерними пляжами, 
дюнами, береговими урвищами 
тощо.

Потепління наприкінці льо-
довикової доби спричинилося 

до швидкого руйнування мерз-
лот. Надходження величезних 
мас талої води у Світовий океан 
різко підвищило його рівень. 
Затоплення низовинних діля-
нок суші часом мало катастро-
фічний характер, хоч і тривало 
кілька тисячоліть.

Як відомо, весняні повені ви-
никають унаслідок швидкого 
танення снігу та криги, назби-
раних за кілька зимових міся-
ців. Уявімо собі масштаб павод-
ків кінця льодовикової доби, 
коли розтавала крижана товща, 
утворена не за два-три місяці, а 
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Поліське при-
льодовикове 
озеро 13 тис.  
років тому

ГРАНДіОЗНА ПОВіНь, 
ВиКЛиКАНА ПРОРиВОМ 
ПОЛіСьКОГО ОЗеРА 13 ТиС. 
РОКіВ ТОМУ, ВПЛиНУЛА НА 
ФОРМУВАННя СУчАСНОї 
ДОЛиНи ДНіПРА

20–30 тис. років! Із потеплін-
ням швидко розмерзалися по-
тужні щити, і накопичена в них 
енергія, вивільняючись, била 
бурхливими водними пото-
ками.

Уздовж південного краю 
льодовика формувалися гігант-
ські пасма фронтальних морен 
– високі вали із принесених ним 
піску, глини, гравію, що простя-
галися на тисячі кілометрів у 
широтному напрямку через пів-
ніч Німеччини, Польщу, Біло-
русь до Росії на Верхню Волгу. У 
них виникали численні при-
льодовикові озера, що нерідко 
утворювали цілі каскади. У пе-
ріоди потеплінь поверхня щита 
танула інтенсивно, тож вели-
чезні маси води переповнювали 
озера і, прориваючи моренні за-
гати, струмували катастрофіч-
ними потоками. Рухаючись до-
линами річок униз, вони зми-
вали все, що траплялося на їх-
ньому шляху.

Періоди деградації льодови-
ків супроводжувалися ката-
строфічними повенями, гранді-

озними зсувами та селевими по-
токами, затопленням величез-
них ділянок материкових шель-
фів через різке підняття рівня 
Світового океану, яке ставалося 
внаслідок надходження сотень 
тисяч кубічних кілометрів талої 
води.

ПОЛіСьКО-ДНіПРОВСьКА 
ПОВіНь
Прип’ятська низовина, якою 
нині плине Прип’ять зі своїми 
притоками, має форму блюдця. 
Південно-східний край цієї «по-
судини» обмежували пасма льо-
довикових морен у районі сучас-
ного білоруського міста Мозиря 
в пониззі річки. Мозирські мо-
рени утворились у максимум 
зледеніння приблизно 250 тис. 
років тому. Їхні ланцюги підні-
маються над поверхнею При-
п’ятської западини на 30–50 м, 
перекриваючи шлях на схід у 
долину Дніпра, який несе води в 
південному напрямку до Чор-
ного моря. Саме ця блюдцепо-
дібна западина на місці сучасної 
річки Прип’яті та її приток із 
природною моренною греблею 
на сході створила передумови 
для виникнення Поліського 
прильодовикового озера.

Концепцію існування остан -
нього з періодичними прори-
вами вод у долину Дніпра роз-
робляли впродовж усього ХХ 
століття геологи, зокрема на-
прикінці його – київський гео-
морфолог Василь Пазинич. До-
казом тривалого існування озе-
 ра є потужні відклади, вияв-
лені білоруськими фахівцями в 
басейні Прип’яті. Підгачене в 
районі вже згаданого Мозиря 

моренною грядою, озе ро мало 
стік на захід, у басейн Захід-
ного Бугу та Вісли. В ньому зби-
ралася величезна ма  са води з 
талих льодовиків (до 400 км3). 
Упродовж льодовикової доби 
Поліське озеро виникало і про-
ривалось у Дніпро не раз, руй-
нуючи долину річки до са-
мого гирла. Востаннє це ста-
лося 13 тис. років тому, коли 
внас  лідок інтенсивного танен-
 ня моренну греблю прорвало й 
через ворота прориву потекла 
річка Прип’ять.

Наплив сотень кубічних кі-
лометрів води в Дніпро мав ка-
тастрофічні наслідки як для 

його долини, так і для тамтеш-
ніх жителів. Потужний гідрав-
лічний удар викинув через про-
ривне гирло в гряді біля сучас-
ного села Юровичі в пониззі 
Прип’яті величезну кількість 
піску, гравію, глини. Насичена 
цим моренним матеріалом ве-
личезна маса води з Поліського 
озера покотилася долиною Дні-
пра на південь у Чорне море, 
руйнуючи схили терас і поли-
шаючи на її дні потужні піщані 
відклади. Геоморфологи вбача-
ють сліди цього руйнівного по-
току в рельєфі сучасної Дніпро-
вої долини.

Київ
Конча-Заспа

Дельта прориву
Морена
Кордон Полісся

ПОЛІСЬКЕ ОЗЕРО

Західний Б
уг

ЮровичіБрагінка

Прип’ят ь

Д
е

сн
а

Д
ніпро

Напрямок стоку води 
у басейн Західного Бугу 
та Вісли

Крем’яні стрі-
ли свідерців з 
воріт прори-
ву в селі Юро-
вичі
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Крим

←

Дніп
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н

Кубань

Молочна

 Бейсуг

Сарата

Дністер

Дніпро

Північне узбережжя Чорного моря 20–17 тис. років тому. За Фьодором Щєрбаковим

Давня берегова лінія
Палеорічки

Абразивні уступи
Край шельфу

Плейстоценовий 
aлювій палеорічок

Лесові відклади
Сучасна берегова лінія

До «потопу»Потужний селевий потік із 
Полісся полишив на різних її 
ділянках багатометрові наноси 
піску. Зокрема, і його багатокі-
лометровий масив у заплаві 
правого берега нижче Києва.

Визначити час катастрофіч-
ної повені, що прокотилась аж 
до Чорного моря, дають змогу 
археологічні пам’ятки, розмі-
щені безпосередньо на піщаних 
відкладах потоку. Великий нау-
ковий інтерес становить власне 
місце прориву Поліським озе-
ром Мозирської моренної гряди, 
розташоване за 20 км на півден-
ний схід від міста, котре дало їй 
назву. Води прильодовикового 
озера промили в довгому й ви-
сокому (40 м) пасмі своєрідні 
ворота завширшки 2,5 км, че-
рез які в наш час тече Прип’ять. 
Безпосередньо у воротах про-
риву розташоване село Юро-
вичі. На його околиці є піщане 
узвишшя, де зібрано виразну 
серію характерних наконечників 
стріл свідерської культури, виго-
товлених 11 тис. років тому. Зро-
зуміло, що свідерці могли меш-
кати безпосередньо у воротах 
прориву озера лише тоді, коли 
його вже не існувало, а колиш-
нім озерним дном протікала 
Прип’ять.

Грандіозна повінь, викли-
кана проривом Поліського 
озера 13 тис. років тому, була 
останнім природним факто-
ром, що суттєво вплинув на 
формування сучасної долини 
Дніпра в межах України. Дре-
наж Поліського озера зробив 
придатними для мешкання лю-
дини величезні низовини ба-
сейнів Прип’яті та Верхнього 
Дніпра.

«чОРНОМОРСьКий 
ПОТОП»
Унаслідок опускання рівня Се-
редземного моря під час макси-
мального похолодання 20–17 тис. 
років тому обірвався його зв’язок 
із Чорним через Босфор і Дарда-
нелли. Цей фактор разом із різ-
ким зменшенням припливу річ-
кової води через сухий холод-
ний прильодовиковий клімат 
періоду максимального падіння 
температур спричинив швидке 
зниження рівня Чорного моря на 
100 м, що посприяло, своєю чер-
гою, його опрісненню. Оголи-
лися неглибокі ділянки дна 
вздовж берегів – чорноморський 
шельф. Північно-західне узбе-

режжя прісноводного Чорного 
озера лежало на 200 км півден-
ніше Одеси. Азовського моря 
вза  галі не існувало, а його май-
бутнім дном тік Дон, що впадав у 
Чорне прісноводне озеро півден-
ніше Керченського півострова. 
Між Кримом та гирлом сучас-
ного Дунаю пролягала низо-
вина, прорізана долинами того 
ж таки Дунаю, Дністра й Дніпра. 
Десь за 100 км на південь від су-
часної Одеси Дністер вливавсь у 
Дніпро, гирло якого було при-
близно на широті Сімферополя 
(див. До «потопу»).

Сухий трав’янистий степ зі 
стадами бізонів, коней та інших 
травоїдних наприкінці льодови-
кової доби сягав далеко на пів-
день від сучасного степового 
Над чорномор’я, охоплюючи всю 
тери  торію Азовського моря та 
Одесь  кої затоки. По краю чорно-
морського шельфу на глибинах 
близько 100 м зафіксовано дав  ню 
берегову лінію з характерними 
урвищами, гальковими та піща-
ними пляжами, дюнами тощо.

Наприкінці льодовикової до-
би повені, подібні до Полісь  ко-
Дніпровської, відбувалися по 
всій прильодовиковій зоні Пів-
нічної півкулі. Величезні маси та-
лої води із грандіозних мерзлот 
Скандинавії, Сибіру, Північної 
Америки потрапляли до Світо-
вого океану, невпинно підніма-
ючи його рівень. Низовини вздо-
 вж материкових узбереж зато-
плювало море, і вони перетворю-
валися на материкові шельфи.

Унаслідок інтенсивного та-
нення льодовиків 15–10 тис. ро-

ків тому різко зробилися пов-
новоднішими річки Чорномор-
ського басейну. Талі води від під-
ніжжя Валдайського льодовика 
дренувалися на південь Дніпром 
і Доном. Дунай ніс величезні 
маси вологи з деградуючих кри-
жаних масивів Альп і Карпат, а 
Кубань – із Кавказу. Через Кумо-
Маницьку протоку в Чорне озеро 
стікали надлишки прісної води з 
переповненого Каспійського ба-
сейну. Тому рівень Чорного озера 
в останні тисячоліття льодови-
ків’я нерівномірно, але невпинно 
зростав, що призвело до поступо-
вого затоплення шельфових ді-
лянок узбережжя.

Наприкінці періоду, близько 
9,5 тис. років тому, прісні чорно-
морські води почали перелива-
тися через Босфор і Дарданел-
 ли. Солона вода Середземного 
моря сприяла, своєю чергою, 
поступовому засоленню Чорно-
 го й утворенню на його дні сір-
ководневого шару. Унаслідок не-
рівномірного, але невпинного 
підняття рівня Чорного моря 
наприкінці льодовикової доби 
безкраї степи Північного Над-
чорномор’я та Надазов’я опини-
лися на дні Одеської затоки й 
Азовського моря.

Версія поступового підняття 
рівня Чорного моря була розро-
блена українськими та росій-
ськими вченими ще за часів 
СРСР. Альтернативою їй є кон-
цепція катастрофічного Чорно-
морського потопу. Остання наро  -
дилася 1993 року під час між-
народної наукової експедиції 
вздовж шельфу на судні «Аква-

Внаслідок дренажу 
Поліського 

прильодовикового 
озера у 

фінальному 
палеоліті 

15–10 тис. 
років тому в 

Чорноморський 
басейн потрапило 

близько 

400 км3 

води
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навт», яку очолювали дослід-
ники з Колумбійського універ-
ситету (США) Вільям Раян та Во-
лтер Пітмен. Результати цих ро-
біт побачили світ 1999 року в 
книжці з інтригуючою назвою 
«Ноїв потоп».

Прибічники концепції Чор-
номорського потопу дійшли ви-
сновку, що в період максималь-
ного похолодання 18 тис. років 
тому, коли рівень Світового оке-
ану був значно нижчим за сучас-
ний, на місці Босфорської про-
токи, яка з’єднує Чорне море із 
Середземним, було пасмо пагор-
бів, що сполучало Європу й Азію. 
Раян, Пітмен та їхні прибічники 
вважають, що, на відміну від Се-
редземного моря, рівень ізольо-
ваного від Світового океану Чор-
ного не піднімався й був нижчим 
від сучасного на 150 м.

Поки Чорне озеро нібито пе-
ресихало, на кшталт сучас-
ного Аральського, води океану 
невпинно прибували. Близько 
7,6 тис. років тому, на думку 
прибічників Чорноморської ка-
тастрофи, хвилі Середземного 
моря сягнули Босфорської сід-
ловини, через яку гігантським 
солоним водоспадом заввишки, 
за різними даними, від 100 м до 
150 м перелились у прісне Чорне 
озеро. За версією катастрофіс-
тів, потік солоної води був на-
стільки потужний, що рівень 
його піднімався на 15 см щодня, 
а наступ моря на низовину, яка 
простягалася на місці сучасної 
Одеської затоки, тривав зі швид-
кістю кілька кілометрів за мі-
сяць. За два-три роки рівень 
Чорноморської водойми під-
нявся мінімум на 100 м і зато-
пив низовини вздовж західного 
й, особливо, північного узбе-
режжя.

Швидке засолення прісно-
водного озера морською водою 
виявилося фатальним для його 
флори та фауни. Практично од-
номоментне вимирання майже 
всього живого призвело до випа-
діння на дно нового моря потуж-
ного шару мертвих організмів. 
Продукти їх розкладу в умовах 
нестачі кисню призвели до зара-
ження глибинних шарів сірко-
воднем.

Драматична концепція Чор-
номорського потопу, попри ве-
лику популярність, має слабкі 
місця, за що зазнає критики з 
боку фахівців, які стоять на пози-
ціях поступових трансгресій во-

дойми. Зокрема, важко пояснити 
«усихання» Чорного озера в пе-
ріод максимального танення льо-
довиків у фінальному палеоліті 
15–10 тис. років тому, адже тоді 
внаслідок інтенсивного руйну-
вання Валдайського, Альпійсько-
Карпатського, Кавказького льо-
довиків різко зробилися повно-
воднішими Дунай, Дністер, Дні-
про, Дон, Кубань. Лише внаслі-
док дренажу Поліського прильо-
довикового озера в Чорномор-
ський басейн потрапило близько 
400 км3 води. Тому рівень Чор-
ного озера в останні тисячоліття 
льодовикової доби мав не падати, 
як вважають катастрофісти, а на-
впаки, підніматися, причому на-
віть швидше, ніж Світового оке-
ану. Це неминуче спричинило б 
спочатку затоплення шельфових 
ділянок узбережжя, а потім злив 
надлишків прісної води через 
Босфор у Середземне море. З ог-
ля    ду на сказане, варто обережно 
ставитися до катастрофічної гіпо-
тези.

Окрім того, декотрі її при-
бічники припускають, нібито 
біблійний сюжет про Всесвіт-
ній потоп описує затоплення 
Чорноморського узбережжя. 
Біблійне свідчення, що «вікна 
небесні відчинилися, і лився на 
землю дощ сорок днів і сорок 
ночей», більше нагадує тро-
пічні мусонні дощі на узбе-
режжі Індійського океану, ніж 
повінь у помірному кліматі Пів-
нічного Надчорномор’я.

Висловлено припущення, що 
відомі свідчення Платона про 
Атлантиду – це згадки про заги-
блу на дні Чорного моря Понтій-
ську цивілізацію. Однак сучасна 
археологія не дає жодних під-
став говорити про зникнення 
якогось стародавнього культур-
ного світу на дні Одеської за-
токи. Якщо море насувалося на 
сушу зі швидкістю кілька кіло-
метрів за місяць, як твердять ка-
тастрофісти, то більшість насе-
лення залитих ним територій 
мала змогу врятуватися. Однак 
після затоплення чорномор-
ського шельфу ані в Західному, 
ані в Північному Надчорномор’ї 
не зафіксовано слідів суспільств, 
які у своєму розвитку сягнули б 
рівня цивілізації, що передбачає 
наявність міст, писемності, дер-
жави.

Бачиться умоглядною і гіпо-
теза, що Шумер у Нижній Месо-
потамії засновано понтійцями, 

які врятували свої передові здо-
бутки від Чорноморського по-
топу. Нібито саме ці люди могли 
принести з Надчорномор’я на 
береги Тигру та Євфрату леген-
 ди про Всесвітній потоп, на під-
ставі яких виник шумерський 
міф про Ґільґамеша, що пізніше 
нібито трансформував  ся в біб-
лійну оповідь про Ноїв ковчег. 
Однак Месопотамія не потребує 
експорту легенд про катастро-
фічні потопи, бо має для них 
власне багате підґрунтя – що-
річні потужні розливи тих-таки 
Тигру та Євфрату, а також зато-
плення Перської затоки Індій-
ським океаном.

Отже, більшість сучасних 
дослідників схиляється до дум-
 ки, що затоплення чорномор-
ського шельфу сталося не за 
сценарієм Раяна й Пітмена, вна-
слідок одномоментного ката-
строфічного прориву Босфору 
водами Середземного моря, а 

поступово, унаслідок наступу 
моря на низовинні прибережні 
рівнини.

Масштабні при  родно-кліма-
тичні зміни фіналу льодовико- 
вої доби, що супроводжувалися 
гран діозними катаклізмами, 
спричинили встановлення від-
носно теплого клімату сього-
дення, сформували сучасні кон-
тури Європи, створили природні 
передумови для заселення її пів-
ночі і заклали підвалини етно-
культурної карти півночі євра-
зійського континенту. 

УНАСЛіДОК іНТеНСиВНОГО 
ТАНеННя ЛьОДОВиКіВ  
15–10 ТиС. РОКіВ ТОМУ РіЗКО 
ЗРОБиЛиСя 
ПОВНОВОДНішиМи РічКи 
чОРНОМОРСьКОГО БАСейНУ

ЧОРНЕ МОРЕ  
З КОСМОСУ.  
Блакитним  
позначені  
затоплені  
ділянки  
у післяльодо-
виковий  
період
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МІж НЕБОМ 
І ЗЕМЛЕЮ. 
У фільмі 
«Операція 
«Арго» 
Голлівуд 
допомагає 
визволити 
американських 
дипломатів.  
У справжньому 
житті 
порятунок 
потрібен самій 
«фабриці 
мрій»

К
іноіндустрія переживає 
економічні зміни. При-
бутки падають, хоча Голлі-
вуд знімає дедалі яскра-

віші картини для нових ринків, 
які розвиваються бурхливими 
темпами. Тим часом телебачен-
 ня, ця колишня Попелюшка, 
отримує рекордні доходи й небу-
вале визнання критики. Процес 
зміни влади в «фабриці мрій» 
ілюструє хоч би й той факт, що 
24 лютого ведучим церемонії 
вручення «Оскарів» був Сет 
Мак  Фарлейн – комедійний ак-
тор, найкраще відомий як тво-
рець телевізійного мультсеріалу 
«Ґріффіни».

Вищі ділові кола Голлівуду 
вже давно охопило маніакальне 
відчуття невпевненості. Тепер 
вони мають на те підстави. 
«Бізнес-модель у кіно зруйнова-
 на», – каже Амір Малін, засно-
вник приватного інвестиційного 
фонду Qualia Capital. Від 2007 
до 2011 року, за словами Бен-
джаміна Свінберна, фінансового 
директора комерційного банку 
Morgan Stanley, доходи без відра-
хування податків п’яти студій, 
контрольованих великими медіа- 
конгломератами (Disney, Univer   - 
sal, Paramount, Twentieth Century 
Fox і Warner Bros.), упали при-
близно на 40%. На його думку, 
сьогодні на студії припадає 
менш ніж 10% прибутків їхніх 
материнських компаній, а до 
2020 року ця частка здрібніє до 
якихось 5%. Усе це тому, що «ве-
лика шістка» (шоста – це Sony 
Pictures, яка належить одно-
йменному виробникові електро-
ніки) зростає повільніше, ніж те-
лебачення. 2012 року загальний 
прибуток медіа-корпорації Time 
Warner від продукування філь-
мів cтановив $12 млрд – на 20% 

більше, ніж у 2002-му. За той са-
мий період доходи телевізійних 
мереж компанії зросли більш як 
на 84%, до $14,2 млрд.

Кінобізнес дуже відрізня-
ється від телевізійного, хоча сту-
дії на зразок Warner Bros. та Fox 
практикують обидва види діяль-
ності. Телебачення відносно ста-
більне й нині дуже вигідне. Теле-
візійні мережі приносять при-
бутки з реклами та плату від опе-
раторів кабельного й супутнико-
вого мовлення. У США вона ся-
гає приблизно $32 млрд за рік і 
щороку зростає приблизно на 
7%. Люди люблять «блакитні» 
екрани. У розрахунку на одну го-
дину це один із найдешевших 
видів розваг.

Доходи від кіноіндустрії, на-
впаки, непостійні. Відвідуваність 
кінозалів то зростає, то падає. 
2011 року американські кінотеа-
три реалізували 1,28 млрд квит-
ків – найменше від 1995-го. То-
рік їх продаж знову піднявся до 
1,36 млрд, а касова виручка сяг-
нула рекордних $10,8 млрд зав-
дяки блокбастерам на кшталт 
«Месників». Але відвідування 
кінозалів у Сполучених Штатах 
навряд чи зростатиме, надто за-
раз, коли в кожній домівці стіль-
 ки цифрових медіа для розваг. 
Частка американців, які ходять у 
кіно принаймні раз щомісяця, 
зменшилася від 30% у 2000 році 
до 10% у 2011-му. Аналітики не 
очікують найближчим часом 
примноження доходів у кінотеа-
трального сектору країни. Навіть 
у Голлівуді визнають, що Аме-
рика – «зрілий» кіноринок. І це 
не комплімент у галузі, де по-
важний вік – причина втратити 
роботу.

Голлівудські кіностудії сти-
каються із трьома довгостроко-

вими проблемами: падіння при-
бутків від сектору хатніх розваг, 
зростання затрат на виробни-
цтво кінострічок та умови, які їм 
ставлять на нових ринках, що 
швидко розвиваються.

Хоча в заголовки преси по-
трапляє зазвичай лише касовий 
збір фільму, студія залежить і від 
того, як ідуть справи потім, коли 
його продано чи віддано в про-
кат для домашнього перегляду. 
Реалізація DVD сягнула піку в 
2004 році. Відтоді збут кінокар-
тин на таких носіях, як відеока-
сети, DVD й диски Blu-ray, за да-
ними аналітичної компанії IHS 
Screen Digest, упав приблизно на 
36%. Різко стали популярні-
шими пункти на зразок Redbox, 
які пропонують дешевий прокат 
дисків, та сервіси потокового ві-
део, як-от Netflix, але вони не на-

Розділені 
екрани
Як руйнується бізнес-модель  
в індустрії світового кіно
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ВиЩі ДіЛОВі КОЛА 
ГОЛЛіВУДУ Вже ДАВНО 
ОХОПиЛО МАНіАКАЛьНе 
ВіДчУТТя НеВПеВНеНОСТі

стільки прибуткові, як прямі 
продажі. «Люди дивляться не 
менше фільмів, ніж кілька років 
тому», – каже Тодд Джунґер, 
віце-президент дослідної компа-
нії Sanford C. Bernstein. «Просто 
витрачають для цього на $6 млрд 
за рік менше».

У ПАСТЦі?
А затрати тим часом зростають. 
Усі сподівалися, що нові техно-
логії здешевлять кіновиробни-
цтво, але вийшло, як каже гене-
ральний директор Sony Pictures 
Майкл Лінтон, цілком навпаки. 
Перехід від аналогового до циф-
рового зображення дав змогу 
вибагливим режисерам знімати 
більше кадрів і пізніше їх під-
правляти, заощаджуючи доро-
гоцінний час на зйомку та реда-
гування. А ще кіностудії почали 

випускати більше так званих 
тентполів (англ. tent pole film) – 
масштабних проектів, від яких 
гарантовано отримаєш прибу-
ток, навіть якщо інші стрічки не 
матимуть комерційного успіху. 
У таких картинах зазвичай став-
 ку роблять не так на цікавий 
сценарій, як на дорогі спеце-
фекти, що повинні забезпечити 
касові збори по всьому світу. 
Часто виробництво цих кінотво-
рів обходиться до $200 млн, і 
ще $50–100 млн іде на роз-
крутку.

Коли провалюються такі до-
рогущі фільми – масштаби збит-
ків важко уявити. Студія Disney 
мусила списати $160 млн після 
фіаско однієї-однісінької стрічки 
«Джон Картер» – не дуже вдалої 
історії про космічні пригоди. Ра-
ніше кіностудії могли розпро-

дати квитки й диски навіть на 
провальну кінокартину. Та зараз 
через соціальні мережі й сайти 
фанів негативні відгуки поши-
рюються миттєво, тож репутація 
стрічки може піти на дно ра-
ніше, ніж режисер скомандує: 
«Знято!»

Керівництво голлівудських 
студій намагається привабити 
нові ринки, де щодня з’являється 
дедалі більше потенційних гля-
дачів із новоспеченого серед-
нього класу. Один директор кі-
нокомпанії називає міжнарод-
ний прокат «рятувальною 
шлюпкою на борту «Титаніка». 
Касові збори за межами Аме-
рики зростають у два з полови-
ною рази швидше, ніж у самих 
Штатах. Китай – заповітна мрія 
кожного кіностудійного шефа – 
обійшов Японію і став другим 
за величиною у світі кінорин-
ком. Кінобізнес на його терито-
рії «проти минулого року зріс 
удвічі», – каже Майкл Лінтон із 
Sony Pictures.

Але навіть із примноженням 
реалізації квитків на таких но-
вих ринках, як Росія і КНР, кіно-
студії отримують менше чистого 
прибутку від своїх блокбастерів. 
В Америці на великих виробни-
ків припадає майже половина 
проданого. У Китаї на голлівуд-
ський продукт – лише чверть. 
До того ж у Піднебесній дозво-
лено брати в прокат не більше 
ніж 34 іноземні фільми за рік 
(2012-го «велика шістка» випус-
тила загалом 134 стрічки). До-
дамо: ці країни приносять дуже 
незначний прибуток від інду-
стрії хатніх розваг, і таке стано-
вище кілька років не змінюва-
тиметься. Одна студія, аби кон-
курувати з піратами в РФ, почи-
нає продаж DVD вже через мі-
сяць після виходу нового фільму 
в прокат.

ГОЛОДНі іГРи
Затиснуті між зростанням за-
трат і спадом доходів, великі кі-
новиробники у відповідь нама-
гаються знімати більше стрічок, 
які можуть стати лідерами про-
кату. Зазвичай це сиквели, при-
квели і що завгодно, аби лиш 

№ 10 (278) 8–14.03.2013|УКРаЇнсЬКиЙ ТиЖдЕнЬ|41

кіНОіНДустріЯ|наВіГаТОР

ф
о

т
о

 з
 с

а
й

та
 L

E
N

TA
-u

A
.N

E
T



там були персонажі з відомими 
іменами. Але, за словами сцена-
риста Вільяма Ґолдмана, «ніхто 
нічого не знає» – тобто успіху 
картини не передбачиш. Неза-
лежні кіновиробники все ще 
можуть заробити на несподіва-
них хітах, але в них обмежені 
ринки за кордоном: американ-
ські драми й комедії зазвичай 
не мають такого успіху поза 
межами країни, як мультфільми 
чи бойовики.

Від 2006 до 2012 року, за 
даними японської холдингової 
компанії Nomura, студії «вели-
кої шістки» теж зменшили про-
дукування на 14–54%. А ще вони 
почали набагато менше платити 
акторам і режисерам. Кілька ро-
ків тому зірка з гучним ім’ям 
отримала б за фільм $20 млн і 
діставала таку пропозицію раз 
на півріччя. Сьогодні тому са-
мому акторові чи актрисі мо-
жуть заплатити $10 млн, та й 
роль у кінокартині, зауважте, 
щастить здобути раз на пів-
тора року. Деякі студії почали, 
крім того, вдаватися до послуг 
режи серів-початківців, бо це 
дешев  ше і їхні витрати легше 
контролювати. Останнє вда-
рило по аген  ціях, які полюють 
на таланти. 2009-го сталося злит -
 тя двох таких великих бюро, 
William Morris і Endeavor. «Лю-
ди не відразу зрозуміли, що гро-
шей тут крутиться тепер наба-
гато менше», – каже Бред Ґрей, 
генеральний директор компанії 
Paramount. – Ми не тільки не-
здатні платити всім стільки, як 
раніше. Ми ще й не можемо 
створювати таку саму кількість 
проектів».

Частково ситуацію допома-
гає поправити телебачення. Бю-
джети найвидовищніших шоу 
зросли: зараз деякі епізоди ко-
штують по $5–6 млн за годину. 
Це набагато менше, ніж худож-
ній фільм, але вдвічі більше за 
ціну багатьох мережевих пере-
дач. Сцени із серіалів американ-
ського кабельного телеканалу 
HBO «Підпільна імперія» або 
«Гра престолів» за видовищ-
ністю не поступаються жодному 
кінофільмові. Кінозірки на зра-
зок Дастіна Гоффмана і Джеффа 
Деніелса перейшли працювати 
на телебачення, тому що ка-
бельні мережі щедро фінансу-
ють свої проекти й залишають 
акторам та режисерам більшу 
свободу творчих дій. Зараз різ-

ниця в якості між ТБ й кіно на-
багато менша, ніж колись.

Директори кіностудій змі-
нили тон висловлювань щодо 
цифрових компаній, які увірва-
лись у «фабрику мрій» (як-от 
Netflix). Тепер їх не демонізу-
ють, а вважають золотим дном. 
«Netflix – це найкраще, що мо-
гло трапитися за довгий час із 
Голлівудом», – каже Кріс Сіл-
берман, президент акторської 
агенції ICM Partners. Це тому, 
що Netflix та інші сервіси пото-
кового відео (як-от сервіс Ama-
zon Prime) платять мільярди за 
можливість надавати контент 
кіностудій своїм онлайн-перед-
платникам. Вони конкурують за 
права з найбільшими кабель-
ними телеканалами, як-от HBO 
і Showtime; очевидно, це й під-
німає ціни. Netflix, згідно з дея-
кими дослідженнями, у 2011–
2012 роках витратила $4,8 млрд 
на купівлю потокового контен-
 ту. Директори кіностудій споді-
ваються, що ці сервіси охоплять 
увесь світ.

Але Netflix та інші компанії 
докорінно змінюють індустрію 
домашніх відеорозваг, тож кіно-
студії з останніх сил намага-
ються від них не відставати. То-
рік уперше за довгий час доходи 
від цієї індустрії не зменшува-
лися (залишалися приблизно на 
одному рівні – див. «Падіння з 
небес»). Тепер кіностудії хочуть 
їх примножити. Найпевніший 
спосіб – вкладати гроші в про-
даж цифрового контенту, що обі-
цяє великі прибутки. Дехто з них 
експериментує з «вікнами» (ко-
ли філь  ми в кожному форматі 
доступні впродовж певного часу) 
і надає цифрові версії для заван-

таження за кілька тижнів до по-
яви DVD в продажу.

За словами президента ком-
панії Fox Майка Данна, до 2015 
року американці матимуть на ру-
ках 861 млн пристроїв із підклю-
ченням до інтернету, як-от ігрові 
приставки, планшети, смарт-
фони й ноутбуки. Для порів-
няння: 2012-го їх було 560 млн. 
У перерахунку один середньоста-
тистичний житель США володі-
тиме 2,7 пристрою. Кіностудії 
вважають, що право на фільми 
стане знову вигідним, якщо їх 
можна буде легко переглядати 
на всіх цих «іграшках». Великі 
студії (за винятком Disney) 
об’єдналися в ініціативу під на-
звою UltraViolet, яка дає змогу 
зберігати права на перегляд ку-
плених фільмів у хмарі. Але на-
віть прихильники цього плану 
визнають, що поведінка спожи-
вача змінилася. В майбутньому 
більшість клієнтів вважатиме, 
що краще платити за перегляд, а 
не купувати.

Через це одні хочуть, щоб кі-
ностудії пішли ще далі й цілком 
позбулися «театрального вікна» 
(коли фільми йдуть виключно в 
кінозалах). Задум полягає в то-
му, щоб дати змогу споживачам 
дивитися їх удома за вищу ціну, 
а не йти до кінотеатрів. Вгадати 
реакцію останніх неважко. Вони, 
як і більшість кіностудій, від та-
кої ідеї не в захваті. «Фільми за-
дорого обходяться, щоб ми по-
закривали ці вікна й фактично 
позбавили себе окремого дже-
рела доходів», – каже Алан Горн, 
одна з головних постатей у 
Disney.

Інші намагаються випробу-
вати все на практиці. Торік не-
залежна кіностудія і медіа-
компа  нія Lionsgate випустила 
трилер про фінансового афе-
риста «Арбітраж». Картина вод-
ночас вийшла в прокат у кіноте-
атрах і з’явилася в платному до-
ступі «відео на вимогу». Прези-
дент Lionsgate Майкл Бернс вва-
жає, що вона принесла втричі 
більше прибутку, ніж якби 
його просто показували в кіно-
залах, адже «знайшов дві різні 
аудиторії». Але якщо це зробить 
одна велика студія, то кінотеа-
три можуть завдати удару у від-
повідь і відмовляться демон-
струвати її картини. Мало хто 
хоче так ризикувати. Бідність 
жахлива. Дивилися «Знедоле-
них»? 

ПРОГНОЗ

Падіння з небес
Динаміка індустр домашніх відеорозваг, США
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Від 2007 до 2011 
року доходи без 
відрахування по-

датків п’яти студій, 
контрольованих 
великими медіа-
конгломератами 
(Disney, Universal, 

Paramount, 
Twentieth Century 

Fox і Warner Bros.), 
упали  

приблизно на 

40%

Частка  
американців,  

які ходять у кіно 
принаймні один 

раз щомісяця, 
зменшилася від 

30% 
у 2000 році до  

10% 
у 2011-му
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індульгенція  
на деградацію?

Н
ерідко ЗМІ, які мають ре-
путацію демократичних і 
патріотичних (причому 
цілком заслужену), почи-

нають сприймати її як індуль-
генцію на творчий застій. Мов-
ляв, «своїх» свідома громад-
ськість не критикуваме й усе по-
дарує. Така комфортна позиція 
різко послаблює вимоги до влас-
ної роботи, помітно знижує рі-
вень, а відтак обіцяє занепад і де-
градацію. Вони настануть не 
миттєво, але якщо нічого не ви-
правляти, то неодмінно. Вже 
кілька років лідером незалежної 
телевізійної журналістики Укра-
їни є канал ТВі. Цікаві дискусії в 
«Політклу  бі Віталія Портни-
кова», гуч  ні викриття в програмі 
Наталії Седлецької «Тендер 
NEWS», журналістські розсліду-
вання «Особливого формату», 
чесні новини зажили популяр-
ності у глядачів. На ТВі захоп  
лена (на тлі беззмістовності ін-
ших представників вітчизняного 
ТБ) публіка відправляє sms на 
кшталт «ТВі, ви найкращі!». Що 
й казати, приємно, але не дай 
Боже редакції та журналістам 
щиро в це повірити.

Останнім часом на цьому те-
лересурсі з’явилося чимало три-
вожних проявів, які засвідчують 
брак необхідної вимогливості до 
себе з боку творчого колективу. 
Зокрема, дискредитація через 
погану реалізацію чудових ідей, 
як-от програми «Лекції та по-
дії». Слід зазначити, що тут цей 
телеканал не є першовідкрива-
чем. Російська «Культура» вже 
давно практикує проект «Acade-
mia», де визначні науковці та 
культурні діячі країни читають 
програмні лекції студентській 
аудиторії. Історики, соціологи, 
філософи, етнологи та інші фа-
хівці демонструють здобутки 
своїх дисциплін, діляться сумні-
вами, розповідають про про-
блеми й суперечності пошуку. 
Дуже час  то це непересічні осо-
бистості з поважною «кредит-

ною історією», з гідною уваги 
професійною біографією.

Дивлячись цей канал, часто 
відчував  нерозумін  ня, чому 
українське ТБ не виявляє жод-
ного інтересу до вітчизняних 
метрів (а такі в нас є), не надає 
їм трибуну…

Здавалося, що ініціатива ТВі 
«Лекції та події» заповнить цей 
вакуум. Справді, спочатку було 
кілька цікавих виступів непере-
січних персоналій. Але енергії 
вистачило не надовго. Чомусь 
доволі швидко почалася гра на 
пониження. В ефірі з’явилися 
ніко му не відомі діячі сту дент-
сько-аспірантського ві ку (хоча 
однозначно не вундеркінди), які 
демонстрували хіба що енергій-
ність у справі самопіару й насо-
лоджувалися можливістю пока-
зати себе з екрана цілій Україні. 
То якась балакуча дівчина роз-
повідала про те, як вона органі-
зовує туристичні подорожі, то 
ще балакучіша ділилася вра-
женнями від японського театру, 
то деякі їхні колежанки по дві 
години емоційно базікали ні 
про що. Чому на ТВі вирішили, 
що це може справити враження 
ще на когось, крім мікротусовки 

родичів, друзів і знайомих 
екранних фігурантів, залиша-
ється загадкою…

Якщо виходити з репертуар-
ної політики керівників ТВі, то 
програма «Лекції та події» од-
нозначно засвідчує, що видат-
них учених, мислителів і митців 
у нас в Україні бракує, тож дово-
диться відловлювати на Хреща-
тику перших – ліпших. Може, 
керівники ТВі просто не знають, 
хто є хто в українській науці, 
культурі, мистецтві тощо? Але 
це не робить їм честі як журна-
лістам. 

Непогано починалася на ка-
налі програма «Цивілізація», 
проте зійшла на пси, зробив-
шися доволі каламутним пото-
ком російсько-української кіно-
документальної пропаганди. У 
«Політклубі Віталія Портнико-
 ва» екс-шефові, а нині нардепу 
Миколі Княжицькому відкрито 
дорікали, що на ТВі дедалі біль-
 ше стає російського телевізій-
ного секонд-хенду.

Ось, наприклад, нещодавно 
о п о з и ц і й н о - п а т р і о т и ч н и й 
україн    ський телеканал ощасли-
вив глядачів фільмом типово 
радянсь  ким – «Після прем’єри 

Автор:  
ігор Лосєв
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НА ТВі ДеДАЛі БіЛь  ше 
ТРАНСЛююТь РОСійСьКий 
ТеЛеВіЗійНий СеКОНД-ХеНД

– розстріл». У ньому йдеться 
про червоних підпільників 
Криму часів німецької окупації 
1941–1944 років. Стилістика – 
оспівування боротьби «За Ро-
діну, за Сталіна!»

Один із головних коментато-
рів – ватажок комуністів АРК 
Леонід Грач. Не з’явилося б за-
перечень, якби все це супрово-
джувалося об’єктивним історич-
ним аналізом партизанського й 
підпільного руху в регіоні. Але 
ж не було й спроб. Хоч у самому 
фільмі не обійшлося без прово-
кації, якої ніхто не прокоменту-
вав. Згідно із заявою авторів 
фільму, групу підпільників, які 
діяли в сімферопольському дра-
матичному театрі, виказали 
німцям… крим  ські татари. Це 
улюблена теза комуністичної 
пропаганди, яку ведуть у Криму 
вже майже 70 років. За її наста-
новами, в усіх провалах парти-
занів і підпільників винні пред-
ставники крим   ськотатарського 
народу. Не заглиблюючись в іс-
торію політики Росії та СРСР 
щодо нього, зазначимо, що зви-
нувачення на адресу цих корін-
них жителів Криму для партій-
них і радянських керівників, які 
відповідали за організацію 
спротиву окупантам, були чудо-
вою можливістю виправдати 
власну неспроможність і без-
дарність. Приміром, місцевий 
обком ВКП(б), спираючись на 
марксистсько-лєнінську науку, 
дійшов висновку, що німецька 
присутність на півострові три-
ватиме не більше трьох місяців 
(насправді вийшло майже три 
роки). Ґрунтуючись на цих про-
гнозах, готували продовольчі 
бази в горах і лісах півострова. 
Невдовзі в партизанських заго-
нах почався страшний голод 
(траплялися навіть випадки 
людожерства). Командування 
негайно все списало на крим-
ських татар, оголосивши, що це 
вони повиказували бази нім-
цям. Шкода, що ТВі проти своєї 
волі став співучасником прово-
кації проти наших співгрома-
дян кримськотатарської націо-
нальності. До речі, в Сімферо-
полі мешкає історик, знавець 
партизанського та підпільного 
руху в регіоні Юрій Поляков, 
людина об’єктивна й толерант-
 на. ТВі за бажання міг би його 
запросити чи взяти інтерв’ю…

У тому самому стилі було 
зроблено ще один російсько-

радянський «презент» ТВі – фі-
льм «Мурманськ. Битва за Арк-
тику», де сучасний російський 
історик дорікав американцям і 
британцям, що вони під час 
Другої світової війни погано 
охороняли свої конвої, які везли 
допомогу Радянському Союзові 
до Мур  манська. На жаль, він не 
сказав, а на ТВі промовчали, що 
чимало суден союзників були 
знищені німецькими літаками й 
підводними човнами саме в зоні 
відповідальності радянського 
Пів  нічного флоту. Той-таки фа-
хівець без докорів сумління 
натх  ненно повторював пропа-
гандистські тези, що на Німеч-
чину в 1941–1945-му працювало 
«пів-Європи». Пів-Європи – це 
половина Франції, Чехія, Бель-
гія, Нідерланди й Польща. Та 
ще Данія, Норвегія і Люксем-
бург. Румунію, Угорщину, Бол-
гарію та Грецію за всієї поваги 
до їхньої могутньої промисло-
вості не згадуватимемо. Історик 
ве льми симптоматично забув 
повідомити, що на Радянський 
Союз працювала велетенська 
економіка США і Британської 
імперії (включно з Канадою, Ав-
стралією та Південною Афри-
кою). У філь  мі прозвучали фан-
тастичні дані про бойові успіхи 
Північного фло   ту радянського 
ВМФ, хоча ве   сь він упродовж ці-
лісінької війни не потопив жод-
ного великого німецького бойо-
вого корабля, починаючи від ес-
мінця…

Такого штибу кінопродукція 
потребує коментування мало не 
кожного слова. А чого вартий 
іще один шедевр, що його ТВІ 
демонструє вже не вперше, де 
оспівано сталінського стража 
державних рубежів Карацупу? 
Це справжній гімн прикордон-
ним військам ВЧК–ГПУ–
НКВД–МГБ–КГБ СРСР…

Днями ТВі знову демонстру-
ватиме ще один луб’янсь кий ше-
девр, фільм «Карателі», про чер-
воних латиських стрільців, де 
донька радянського академіка 
Нарочницького Наталія доводи-
тиме, що саме латиші головним 
чином винні в червоному терорі 
на території Росії, а зовсім не 
«свята й безгрішна» Червона ар-
мія, і тим більше не «білі й пух-
насті» пролетарські «органи». 
Вона прозоро натякатиме, що су-
часна незалежна Латвія має за 
це відповідати. І напевне ніхто 
не скаже, що червоні латиші, які 

вели війну в 1918 році проти не-
залежної держави свого народу, 
робили це за вказівкою керівни-
цтва комуністичної Росії і були 
як вороги та зрадники викинуті 
геть спільними зусиллями ла-
тиських націоналістів, естонців, 
остзейських німців та військ Ан-
танти. У Латвії всіх цих Вацеті-
сів, Петерсів, Стучок, Фабріціу-
сів, Берзіньшів розглядали як 
злочинців. Якщо хтось із них у 
період від 1918 до 1940 року по-
трапляв додому, то здебільшого 
опинявся за ґратами.

Якщо на ТВі так триватиме й 
надалі, то він, як і ІСТV та МЕГА, 
має шанси позмагатися щодо 
своєї орієнтованості на Росію із 
пропагандистським телекана-
лом Міністерства оборони РФ 
«Звезда». Огидна агітація зво-
дить нанівець усе позитивне, що 
робить творчий колектив. А це 
означає, що канал утрачатиме 
глядачів, бо пропаганда сталініст-
ських цінностей (безвіднос  но до 
суб’єктивних намірів менедж-
менту телересурсу) несуміс  на з 
демократією та українським па-
тріотизмом. Інколи здається, що 
це якась підтримка новітньої ста-

лінізації в Росії, відтворення від-
повідної соціаль    но-історичної мі-
фології.

Розумні та ерудовані комен-
тарі Юрія Макарова (ведучий 
програми «Цивілізація») за-
гальної ситуації не рятують і 
остаточного враження не змі-
нюють. І чому ТВі так обмежив 
себе виключно російською про-
дукцією? Чом би не пошукати 
деінде? Хіба поляки, чехи, 
угорці, латиші, естонці відмов-
лять у якихось кінодокументах, 
що стосуються їхньої політичної 
історії? Та й десь далі можна 
щось віднайти, і діаспора здатна 
щось підказати…

Не можна сидіти на двох 
стільцях, бо це дуже часто закін-
чується падінням між них на під-
логу. Їхати на іміджі жертви ре-
жиму, ховаючи за цим непрофе-
сійність, брак креативу й ідейну 
нерозбірливість, довго не вдасть-
 ся… Дуже не хотілося б утрачати 
потенційно найкращий телека-
нал країни. 
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іноді для того, щоб створювати музику, 
інструменти не потрібні. Достатньо 
просто вдало організувати шум, якщо 

перефразовувати композитора Едґара 
Вареза. Гурт Stomp, який виступив у Києві 
2–3 березня, робить це вже понад 20 ро-
ків. Головний принцип, яким він керу-
ється, фактично можна сформулювати 
так: усе звучить. Шоу Stomp інтернаціо-
нальне, адже мова жестів, пантоміми та 
ритму, який і стає музикою, зрозуміла всім 
без додаткового перекладу, навіть коли 
туди домішується тонкий британський гу-
мор. 

У перекладі з англійської «stomp» 
означає «тупіт». І, власне, це вони теж ро-
блять, тобто тупотять. Ще стомпівці б’ють 
по сміттєбаках, трубах, столах, підлозі… 
Словом, шумлять як можуть. жанр вони 
свій самі визначили як ритм-шум-шоу, яке 
базується на поєднанні гри на ударних ін-
струментах, пантоміми, степу і брейку. 
Створив банду Люк Кресвелл, британ-
ський перкусіоніст і телеведучий, разом зі 
Стівом МакНіколасом, музикантом і дра-
матургом, ще в 1991 році. Починали вони 
з одного барабана, який висів у Люка на 

шиї. Далі – більше: після кількох вдалих 
виступів на фестивалях їх запросили зі-
грати на врученні «Оскара» та лондон-
ській Олімпіаді одразу з низкою номерів, 
вони підкорили Вест-Енд і Бродвей, отри-
мали купу премій та відзнак і зрештою 

стали національною гордістю Великої 
Британії.

Усе закінчується. Самої музики як та-
кої вже мало. Навіть шоу недостатньо. 
Коли у світі переграли на всіх можливих 
інструментах у всіх можливих і неможли-

У
перше за 10 років Девід Бові спро-
мігся на новий альбом. Критики з 
цього вже встигли зробити подію 
року: мусили-бо якось вихлюпнути 

назовні захват від промо-копій диска, 
розданих за місяць до дати ре-
л і з у . Певна річ, брита-

нець не випускав 
свіжих платівок по-

над десятиліття не для 
того, щоб зробити зараз 

такий резонанс у пресі. Так 
само зрозуміло, що кільканад-
цять людей, працюючи над 
«The Next Day», навіть най-
ближчому оточенню не роз-

повідали про диск зовсім не 
для того, аби долучитися до прак-

тики шпигунських романів. Просто 
Бові набридла зайва увага; та й ніщо так не 
тисне на мозок, як масове очікування того, 
що ти створюєш зараз. У нього в житті було 
більш ніж достатньо понтів, але це не вика-
блучування, а механізм самозбереження. У 
цього 66-річного співака й композитора 
таке незлецьке, буремне минуле, що тут 
пенсії не буває, але якщо вже працювати, то 
бажано без папараці й групі під готелем.

Диск можна було б охарактеризувати як 
«Бові роздягнений» (себто позбавлений 
іміджів та концепцій). Щоправда, в нього 
впродовж кар’єри було стільки образів, що 
хтозна, чи був у його арсеналі образ домаш-
нього втомленого скромняги? Адже якщо 
артистично молодий Бові склався напри-
кінці 1960-х, то головний його кар’єрний 
злет припав на 1970-ті, коли зовнішня скла-
дова була важливіша за музику, а те, з ким і 
де ти тусувався, важило більше, ніж тексти 
твоїх пісень. Хоча в тих умовах вижили 
тільки справжні, найсильніші. Утім, не ви-
требеньки, оригінальні чи фальшиві, а саме 
голос Бові щось-таки важить. Лише два при-
клади. Якщо не знати, хто співає, варто по-
чути «Under Pressure» гурту Queen – і ти 
вмить збагнеш, що там звучить голос на-
шого героя. Понад те, не треба бути вели-
ким музикознавцем та фаном артиста, аби 
впізнати на бек-вокалі й відчути його руку в 
пісні «All the Young Dudes» групи Mott the 
Hoople (виявляється, він продюсував увесь 
альбом цієї банди, котра торувала шлях від 
доби хіпі до глем-року початку 1970-х). У 
його музичному вокабулярі є все: від «бри-
танського вторгнення», арт-, прог-, краут- та 
глем-року до індастріелу, попси 1980-х та 

Хамелеон без шкіри

Метамузика
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Хоч Ірландія, принаймні її половина, 
і перебуває в тіні Великої Британії, 
проте ірландське кіно має своє ори-

гінальне обличчя. Більшою мірою це сто-
сується могутньої кіношколи, що випус-
тила сотні популярних у всьому світі акто-
рів, які зараз уславлюють і ту-таки Англію, 
і Сполучені Штати. Це Колін Фаррелл 
(«Олександр»), Пірс Броснан («Золоте 
око»), Деніел Дей-Льюїс («В ім’я батька»), 
Ґебріел Бірн («Кінець світу»), Брендан Ґлі-
сон («Залягти на дно в Брюгге»), Майкл 
Ґембон («Гаррі Поттер»), Кілліан Мерфі 
(«Бетмен»), Сірша Ронан («Ханна. Іде-
альна зброя»), Ліам Нісон («Список 
Шиндлера») та багато-багато інших. Не-
зважаючи на порівняно маленьку кіне-
матографічну історію, а кіновиробництво 
в Ірландії почалося наприкінці 50-х років 
XX сторіччя, за останні три десятиліття 
воно постало в повний зріст. Нехай Ір-
ландія й не може похвалитися чималою 
кількістю маститих режисерів, її кінема-
тографічний статус завдячує фільмам 
двох талантів: Ніла Джордана та Джима 
Шерідана. У 1990-х їхні соціально активні 
й психологічно сильні стрічки отриму-
вали призи на всіх значних кінофестива-
лях світу, а на додаток і найпрестижніші 
премії. Власне, тому Голлівуд і звернув 
увагу на Ірландію, її акторів та кіноінду-
стрію: після «Оскара» Дей-Льюїсу за 
«Мою ліву ногу» в 1990-му Шерідан уже 
знімав з останнім «Боксера» американ-
ським коштом. Натомість на Джордана 
звернули увагу ще в 1987-му, коли його 
«Мона Ліза» номінувалася на «Золотий 
глобус», завдяки чому вже наступні дві 
свої стрічки «Шаленство духів» 1988-го і 
«Ми не янголи» 1989-го він знімав на за-
мовлення гігантів TriStar та Paramount, а 
його «Інтерв’ю з вампіром» і поготів на-
лежить до сотні найкращих голлівудських 
фільмів.

Та ірландське кіно збагатили й інші 
режисери, які торкаються відкритої рани 

цієї країни – діяльності Ірландської рес-
публіканської армії в боротьбі за неза-
лежність. Опосередковано й 
необ’єктивно її торкалися багато де, на-
приклад, у «Відхідній молитві», серіалі 
«Коломбо» чи американській образливій 
підробці «Ігри патріотів». Та проникнути 
в тему аж до болючих причин змогли 
одиниці, але як потужно: німець Олівер 
Гіршбіґель («П’ять хвилин раю») та ан-
глійці Стів МакКвін («Голод») і Кен Лоуч 
(«Вітер, що гойдає ячмінь»). Цим кіноре-
жисери привертають увагу до національ-
ного конфлікту, проблем, які пронизують 
націю, розділену, як Корея, на дві час-
тини, і суспільство, поділене на протес-
тантів і католиків, проанглійців та проір-
ландців.

Нинішній чудово розвинений кінобіз-
нес Ірландії – результат нещодавньої 
зміни податкового законодавства, яке 
суттєво відчинило двері американським 
продюсерам. Чи вплинуло це на найсві-
жіші ірландські фільми, українці зможуть 
дізнатися 14 березня під час фестивалю 
«IrishFest: Нове кіно Ірландії». Дійство 
розпочнеться у столичному кінотеатрі 
«Київ», а продовжиться в Харкові, Львові 
та Одесі. Буде показано шість ігрових 
фільмів та один документальний.

ВАРТО ПОБАчиТи

«Ляльковий дім» («Dollhouse», 2012)
Реж. Кірстен шерідан
Безкомпромісна, трохи моторошна драма про 
сучасну молодь: компанія підлітків-відморозків 
влазить у чийсь дім, починаючи все нищити, доки 
не виявляє чимало «скелетів у шафі». Сленг, нар-
котики і комплекси – інгредієнти цього міксу.

«Хороші коливання» («Good Vibrations», 2012)
Реж. Ліза Баррос Д’Са і ґлен Лейберн
Несподіваний біографічний фільм, який, хроноло-
гічно належачи до початку революційного проти-
стояння в Белфасті, оповідає про музику. Саме му-
зика, а точніше панк-рок, стає способом протесту 
проти англійців.  

Вийшли із сутінку

вих комбінаціях, виникла потреба йти 
далі. У метамузику. Це й зробили Stomp – 
стали барабанщиками, що, відбиваючи 
ритм на непристосованих для цього пред-
метах, отримують мелодику. Хоча не 
вони одні стукають на всьому підряд. 
Бйорк реалізувала подібну ідею у своєму 
альбомі «Verpetine» 2001 року, а в 2010-
му вийшла кіноверсія таких експеримен-
тів – фільм «Звуки шуму», де шість бара-
банщиків грають на автівках, людях, ме-
дичних приладах, машинках для перера-
хунку грошей і навіть печатках. 

Певно, коли люди довго і всерйоз за-
ймаються музикою, їм може стати нецікаво 
просто грати. Фокус зміщується. Тепер фак-
тично у них ставлення до музики як до на-
уки, і вона стає черговим практичним експе-
риментом. Декларацією здатності до цього 
дійти інтелектуально. Адже перед тим як зі-
грати твір, кожен звук необхідно ще від-
найти. Музиканти стають дослідниками. 
Кульмінацією такого дослідження можна 
назвати body drumming, чи body percussion, 
тобто гру на самому собі. Щоб навчитися 
цього, є курси, зокрема й в Україні. Як пояс-
нює викладачка перкусії тіла в Києві Анаста-
сія Семененко, тіло – це найперший інстру-
мент, який був даний людині. І коли на-
вчишся грати на ньому, відчувати ритм і від-
творювати, стає зрозуміло, що музика 
всюди. Навіть там, де, здається, її немає.

мінімалізму, якого він відсьорбнув із та-
кими монстрами як Браян Іно та Роберт 
Фріпп. Його пісні зазвичай – еклектичне 
щось, ба навіть blue-eyed-soul: ніби до од-
ного трека зібрали три мелодії і підпа-
лили їх в апогеї вечірки. Але завжди в аль-
бомі є трійко простих, красивих, глибо-
ких та меланхолійних пісень. За тим са-
мим принципом побудований і новий 
диск про «наступний день». Щоправда, 
порівняно з першими платівками Бові 
рок-впливів стало значно більше, а він 
природним чином усмоктує все, що зву-
чить навколо. Якщо все це розмаїття по-
слухати від початку до кінця, то виходить 
украй красномовна картина. Понад те, 
остання пісня альбому «Heat» звучить як 
певна сповідь. Увесь диск – це черговий 
трип: маєш кілька стилів і ловиш багацько 
знайомих інтонацій. Чуєш, як кантрі-
вестерн-рок перетікає у психоделію, по-
тім звучить мультяшка з відлунням Біллі 
Джоела та The Ventures водночас, а потім 
«закріплюється» драйвом у найкращому 
дусі 1980-х.

Вам може не подобатися Бові – його 
голос чи еклектична манера створення 
пісень – вам навіть може бути не до смаку 
жодна з його ролей у кіно та житті, вас 
може дратувати, що в нього очі різного 
кольору, однак ви не зможете ігнорувати 
його красиве личко та вплив на музику 
впродовж 45 років. 



Пустеля як спосіб життя
Самопроголошена держава Сомаліленд не зіпсована увагою 
туристів, хоча тут майже бездоганна екологія 

Н
авряд чи серед українців 
знайдеться багато таких, 
хто планує провести від-
пустку в Сомалі. Але 

якщо це спало комусь на думку, 
варто обрати Республіку Сомалі-
ленд (а не Пунтленд чи Сомалі зі 
столицею Могадішо). Адже на 
теренах колишньої Сомалі зараз 
є три державні утворення. Сома-
ліленд – єдиний острівець ста-
більності на території колись 
єдиної країни, позначеної на ба-
гатьох географічних картах. 
Єдина складність полягає в тому, 
що посольств республіки оди-
ниці. Одразу зазначимо: автор 
цих рядків отримав візу лише за-
вдяки клопотанню, адресова-
ному до тамтешнього МЗС. 

Після приземлення в місті 
Бербера ми сіли до своєрідної 
«маршрутки» і поїхали до неве-
личкого аеропорту, який має 
єдиний термінал. Забронювати 
готель у Бербері через інтернет 
неможливо. Тож я послугову-
вався порадами мого фінського 
друга (адже саме фіни й шведи 
мають найширший безвізовий 
доступ до країн світу). З аеро-
порту до міста можна дістатися 
тільки на таксі. 

Рекомендований мені готель 
коштував лише… $5 на добу (без 
сніданку). Для Бербери це нор-
мальна ціна. Рівень послуг – між 
однією та двома зірками. У перші 
години перебування в кожній 
африканській країні ви маєте ви-
рішити питання купівлі води й 
обміну грошей на місцеву ва-

люту. Крокуючи піщаною стеж-
кою, я спочатку зустрів двох мо-
лодиків, які чомусь запитали: 
«Where are you going?». Згодом 
з’ясувалося, що це англійський 
аналог місцевого вітання. Зрозу-
мівши, що хочу обміняти гроші, 
вони запропонували обмін за 
дуже невигідним курсом. Зага-
лом єдиною надійною установою 
для обміну грошей є головний 
банк у центрі міста. Як і в біль-
шості країн цього регіону, він 
працює переважно зранку і че-
рез спеку має велику «обідню» 
перерву. Краще обмінювати ви-
ключно американські долари. 
Документів пред’являти не 
треба. У перерахунку на гривні 
одній тисячі сомалілендських 
шилінгів відповідає приблизно 

одна гривня.
Бербера – це не столиця Со-

маліленду, а друге за розміром 
місто країни. Проте його неоці-
ненною перевагою є близькість 
до морського узбережжя. Роз-
кішні пляжі на березі Аденської 
затоки простягаються більш ніж 
на 700 км! Чиста вода, цілорічне 
сонце, велика мілина і майже 
бездоганна екологія – переваги 
цієї місцини. Головне – не насту-
пити на морського їжака. Про-
блема лише в тому, що тутешні 

пляжні території сусідять із су-
цільною пустелею. Та й загалом 
мало хто приїжджає сюди за-
ради морського відпочинку. А 
варто було б!

Вийшовши до моря в межах 
міста, ви можете оглянути хіба 
що порт. Якщо ж візьмете таксі й 
матимете провідника, вам від-
криються усі курортні переваги 
околиць Бербери. Пляжі тут за-
вжди порожні, що місцеві меш-
канці пояснюють по-різному. 
Мовляв, перешкодою є або денна 
спека, або те, що сьогодні будній 
день. Насправді ж пляж у му-
сульманській країні – це зовсім 
не те, до чого звикли ми, євро-
пейці. Тут ви ніколи не побачите 
натовпу, який голічерева насоло-
джується сонцем та пірнає в мор-
ські хвилі. Не кажучи вже про 
роздягнених жінок. У Сомалі-
ленді вони показують хіба що 
очі, ховаючи решту тіла під по-
кровом квітчастих тканин. А 
п’ять разів на день у Бербері ви 
чуєте азан – призов до мусуль-
манської молитви. Такий спосіб 
життя має свої переваги: на ву-
лицях немає ані бродячих собак, 
ані п’яниць. Та й крадіжок тут 
майже не трапляється…

Щодо приморської «інфра-
структури», то вона тут міні-
мальна. Навіть поблизу міста я 
бачив єдиний прибережний рес-
торан. Навколо були лише вода, 
небесна блакить, пісок і сонце. А 
далі простиралося безмежжя ди-

Автор: 
Олександр 
Москалець

ПЛяжі ТУТ ЗАВжДи 
ПОРОжНі й ПРОСТяГАюТьСя 
БіЛьш Ніж НА 700 КМ
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ТРАНСПОРТ
Із цим найважче. З Аддис-Абеби та з Джибуті рейси до 
Бербери виконуються лише раз на тиждень. До Хар-
гейси, столиці Сомаліленду, літають й інші авіакомпа-
нії, але теж не щодня. Придбати такі авіаквитки в ін-
тернеті майже неможливо (або доведеться ризикувати 
незахищеним з’єднанням). Таксі коштує не більше, ніж 
послуги найбюджетніших київських перевізників. 
Трохи дешевшим є бачач (триколісна машина). Але в 
усіх випадках варто поторгуватися. 

ХАРчі
Пристойний обід у ресторані для людини середньої 
комплекції обійдеться в $1,5–3,5. Алкоголь тут не про-
дають узагалі. Воду треба купувати лише в пляшках 
приблизно за цінами київських супермаркетів. 

кої природи. Щоб переконатися в 
тому, подивіться на цю ділянку 
земної кулі в програмі 
GoogleEarth. Не знаю, чи занесе 
вас доля до Сомаліленду, але 
будьте певні: там живуть привітні 
та приязні люди, які ніколи не за-
подіють вам лиха… Вони дуже 
гарні: довголиці, з правильними 
рисами обличчя. Інколи просто 
на вулиці можна зустріти друга на 
все життя. Тут часто можна спіл-
куватися англійською, особливо з 
молоддю. Місцева мова дуже 
складна, навряд чи хтось із нас 
здатний її опанувати. 

У Сомаліленді зовсім не 
нудно. Тут є можливість поласу-
вати молоком верблюда або над-
звичайно смачною стравою, яку 
готують із печінки цієї покірної 
тварини (її місцева назва – 
кібда). І те, й інше можна купити 
лише зранку і лише на базарі. 
Таке молоко коштує вдвічі до-

рожче від коров’ячого, але це по-
яснюється важкістю транспор-
тування. Щодо печінки, то її по-
дають із підсмаженими зеле-
ними помідорами, морквою, ци-
булею та спеціями. Відвідавши 
понад 40 країн світу і маючи 
схильність до гурманства, я на-
вряд чи куштував щось смач-
ніше! Порція такої страви обі-
йдеться гривень у п’ять. Хоча 
зважте на те, що іноземцям тут 
трохи завищують ціни.

Навіть у зимові місяці темпе-
ратура повітря на сонці в Сома-
ліленді сягає 40 градусів і вище, 
тож варто придбати хаміз (дов-
гополий білий халат вартістю не 
більше ніж $15) та тюбетейку 
(коштує від $2). Якщо ви одяг-
нете все це на голе тіло, додавши 
сандалі (близько $10), то мати-
мете змогу терпіти місцеву спеку 
так, ніби перебуваєте на Труха-
новому острові. 
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Роман Малко Олена чекан 

наш ТиЖдЕнЬ| 
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ОСТРіВ 
СКАРБіВ

Анна Корбут

На майдані Незалежності 
закривають старий хлібний ма-
газин. Мабуть, останній у цен-
трі столиці. Що там буде, навіть 
нецікаво. Можливо, якийсь рес -
торан, чи банк, чи аптека. Лю-
дям не треба хліба. Їм потрібні 
мобільні телефони, шмот   ки, су -
веніри, кредитні картки чи го-
динники. Коли я жив у Парижі 
на квартирі в старенької мадам 
Брюнель, щоранку хлопчина 
приносив їй пакет зі свіжими 
булочками і хлібом із пекарні 
навпроти. З вечора вона туди 
телефонувала, робила замов-
лення, і до сніданку на столі 
вже пахли смачнючі круасани 
чи хрумкий багет. У Києві та-
кого немає. Ніхто ніколи не 
снідає свіжими круасанами. 
Максимум учорашніми, запая-
ними в пластик. Та й де їх 
взяти? Адже українцям куди 
потрібніші речі з пластмасо-
вого світу… 

За СРСР будь-яка книжка 
вважалася найкращим пода-
рунком і незалежно від її змісту 
прикрашала серванти поруч із 
кришталем. Макулатурні тало-
 ни перекуповували, а перегля-
 ди раритетних мистецьких аль-
бомів сприймалися за щас тя. 
Зараз щезають навіть книгарні-
кав’ярні. Жадані раніше видан-
 ня перетворилися на антураж 
вареничних і бутиків. Десять 
паперових книжок коштують 
як одна електронна. Прощавай, 
Ґутенберґу… А читати завжди 
будуть ті, хто в літері бачить 
віддзеркалення нашого образу 
думки, втілення нашої сутності. 
Бувай здоровий, Еппл! До речі, 
зараз у розвинених країнах 
збільшується продаж вінілу. 
Суспільство все ж таки віддало 
перевагу платівкам над mp3. 
Нарешті повністю звучать увесь 
Бах і безодня музики до сучас-
ності.   

Днями в Києві відбувся кон -
курс молодих джазових музи-
кантів. Грали драйвово, тала-
новито, технічно, здебільшого 
якісну західну музику. Тішило 
бачити стільки людей, які ро-
зуміють, знають і хочуть її слу-
хати. Бракувало хіба що само-
бутності. Бо ті самі Антоніу 
Жобін та Азіза Мустафа Заде, 
на яких рівняються і чиї твори 
переграють, стали помітними 
не в останню чергу завдяки 
тому, що зробили ставку на 
свій унікальний спадок – бра-
зильські ритми чи гармонії 
традиційної музики мугам. 
На те, що відчувають краще, 
ніж будь-хто інший. Якщо ж в 
Україні хтось грамотно візь-
меться за те, що ховається під 
поверхневим шаром із шаро-
варів, сала і кількох пісень, по-
пуляризованих у 1990-ті, про 
культурну непомітність можна 
буде забути. 

ЗВОРОТНий ЗВ’яЗОК 

:)
Якщо в Україні 
хтось грамот-
но візь меться 
за те, що хо-
вається під по-
верхневим ша-
ром із шарова-
рів, сала і кіль-
кох пісень, по-
пуляризова-
них у 1990-ті, 
про культурну 
непомітність 
можна буде  
забути

Відгук на статтю «Відокремити Україну від 
януковича» в № 43/2012, де Олесь Олек-
сієнко пише, чому більшість громадян і 
українська влада – це два різні світи

Володимир Васильович Єрмоленко: З усім 
повністю згоден з вами, Олесь Олексієнко. 
Тільки хотів би зауважити, що в тих рядках, 
де ви негативно пишете про «помаранчевих 
лідерів», ви якби ділите провину, зрозуміло, 
на Ющенка та Тимошенко порівну. Тут хоті-
лося б більш конкретної персональної оцін-
ки. На мій погляд, взагалі й не могла Тимо-
шенко щось багато зробити. Пам’ятаєте ту 
обструкцію до її дій і намірів з одного боку 
Ющенка, а з другого – Януковича. Як мож-
ливо взагалі у таких умовах працювати 
прем’єр-міністрові? І це, та і все інше стри-
мувало або унеможливлювало роботу в та-
ких умовах.

журнал УТ – яка програма дій для опозиції! 
Та складається враження, що наша сучасна 
опозиція журнал не читає.

Відгуки на статтю «Діти XXVi з’їзду»  
в № 7/2013, де Сергій Литвиненко та ілько 
Майдачевський аналізують, чому україн-
ські ЗМі залишаються органами пропаган-
ди й агітації

ігор Гоппе: Дякую за якісну і об’єктивну ана-
літику. В державній економічній моделі, що 
маємо, – здорові перетворення неможливі. 
Ваші зусилля – як ковток Чистого повітря. Мо-
зок «хаває» глюки від існуючого системного 
державного Маразму і намагається – вижити. 
Вдається дедалі важче і цинічно...
Снайпер: У взаємовідносинах суспільства зі 
ЗМІ склалась ситуація, яка пояснює малое-

фективність журналістської роботи: опози-
ційно налаштована частина суспільства ди-
виться TVi та 5-й канал, апологети повер-
нення в совок дивляться проросійські і ро-
сійські канали, так само виглядає і читан-
ня друкованої преси. І виходить, що крити-
ку існуючої влади слухають, дивляться, чита-
ють ті, хто і сам переконенай у необхідності 
повалення злодійської влади, а українофо-
би насолоджуються своїми улюбленими те-
мами, не чуючи жодного слова з TVi, пере-
конання і одних, і других залишаються не-
змінними, і красномовність журналістів за-
лишається холостим пострілом. З цим треба 
щось робити... 

Опитування на сайті tyzhden.ua
як Ви оцінюєте саміт Україна – ЄС?
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32,76%

7,66%

1,72%

40,23%

17,63%

Як чергове попередження з боку Європи 
Як поступки Брюсселя Януковичу 
Як дипломатичну перемогу Януковича 
Як аванс довіри від ЄС 
Як формальний захід

Опитування триває від 25 лютого
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колишній начальник поліц�, прокурор 
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безпеки (Данія)
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Довгостроковий консультант проектів 
Ради Європи, екс-прокурор Груз�, 
колишній член Європейського комітету 
в справах запобігання катуванням 
і нелюдському або такому, що принижує 
гідність, поводженню чи покаранню 
(КЗК) від Груз� (Грузія)

Джеремі МакБрайд 
Адвокат найвищого рангу Палати 
«Монктон чеймберс» (Лондон), голова 
наукового комітету Агентства Європейсь-
кого Союзу з питань основоположних 
прав (Велика Британія)

Лорена Бахмайєр Вінтер
Професор кафедри кримінального 
права і процесу юридичного факультету 
Університету Комплутенсе, Мадрид 
(Іспанія)




	ОБКЛАДИНКА
	ЗМІСТ
	НА ЧАСІ
	Недостратегія
	Вимкніть телевізор!

	ПОЛІТИКА
	Янукович 2.0
	Читання між рядками

	ЕКОНОМІКА
	Слідами Лукашенки
	Чергове покращення для своїх

	СУСПІЛЬСТВО
	Ліки для жадібності
	Над гніздом зозулі
	Політичний «безум»
	Шукайте чоловіка

	СВІТ
	Путінські чистки
	Загибель країни
	Чи має сенс «пробачте»?

	СПАДОК
	Леви в клітці

	НАВІГАТОР
	Великий потоп
	Розділені екрани
	Індульгенція на деградацію?
	Критика
	Пустеля як спосіб життя

	НАШ ТИЖДЕНЬ



