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Інтерв’ю з американським 
психіатром Станіславом 
Ґрофом, у якому він розповідає 
про дослідження, що мають 
тисячолітню практику 
застосування, однак виходять  
за межі сучасної науки

Маєте право знати
Що викрив 
оприлюднений список 
агентів колишніх 
комуністичних 
спецслужб у Болгарії

Свобода від історії
Французький філософ 
Філіпп де Лара про те, 
чому, попри тимчасову 
гегемонію, міфи «Великої 
Вітчизняної війни» 
приречені на провал

Сєверодонецьк-2? 
Який «запасний аеродром» 
готують Янукович і його 
команда на випадок поразки 
на президентських виборах 
2015 року 

Системна рецесія
Чому ситуація 
в економіці й 
державних фінансах 
нині значно гірша, 
ніж торік

 Таємне стає більш явним
Чому продаж UMH другові 

«Сім’ї» навряд чи ще 
більше погіршить якість 

української журналістики

Усі на вулицю!
Що вивело 
бразильців на 
вулиці 

Вівця під малиновим 
куполом
Як далеко в нищенні 
верховенства права 
у своїй країні зайде 
угорський прем’єр-
міністр Віктор Орбан

Дилеми гільйотини
У світі дедалі більше держав 
відмовляються від смертної 
кари, в той час як у країнах 
з авторитарним режимом 
найвищу міру покарання 
застосовують усе частіше
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Мальчіш-кібальчіш
Майже серйозно про 
відбілювання владою 
іміджу «спортсменів-
антифашистів» 

Час «П»
Чи досягнуть поставленої мети 
лідери найбагатших країн у 
питанні трьох «П»: продажу, 
прозорості й податків

Чи чекати Ірану на перебудову?
Після обрання новим 
президентом Ірану  
представника реформаторського 
крила Хассана Рухані експерти 
очікують позитивних змін у країні. 
Та чи варто?

Ліго, Риго!
Тиждень побував на 
латвійському святі Ліго, або 
Янів день, яке є аналогом 
українського Івана Купала, 
але відзначається на два тижні 
раніше та з більшим розмахом

Леонідас 
Донскіс 
про спадок 
Джорджа 
Орвелла

Фестивальний 
сезон-2013
Українські та 
європейські імпрези, 
які не варто 
пропустити в період 
відпусток

Дослідниця складності, 
дурості й слабкості
Автор світового бестселера 
про українців Марина 
Левицька про українців у 
Британії, свій літературний 
метод і сучасну добу 
недоброчесної людини

Кібермауглі
Як надмірна 
доступність 
телевізора 
і гаджетів 
гальмує 
розвиток 
дитини

18 20
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Жовті стрічки 
Чому український інтернет 
услід за телебаченням 
перетворюється на канал 
суцільної розважальної 
інформації
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Народився Чеслав 
Мілош, польський 
поет, прозаїк, 
перекладач, есеїст, 
літературознавець

 27 червня 1663  28 червня 1940  29 червня 1913  30 червня 1911 

Розпочалася 
Друга 
Балканська 
війна за 
розділ 
Македонії

 19–25 червня 
Держдеп США оприлюднив 
доповідь, у якій назвав Україну 
«джерелом, транзитною 
країною і кінцевим пунктом 
призначення для жертв 
торгівлі людьми»

Масштабне ДТП у Києві, яке 
спровокував працівник СБУ, 
перебуваючи за кермом 
дорогої іномарки. Двоє 
людей загинули, восьмеро 
травмовані

У Пакистані 
таліби напали на 
групу альпіністів. 
Загинули троє 
харків’ян 

Конституційна асамблея прийняла 
за основу проект концепції змін до 
Основного Закону: схоже, Януковичу 
готують «запасний аеродром» у вигляді 
крісла прем’єр-міністра з широкими 
повноваженнями 

У Ніжині на козацькій 
Чорній раді було 
закріплено розкол 
України на Лівобережну 
та Правобережну 
гетьманщини

Червона армія 
вступила в 
Бессарабію 
та Північну 
Буковину

Тиждень  
в історії

Автор: Любомир Шавалюк

М
инулого тижня Держстат опу
блікував показники україн
ської промисловості за тра
вень 2013-го: падіння порів

няно з тим самим місяцем 2012-го ста
новило 9,3%. Якщо аналізувати шир
ший перелік статистичних даних, то ви
явиться, що нинішній темп падіння 
невипадковий і ситуація в економіці 
справді стрімко погіршується. У травні 
обсяг робіт у будівельній галузі змен
шився на 29,1% рік до року (у квітні – 
відповідно 21,7%). Як наслідок – за 
п’ять місяців 2013-го галузь втратила 
17,8% обсягу виробництва й опустилася 
нижче від «дна» 2010-го (після кризи 
2008–2009-го, але ще до пожвавлення, 
зумовленого підготовкою інфраструк
тури до Євро-2012). Оскільки брак ін
вестицій сьогодні – це відсутність зрос
тання завтра, така динаміка свідчить 
про те, що найгірші місяці для еконо
міки ще попереду. Також поглиблю
ється криза й у транспортній галузі: 
якщо за чотири місяці вантажообіг 
зменшився на 10,7% порівняно з анало
гічним періодом минулого року, то за 
п’ять місяців падіння вже становить 
11,4%. Кризові явища пом’якшуються 
сільськогосподарським виробництвом 
та роздрібною торгівлею, які дещо зрос
тають (відповідно на 5,1% та 11,6% за 
п’ять місяців проти січня – травня 2012-
го). Однак цього замало з огляду на те, 
що темпи приросту першого лиша
ються незмінними другий місяць по
спіль, а обороти останньої спадають 
(12,7% за чотири місяці). 

Ситуація на зовнішніх ринках 
сприяє радше поглибленню економіч
ної кризи в Україні, ніж виходу з неї. 

Так, падіння промисловості в ЄС, за ін
формацією Євростату, триває, хоча й 
сповільнилося у квітні до 0,8% рік до 
року після того, як уже практично пів
тора року щомісяця фіксували падіння 
на 2–3%. Ця тенденція нібито пози
тивна й може згодом підтримати укра
їнську промисловість, особливо якщо 
вдасться підписати Угоду про зону віль
ної торгівлі з ЄС у листопаді 2013-го. 
Однак, нині на українську економіку 
тисне російський чинник. промисло
вість Росії, за даними Росстату, у травні 
впала на 1,4% рік до року. Це вже третій 
від’ємний результат за підсумками мі
сяця у 2013-му, який фіксується після 
кількарічного невпинного зростання. 
Тому й не дивно, що абсолютним аут
сайдером вітчизняної промисловості є 
машинобудування, яке у травні втра

тило 18,1%, адже РФ – основ ний ринок 
збуту для нього. приблизно у другому 
півріччі 2013-го, коли Росія, швидше за 
все, увійде в рецесію, стане зрозуміло, 
наскільки глибоко ця галузь потягне за 
собою всю економіку України.

На тлі падіння промисловості за
грозливими видаються показники фі
нансового сектору. Так, дефіцит зведе
ного бюджету України за чотири місяці 
2013-го сягнув 18,9 млрд грн, що втричі 
більше, ніж за аналогічний період 2012-
го. при цьому в розшифровці доходів до 
скарбниці нинішнього ро ку з’явилися 
авансові внески з податку на прибуток 
підприємств, які в I кварталі становили 
10,7 млрд грн. Тож якби уряд не викачу
вав гроші з бізнесу, дефіцит зведеного 
бюджету за чотири місяці міг би бути 
ледь не удвічі більшим. За майже повне 

Системна рецесія

Українському уряду дедалі важче фінансувати дефіцит 
бюджету – зовнішні запозичення дорожчають
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**Станом на 24.06.2013 За даними НБУ, CBonds

Чисте розміщення (різниця між розміщеними й викупленими) ОВДП за місяць, млрд грн (ліва шкала)
EMBI + Україна спред*, базисних пунктів  (права шкала) 
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Відбулася битва під Геттісбургом – 
найбільш кровопролитна  
в історії громадянської війни 
в США, у якій війська Півночі 
завдали поразки Півдню

 1 липня 1863  3 липня 1973  2 липня 1853 

У Гельсінкі почала 
роботу Нарада 
з безпеки і 
співробітництва в 
Європі (передтечі 
ОБСЄ)

Розпочалася Кримська (Східна) 
війна між Російською імперією 
та коаліцією союзних держав за 
панування на Близькому Сході 
та Балканах  

У Криму масово зривали 
показ документального 
фільму «Відкритий доступ», 
який, зокрема, розповідає 
про президентську 
резиденцію «Межигір’я» 

Під час стихійного мітингу 
проти видобутку нікелю 
у Воронезькій області РФ 
протестувальники спалили 
табір геологів разом з 
устаткуванням

I півріччя 2013-го (до 24 червня  
включно) обсяг ОВДп, які пере
бувають в обігу, зріс на 41 млрд 
грн (із них 23 млрд грн прийняв 
НБУ, надрукувавши під це відпо -
відну кількість гривень, і 19 млрд 
– комерційні фінустанови); також 
здійснено два розміщення ОЗДп, 
які поповнили скарбницю на 
$2,25 млрд. Таким чином влада 
на початок травня сформувала 
певний запас – 13,1 млрд грн на 
рахунках регулятора й 5,2 млрд 
грн у комерційних банках. Цього 
мало б вистачити для фінансу
вання дефіциту бюджету «від по
зики до позики», якби не два ню
анси. по-перше, українські євроо
блігації вже почали різко дешев
шати. Наприклад, Україна-2013 
наразі торгується з дохідністю до 
погашення 9,75%, хоча розміщу
валися єврооблігації під 7,5%, а 
ще два-три місяці тому торгува
лися під 6–7%. Отже, брати в борг 
за кордоном стає дедалі дорожче, 
і ситуація, найімовірніше, погір
шуватиметься, якщо буде можли
вість позичати взагалі хоч щось. 

по-друге, внутрішні запозичення 
є сезонними: 2012-го обсяг ОВДп 
в обігу за перше півріччя зріс на 
28 млрд грн, а за друге не змі
нився. Якщо в перші шість міся
ців 2012-го банки мали достатню 
ліквідність, щоб допомагати 
уряду (викупили облігацій майже 
на 18 млрд грн), то далі через про
блеми з ліквідністю почали змен
шувати свій портфель ОВДп і 
НБУ був змуше  ний втрутитися, 
викуповуючи їх.

Усе вказує на те, що ще кілька 
місяців – і платоспроможність 
уряду виявиться під загрозою. 
У будь-якому разі ситуація в еко
номіці й державних фінансах 
нині значно гірша, ніж минулої 
осені. Команда «сімейних моло
дореформаторів» з останніх сил 
відтягує економічний колапс, 
намагаючись втілити ідеї про 
казначейські векселі, боротьбу з 
трансфертним ціноутворенням 
тощо. проте всі ці заходи лише 
погіршують перспективи країни 
після того, як ресурс «стабіліза
ції» буде вичерпано. 

Парламентські вибо-
ри в Албанії. За попе-
редніми даними, най-
більше голосів набра-
ла ліва опозиція 

Політика, історія та емоції 
20 червня верхня палата парламенту Польщі ухвалила ре-
золюцію, в якій визнала Волинську трагедію 1943 року 
«етнічною чисткою з ознаками геноциду». За ї ї при-
йняття проголосували 55 сенаторів, 20 висловилися 
проти, 10 утрималися. У документі наголошується, що в 
липні 1943-го розпочалася «брутальна акція фізичної лікві-
дації поляків, яку здійснювали фракція ОУН Бандери й 
Українська повстанська армія». А також зазначено, що най-
більших масштабів злочин набув на Волині, а кількість 
жертв поміж поляків сягнула близько 100 тис. осіб. Водно-
час сенатори підкреслили, що в українсько-польських від-
носинах мали місце й події, які не роблять честі полякам. У 
цьому контексті згадано несправедливу політику щодо 
українців Другої Речі Посполитої (1918–1939 роки), а також 
збройні акції проти українців упродовж 1943–1945-го. При 
цьому зроблено застереження, що не можна ставити знак 
рівності між тими подіями й злочинами проти поляків. 
Утім, у Польщі немає єдиної позиції щодо Волинської траге-
дії. Багато хто вважає рішення сенату емоційним. Зокрема, 
на думку колишнього президента Польщі Александра 
Квасневського, з формального погляду Волинська різа-
нина не є геноцидом, бо про останній можна говорити 
лише тоді, коли країна вирішить знищити певний народ, у 
той час як 1943 року в українців не було своєї держави, а 
отже, й інструментів для цього. Він підкреслив, що «не 
варто використовувати Волинську трагедію, щоб зіпсувати 
українсько-польські відносини чи загальмувати їх». Водно-
час британський історик Норман Девіс вважає суперечки 
щодо визнання чи невизнання подій на Волині геноцидом 
поляків зайвими. На його думку, не можна дозволяти, щоб 
одна сторона називала себе єдиною жертвою, і рухатися 
далі в напрямку запровадження терміна «геноцид».

Падіння індексу промислової продукц� в Україні триває вже 10 місяців 
поспіль. Темп приросту/спаду відносно аналогічного місяця минулого року

06.2012                08.2012                10.2012                  12.2012                 02.2013                04.2013 

За даними Держстату
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СіЛьВіО БеРЛУСКОНі 
дістав покарання
Екс-прем’єра Італії за-
судили до семи ро-
ків позбавлення волі 
через інтим із непо-
внолітньою. На чер-
зі апеляції, які мо-
жуть затягтися на 
роки

БіДЗіНА іВАНіШВіЛі 
натякає 
Прем’єр Грузії за-
явив, що не ви-
ключає можли-
вості арешту Мі-
хеїла Саакашвілі, 
хоча сам «не хоче 
цього»

ОЛеКСАНДР ОМеЛьЧУК
ще один вигнанець
Бізнесмен, чоловік народного депу-
тата Лесі Оробець виї-
хав з України через пе-
реслідування. Ліде-
ри опозиції зверну-
лися до президента 
з вимогою припини-
ти тиск на родини по-
літичних опонентів ре-
жиму 

МиКОЛА АЗАРОВ
розсмішив Європу
Комісар з питань розширен-
ня ЄС Штефан Фюле 
розсміявся у відпо-
відь на репліку Аза-
рова про те, що 
можливість стави-
ти запитання на 
прес-конференції 
і є свободою слова 

РАДОСЛАВ СіКОРСьКий 
визнав
«В Україні реформи 
не проводяться, тому 
вона ще не готова 
до підписання Угоди 
про асоціацію з ЄС», 
– заявив очільник 
польського МЗС

2,49 млрд грн
чергового кредиту планує 
взяти НАК «Нафтогаз Укра-
їни» для розрахунків із 
Газ промом 

ФейС-КОНТРОЛь МАйже СеРйОЗНО

Ч
ерез місяць після сумнозвісних подій 
на Михайлівській площі немає жод
ної впевненості, що за побиття жур
налістів хоч когось покарають. На

впаки, зусиллями влади воно може оберну
тися масштабним PR-проектом, результа
том якого, не виключено, стане висування 
Вадима «Румуна» Тітушка кандидатом у де
путати від партії регіонів – надто вже пози
тивний імідж йому зараз створюють. 

Днями справа про побиття Ольги Сні
царчук та Владислава Соделя на акції опо
зиції 18 травня дійшла до суду. Головного 
обвинувачуваного – відомого вже всій кра
їні Вадима «Румуна» Тітушка – важко було 
впізнати. Вдягнений у рожеву теніску та сірі 
брюки, сама стриманість – він був не надто 
схожий на лайливого гопника у спортив
ному костюмі, який розмахував руками пе
ред об’єктивами камер на травневій акції.  

1,557 млрд грн
заборгував уряд чорнобильцям за 
судовими позовами про компенса-
цію соцвиплат 

128 млн грн 
виділено на відновлення Вуглегір-
ської ТЕС, яка зазнала великих по-
шкоджень унаслідок пожежі у квітні 
цього року 

До 50 млрд м3

обіцяє збільшити уряд об’єми під-
земних сховищ газу. Нинішній  
показник становить 32 млрд м3 

Мальчіш-кібальчіш
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МАйже СеРйОЗНО

6–8 млрд грн
хоче отримати Міноборони від прода-
жу військового майна протягом наступних 
трьох – п’яти років 

Саме судове засідання жодних сенсацій не забез
печило: запобіжний захід Тітушкові у формі застави 
лишили без змін; слухання справи по суті призна
чили на 1 липня; суддя прийняла до розгляду цивіль
ний позов потерпілих про компенсацію їм моральної 
та матеріальної шкоди, але в арешті наявного в Ті
тушка майна відмовила, й підставою для цього по
слугувало те, що Сніцарчук і Содель у своєму клопо
танні не вказали, яке саме майно просять арештувати 
і яка його вартість. Хотілося б вірити, що вона просто 
ще не встигла до кінця ознайомитися з нормами но
вого Кримінально-процесуального кодексу, адже 
КпК цілком логічно вказує: такі подробиці потерпілі 
зазначати не мусять, оскільки апріорі не мають 
змоги, на відміну від, приміром, державного обвину
вачення, з’ясувати, яке саме майно належить обвину
вачуваному, тим більше оцінити його.

Таке рішення судді є ще одним підтвердженням 
того, на чиєму боці в цьому процесі виступає влада. 
по завершенні засідання кілька міліціонерів супро
воджували Тітушка аж до самої машини, міліцей
ський офіцер на хвилину зупинив рух на вулиці, щоб 
сріблястий Volkswagen із Вадіком Румуном зміг без
перешкодно виїхати з паркінгу. Загалом міліціонери 
неабияк співчувають «спортсменам»: чого варті свід
чення одного з правоохоронців про те, що Ольга Сні
царчук сама просила побити її на мітингу…

Натомість, як заявляє головна захисниця «анти
фашистів» у Верховній Раді депутат від пР Олена 
Бондаренко, член парламентської Тимчасової слідчої 
комісії з розслідування подій 18 травня, Содель і Сні
царчук не мають жодних матеріальних доказів того, 
що їх справді побили. І – квінтесенція – регіоналка 
запевнила, що Сніцарчук, за даними міліцейських 
протоколів, начебто прибула на акцію опозиції не як 
журналіст, а як свідома громадянка, котра хотіла про
демонструвати свою політичну позицію. «Журналіс
тів ніхто не бив», – сказала Бондаренко в одному з 
ток-шоу, пославшись на слова «дєвушки», яка на
чебто була свідком інциденту. під «дєвушкою» ма
лася на увазі одіозна Оксана Шкода, затята україно
фобка та «євразійка», колишня прес-секретарка На
талії Вітренко. Віднедавна Шкода працює на «Укра
инский выбор» Віктора Медведчука. Була ініціато
ром створення групи підтримки Вадіка Румуна на 
Facebook, до якої очікувано приєдналося й чимало 
нардепів-регіоналів. Вона ж як коментатор була залу
чена до явно пропагандистського фільму про події 
18 травня, який демонстрував «перший Національ
ний»: за версією його авторів, до організації провока
цій причетний не більше-не менше Держдеп США...

Окрім Шкоди на суд прийшли також три жі
ночки, у яких неважко було впізнати завсідниць ак
цій «Украинского выбора». «Ех, Вадік такой красівий 
і стройний, – бідкалась одна з них, – била би я 
младше, я би…» «А всьо ви, фашисти», – підвела 
риску під судовим засіданням активістка Медвед
чука. Ось він, майбутній електорат Вадима Тітушка. 

ХОРОШі НОВиНи

Дві українські пам’ятки в списку ЮНеСКО 
під час засідання 37-ї сесії Комітету Світової спад
щини ЮНЕСКО в Камбоджі більшістю голосів 
«Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його 
хора» (територія сучасного Севастополя) було вне
сено до списку об’єктів Світової спадщини. па
м’ятка складається з кількох заповідних ділянок – 
це частина античного Херсонеського городища 
та його сільськогосподарської округи – хори. 
Останнє є єдиним у північному причорномор’ї ці
лісно збереженим зразком античного міста, яке 
існувало з V ст. до н. е. по XIV ст. н. е. Також рішен
ням ЮНЕСКО до списку додали карпатські 
дерев’яні церкви. До зазначеної категорії потра
пили вісім храмів на Закарпатті, Львівщині та 
Івано-Франківщині, а також вісім культових спо
руд, що містяться в польських Карпатах. В Україні 
на сьогодні налічується сім пам’яток ЮНЕСКО 
(окрім згаданих вище до них зараховані Києво-
печерська лавра, Софія Київська, історичний 
центр Львова, резиденція митрополитів у Чернів
цях, букові карпатські ліси та пункти геодезичної 
дуги Струве на Хмельниччині й Одещині). Уряд 
Азарова пропонує до розгляду ЮНЕСКО ще 12 
об’єктів, які могли б потрапити до списку Всесвіт
ньої спадщини. 

Збірна чемпіонів 
Збірна України посіла перше місце в загальноко
мандному заліку на чемпіонаті Європи зі стриб
ків у воду в Німеччині й повернулася до Києва із 
сімома медалями. Наші співвітчизники вибо
роли чотири «золота», одне «срібло» і дві «брон
 зи». Другу сходинку в загальнокомандному залі
 ку посіла збірна Росії (3, 4, 4), третю – Німеччини 
(2, 4, 4).

Львів чекає 
Агенція Reuters і портал Virtual Tourist склали 
рейтинг європейський міст, які варто відвідати 
цього літа. Львів посів першу позицію в ньому. 
Огляд міста радять починати з площі Ринок, де 
туристичні оглядачі нарахували понад 50 архітек
турних шедеврів, звернувши особливу увагу на 
ренесансну вежу Корнякта. Важливе місце в пу
блікації відводять Львівській опері – «це скарб у 
стилі неоренесансу, який можна порівняти з опер
ними театрами парижа і Відня». 

Латвія дерадянізувалася 
Депутати Сейму Латвії ухвалили в третьому – 
остаточному – читанні поправки до законодав
ства, які забороняють використовувати, зокрема в 
стилізованому вигляді, символіку СРСР, ЛРСР і 
нацистської Німеччини (прапорів, гербів, гімнів, 
уніформ, нацистської свастики, знаків SS, радян
ського серпа та молота й п’ятикутної зірки) на пу
блічних святкових, пам’ятних і розважальних за
ходах. У законі передбачено винятки, коли мета її 
використання не пов’язана з прославлянням тота
літарних режимів або виправданням їхніх злочи
нів, приміром, у кінематографі. Спочатку Сейм 
планував, щоб поправки набрали чинності до 
9 травня, але потім із законопроекту було знято 
статус терміновості.

64 кримінальні 
провадження 
порушено торік за фактами тор-
тур і катувань співробітниками 
правоохоронних органів

Мальчіш-кібальчіш
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Таємне стає більш явним
продаж UMH другові «Сім’ї» навряд чи ще більше погіршить якість 
української журналістики, переважна частина якої вже давно 
перетворилася на дошку платних оголошень. Натомість доброю 
новиною є те, що саме нинішня влада відтепер буде відповідальною 
за маніпуляційні технології в системі друкованих ЗМІ

Р
еакцією на епохальний 
продаж Борисом Ложкі
ним UMH – одного з най
більших українських 

медіа-холдингів – новоспече
ному 27-річному олігарху Сергі
єві Курченку був вал публікацій 
із солідарним посланням «кі
нець свободі преси». Головний 
редактор «Forbes Украина» (вхо
дить до UMH) Володимир Федо
рін прямо заявив, що йде з жур
налу, оскільки переконаний, що 

Курченко придбав холдинг із по
літичною метою: «Заткнути 
журналістам рот перед прези
дентськими виборами», «відбі
лити власну репутацію» і «вико
ристовувати видання для вирі
шення питань, які не мають ні
чого спільного з медіа-бізнесом», 
тож продаж «Forbes Украина», 
на його думку, є «кінцем проекту 
в його нинішньому вигляді». 

Насправді, пізно оплакувати 
свободу преси в Україні. Її вкра

дено вже давно й не в останню 
чергу людьми, причетними до 
найбільших медіа-холдингів.

UMH – структура, яка була 
втіленням донедавна нібито бу
яння наших ЗМІ, принаймні дру
кованих видань та інтернет-
ресурсів (бо з телебаченням і без 
того давно все зрозуміло). Усі бу
цімто незалежні, вельми різно
манітні за форматом і цільовою 
аудиторією, деякі навіть змага
лися між собою. Безумовним 
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ТРеБА НАРеШТі ВиЗНАТи, щО 
ЗАГАЛОМ САМА СиСТеМА 
ВіДНОСиН У ГАЛУЗі  
З БРАКОМ ПРОЗОРОї 
КОНКУРеНЦії НіяК Не 
СПРияЛА РОЗКВіТУ СВОБОДи 
СЛОВА

успіхом Бориса Ложкіна і UMH є 
те, що в нього постійно виходило 
переконувати всіх, що його бізнес 
є власне бізнесом, до того ж при
бутковим. Імітувати успішність 
він примудрявся навіть у період 
кризи, коли 2008-го посипалися 
рекламні бюджети й була за
крита велика частина видань. 
Яким чином і, головне, за раху
нок чого Ложкіну це вдавалося, 
наразі лишається загадкою… 

причетним до українських 
медіа добре відомо, що прибутко
вість ЗМІ в Україні є практично 
недосяжною метою. Достатньо 
взяти калькулятор чи Excell і по
рахувати, приміром, кількість 
шпальт, площу рекламних маке
тів, увести коефіцієнт на гуртові 
знижки й бартер і визначити рен
табельність хоча б на рівні кіль
кості знаків перед комою. Усе це 
наслідки відсутності в країні 
медіа-ринку як такого. 

Найбільші медіа-холдинги, і 
насамперед UMH, доклали мак
симум зусиль, щоб створити під 
себе певну систему з вигідними 
для них правилами гри, але до 
ринкових умов це не має жод
ного стосунку. Зокрема, страте
гія просування UMH в Україні 
мала на порядку денному пере
дусім вибудовування системи 
поширення та захоплення ре
кламного ринку («ринку» в лап
ках чи без них). перше завдання 
успішно виконано: 860 власних 
торгових точок, присутність у 
всіх мережах продажу – від Со
юздруку до супермаркетів. Друге 
також – Український медіа-
холдинг впевнено визнають №1 
за обсягами акумульованої дру
кованої реклами в країні. при
чини лідерства саме в цій сфері 
слід шукати насамперед у недо
сконалості самого принципу 
розподілу пирога. Як відомо 
всім, хто з цим стикався, контр
акти на розміщення реклами 
укладаються на підставі вельми 
недостовірних і суб’єктивних да
них. Критерієм лідери галузі ви
знають опитування… впізнава
ності брендів, які регулярно про
водить агенція TNS Ukraine. 
Жодних конкретних фактів ма
ніпуляції даними моніторингу 
немає, але вітчизняна практика 
не раз підтверджувала, що ді
яльність визнаних міжнародних 
компаній, які відповідають за 
рейтинги ЗМІ, у наших умовах 
набуває специфічного місцевого 
колориту. Численні спроби впро

вадити зрозумілу й, тверезо ка
жучи, єдину об’єктивну систему 
атестації накладів та продажів 
(наразі відомо про дві такі ініціа
тиви) наражалися на саботаж і 
спротив ключових гравців.

Зрозуміло, що лідери 
«ринку» визначають умови гри, 
сприяють чи, навпаки, відтісня
ють чужих, словом, поводяться 
як господарі. Зокрема, саме вони 
нав’язують уявлення про те, що в 
країні, у якій для 2/3 населення 
українська мова є першою, укра
їномовні інформаційні ресурси 
неперспективні й ринково не
привабливі або, як свого часу по
яснили в одній із рекламних 
агенцій, «украінская аудіторія 
нєплатєжеспособная» (!?). 

Основна проблема ринку 
друкованих ЗМІ в тому, що його 
немає. Натомість діють «стан
дарти», нав’язані їм найбіль
шими холдингами, такими як 
UMH. Рекламодавець, звісно, ба
чить усі ці маніпуляції рейтин
гами, роздуті тиражі, тому нео
хоче йде в пресу, оскільки з недо
вірою ставиться до неї (її накла
дів, впливовості тощо), таким 
чином прирікаючи медіа займа
тися «джинсою»: продавати об
кладинки, інтерв’ю, маскувати 
під рубриками на кшталт «Но
вини компаній», «позиція» 
тощо відвертий PR. Тобто в 
основі системи українських ЗМІ, 
яку створили «лідери» недо
ринку, від самого початку була 
закладена продажність журна
лістики. Треба нарешті визнати, 
що загалом сама система відно
син у галузі з браком прозорої 
конкуренції, блокуванням адек
ватного зворотного зв’язку між 
виданням і читачем, заграван
ням із владою ніяк не сприяла 
розквіту свободи слова. І відпові
дальність за це не в останню 
чергу лежить саме на керівни
цтві UMH. Достатньо, зокрема, 
згадати активну участь Бориса 
Ложкіна в торішньому Всесвіт
ньому форумі газетярів та редак
торів, що відбувся в Києві під 
фактичним патронатом прези
дента Януковича та його Адміні
страції з відповідними контен
том і меседжами (див. Тиж-
день, № 36/2012).

Саме тому купівля UMH дру
гом «Сім’ї» нічого не міняє, бо 
холдинг придбано разом з усіма 
наявними в українських медіа 
маніпуляційними інструмен
тами. Хай там що каже Сергій 

Курченко, але очевидно, що 
UMH свідомо купувався не як 
бізнес, оскільки таким і не є, а як 
інструмент впливу. Інше пи
тання – наскільки цей вплив 
буде ефективним. Адже система, 
перетворивши більшість україн
ських друкованих ЗМІ на платну 
дошку оголошень, позбавила їх 
впливовості. Справді, важко 
впливати, не маючи сталої від
повідальної редакційної полі
тики, своєї думки, позиції (лише 
в ринкових умовах можливе 
успішне, прибуткове існування 
видань такого штибу, як британ
ський The Economist, де є і власна 
редакційна політика, й інтелек
туальна робота)... 

Утім, хоч як парадоксально, 
але це добре, що UMH дістався 
Курченку. З відходом від медій
них справ такого талановитого 
ілюзіоніста, як пан Ложкін, і з 
цілком прогнозованим входжен
ням у систему друкованих медіа 
друга «Сім’ї» ситуація стане про
зорішою. Тепер принаймні чітко 
видно, що за більшою частиною 
українських видань наглядає 
влада. І до конкретного адресата, 
а саме керівництва держави, 
можна скерувати питання, які 
вже давно назріли: чому видання 
UMH виходять лише російською 
мовою? Чому влада сприяє мані
пуляціям рейтингами ЗМІ? 
Чому сприймає журналістику як 
дошку оголошень?.. 

ХТО НАСТУПНий ?
Якщо купівля UMH – це підготовка «Сім’ї» до прези-
дентських виборів, то найближчим часом можна очіку-
вати придбання великого телеканалу (чи телевізійного 
холдингу гуртом) кимось із її друзів (буде це Сергій Кур-
ченко чи хтось інший із-поміж найближчого президент-
ського оточення – то вже не так важливо). Для 76,7% 
українців телевізор усе ще лишається головним джере-
лом інформації, який формує їхню картину світу (в Росії 
згаданий показник сягає 80%). Ще більша ця цифра для 
старшого покоління, які є активнішими виборцями. Тож 
саме за «зомбіящик» найближчим часом розпочнуться 
найзапекліші баталії. Коло основних претендентів на 
отримання пропозиції, від якої буде важко відмовитися, 
див. на стор. 10.
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Сєверодонецьк-2?
Влада готує реформу місцевого самоврядування,  
що може бути використана для виведення низки регіонів  
із-під контролю центральної влади в разі її втрати регіоналами 

щ
е у квітні поточного року 
уряд Азарова – Арбузова 
підготував проект указу 
президента «про затвер

дження Концепції реформуван-
 ня місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади 
в Україні» (далі – Концепція). 
На перший погляд, автори доку
мента абсолютно правильно ви
значили проблему. Зміни в сис
темі місцевого управління справ-
 ді дав  но назріли. Тиждень та
кож уже не раз звертав увагу на 
те, що сучасна система територі
альної організації абсолютно не
ефективна. У Концепції конста
тується нездатність більшості те
риторіальних громад до ефек
тивного господарського життя: з 
майже 12 тис. більш як у поло
вині чисельність мешканців не 
перевищує 3 тис. осіб, із них 
4,8 тис. мають населення менше 
ніж 1 тис. У переважній частині 
відсутні виконавчі органи місце
вих рад, бюджетні установи, ко
мунальні підприємства тощо. Як 
наслідок – органи самовряду
вання таких громад фактично не 
можуть здійснювати надані їм 
законом повноваження. Дота
ційність 5,4 тис. місцевих бю
джетів становить понад 70%, 
483 – узагалі 90%. 

РеГіОНи – РеГіОНАЛАМ
Аналіз Концепції реформування 
місцевого самоврядування за
свідчує, що на другому етапі ре
форми (2015–2020 роки) 
передбачаєть  ся закладення 
«конституційної осно  ви утво
рення виконавчих органів облас
них та районних рад і розмежу
вання повноважень між ними та 
відповідними місцевими дер
жавними адміністраціями». Ста
тус останніх (районних та облас
них, Київської і Севастополь
ської міських), які підпорядкову
ватимуться президентові й Каб
міну, пропонується визначати 
«повноваженнями контролю за 

законністю актів органів місце
вого самоврядування на відпо
відній території». 

В Україні ця ідея не нова. 
Така система в нас існувала на 
початку 1990-х, її партія регіонів 
пропагувала у своїй програмі ще 
2003 року, ця сама ідея мала 
стати складовою другого етапу 
політичної реформи 2004-го. За
мінити державні адміністрації 
на виконкоми обласних і район
них рад Віктор Янукович обіцяв 
це ще 2007-го, перебуваючи в 
опозиції. Але в пР згадали про 
ідею виконкомів лише тепер, із 
наближенням 2015 року. 

Схоже, саме з упроваджен
ням Концепції реформування 
місцевого самоврядування та тери -
торіальної організації влади в 
Україні пов’язаний один із варі
антів перестрахування команди 
Януковича від програшу на пре
зидентських виборах. Адже ви
конком ради – це потужний ін
ститут регіональної влади, що 
розпоряджається бюджетними 
коштами, матеріальними та фі
нансовими ресурсами. Але голо
вне – це виконавчий інструмент 
ради. Будь-які найабсурдніші, 
часто незаконні її рішення мати
муть механізм реалізації. Сьо
годні ці функції виконує місцева 
державна адміністрація (МДА), 
голову якої призначає і звільняє 
президент. Тому очільник МДА 
завжди є певним стримуваль
ним інструментом у руках цен
тральної влади проти виявів міс
цевого сепаратизму. А якщо його 
призначатиме обласна чи ра
йонна рада, голова виконкому 
на Київ особливо не зважатиме. 

У політичному плані алго
ритм реалізації ідеї з виконко
мами рад може бути від помір
кованого (фактична широка ав
тономія) аж до вкрай радикаль
ного. Наприклад, у разі 
програ  шу на президентських 
виборах (чи то 2015-го, чи то 
2020-го, на що, зважаючи на 

крайні терміни реалізації ре
форми, можуть розраховувати 
регіонали) низка регіональних 
рад Сходу та півдня України ра
зом зі своїми виконкомами при
ймають рішення про припи
нення перерахування кош  тів до 
державного бюджету, про пере
підпорядкування собі територі
альних органів МВС, СБУ тощо 
й де-факто виходять із-під 
контролю центральної влади. 

Автор: 
Андрій 
Скумін
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Якби це зробили ради, які не 
мають механізму виконання 
своїх рішень, такі ініціативи бу-
ло б значно простіше заблоку
вати і нейтралізувати. Коли ж є 
механізм реалізації рішень рад 
через органи загальної компе
тенції (якими будуть їхні викон
коми), впливати центральній 
владі на місцеву буде значно 
важче. 

У загальну логіку підготов  ки 
до децентралізації країни в разі 
втрати нинішнім режимом вла-
 ди після уважнішого розгляду 
вписується й указ Вік тора Яну
ковича від 24 трав  ня 2013 року 
«про заходи щодо забезпечення 
здійснення місцевими держав
ними адміністраціями виконав
чої влади на відповідній терито
рії». У ньому пропонується поси
лити роль місцевих держадміні
страцій у «координації діяль
ності» територіальних органів 

міністерств, державних агентств 
то що. Зокрема, передбачається 
обов’язкове погодження голо
вами МДА всіх кадрових рішень 
територіальних органів центра -
льних органів виконавчої влади. 
На перший пог ляд, іде ться про 
централізацію влади, однак саме 
в руках місцевих держадміні
страцій. Але у випадку пере
дання їхніх функцій виконкомам 
це  здатне полегшити перехід 
відповідних функцій до місцевих 
рад, контрольованих «правиль
ною» партією. 

Тобто схоже, що в оточенні 
Януковича готуються не тільки 
до плану «А» – продовження 
своєї влади в країні після 2015-го, 
а до й плану «Б» – «запасний ае
родром» на випадок програшу 
в президентській кампанії. У та
кому разі зазначена «реформа» 
місцевого самоврядування може 
стати такою собі модифікацією 

«конституційної реформи 2004 
року», покликаною як мінімум 
різко обмежити майбутні повно
важення центральної влади й 
водночас зберегти контроль у 
своїх вотчинах.

СеВАСТОПОЛь – РОСії?
Виходячи з Концепції, Україна 
ризикує ще й Севастополем, 
оскільки відповідно до доку
мента виконавчий орган міської 
ради як регіональної планується 
створити і в цьому місті, де дис
локується іноземна військова 
база – ЧФ РФ. Зараз у Севасто
польській міськраді 50 пред
ставників пР, 8 – «Російського 
блоку», 7 – КпУ, 3 – пСпУ На
талії Вітренко, по 3 депутати 
представляють «Сильну Укра
їну» і «Народну партію». Майже 
у пов ному складі вона декларує 
проросійські позиції. Але на 
сьогодні виконавча вла  да там 
належить міській і районним 
державним адміністраціям, го
лів яких призначає та звільняє 
президент України за поданням 
Кабміну. У разі ж створення ви
конкому Севастопольської місь
кради, склад яко  го затверджу
ватимуть її відверто антиукраїн
ські депутати, Київ втрачає ре
альний контроль над ситуацією 
в місті. А в МДА залишиться 
лише конт рольна функція за ді
яльністю самоврядних органів, і 
во на буде безсилою, якщо ви
конком Севастопольської місь
кради ухвалить сепаратистські 
рішення. Фактично після 2015 
року ми можемо отримати в Се
вастополі придністровську мо
дель 12-річної давності: проро
сійська виконавча влада разом 
із командуванням ЧФ РФ дуже 
нагадує проросійський викон
ком Тираспольської міськради 
на чолі з Ігорем Смірновим і 14-
ту російську армію під команду
ванням генерала Алєксандра 
Лєбєдя у 1992-му. Тобто, вирі
шуючи стратегічне завдання – 
збереження влади хоча б на сво
єму рідному Донбасі, регіонали 
(свідомо чи несвідомо – то вже 
інше питан  ня) паралельно ство
рюють можливості, щоб скорис
татися «перевагами» децентра
лізації для Москви та проросій
ських сил в Україні, які не при
ховують своєї зацікавленості у 
«федералізації» нашої держави 
та виведенні з-під контролю Ки
єва низки стратегічних регіонів, 
як-от Севастополь. 
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Усе йде до того,  
що автоматичний 
обмін податковою 
інформацією стане 

світовим 
стандартом

Час «П»
Велика вісімка пообіцяла  
зайнятися трьома «п»

С
ім пунктів нової стратегії 
для закінчення крово
пролитної війни в Сирії 
стали головною новиною 

саміту Великої вісімки, що від
бувся в північній Ірландії  
17–18 черв  ня. Але лідери кіль
кох найбагатших країн світу 
просунули  ся також і в питанні 
трьох «п»: продажу, прозо
рості та податків. 

На відкритті саміту Сполу
чені Штати і Європейський 
Союз оголосили про початок 
переговорів (наступного мі
сяця) щодо створення трансат
лантичної зони вільної тор
гівлі. Французи дали цим пере
мовинам зелене світло після 
того, як їм пообіцяли, що Гол
лівуду не дозволять знищити 
їхню кіноіндустрію. Обидві сто
рони висловили сподівання на 
укладення угоди в 2014 році, 
хоча було б незвично, якби пе
реговори про торгівлю відбува
лися так гладко. Навіть якщо 
на карту поставлено очікувану 
вигоду від вільнішої трансат
лантичної торгівлі – понад 
$200 млрд.

На саміті також лунали обі
цянки сприяти прозорості в 
питаннях власності досі ано
німних компаній-оболонок. Ос -
танні можуть використовува
тися на законних підставах 
для захисту комерційної таєм
ниці, але нерідко є засобом для 
зменшення оподаткування. Лі
дери Великої вісімки дійшли 
висновку, що кожна компанія 
обов’язково має отримувати й 
зберігати відомості про її 
власників-бенефіціарів (фізич
них осіб на противагу номі
нантам або юридичним осо
бам) і за потреби оновлювати 
її. Така інформація повинна за 
першою вимогою надаватися 
поліції, податковим інспекці-
 ям та іншим відповідним орга
нам – учасники саміту розча
рували борців за прозорість, не 

порекомендувавши зробити її 
доступною широкому загалу.

Третє «п» – податки. Опри
люднення відомостей про низь-
 кі податки на іноземні при
бутки, які сплачували амери
канські мультинаціональні кор- 
  порації, як-от Apple, Google і 
Starbucks, поставило боротьбу 
з ухилянням від їх сплати на 
перше місце політичного по
рядку денного в країнах Вели
кої вісімки, зокрема й Брита
нії, господині саміту. Тому ні
кого не здивувало, що в заклю   ч  - 
ному комюніке прозвучало 
кіль  ка потенційно важливих 
зобов’язань: «податковим ор
ганам у всьому світі слід авто
матично ділитися інформа
цією з метою боротьби з ухи
лянням від оподаткування».

«Слід ділитися» і «ділити
муться» – це не те саме. 19 черв-
 ня швейцарські парламентарії 
забракували законопроект, який 
мав зобов’язати банки країни 
співпрацювати з владою США 
для переслідування американ
ських злісних неплатників по
датків. Але зараз усе йде до 
того, що автоматичний обмін 
податковою інформацією стане 
світовим стандартом. після 
відкриття саміту 10 володінь 
британської корони, серед яких 
острів Джерсі й Кайманові ост
рови, погодилися підписати ба
гатосторонню конвенцію про 
такий обмін. Це мало велике 
значення для прем’єр-міністра 
Девіда Кемерона, перед яким 
ставилося завдання домогтися 
послуху від заморських сателі
тів Британії.

Щодо ухиляння від сплати 
податків мультинаціональних 
корпорацій, то лідери Вісімки 
підтримали ініціативу Орга
нізації економічного співро
бітництва та розвитку (ОЕСР), 
яку в липні запропонують 
міністрам фінансів Великої 
двадцятки (до котрої входять 

також Бразилія, Китай та Ін
дія). Реформи ОЕСР мають на 
меті перешкодити виведенню 
прибутків до «податкових га
ваней». Лідери Вісімки закли
кали мультинаціональні ком
панії цілковито відкрити по
датковим органам інформа
цію про те, скільки податків 

Кампанія підтримки
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вони сплачують у різних кра
їнах.

Знову-таки невідомо, чи ма
тиме це бодай якийсь видимий 
вплив на останні. У хитроспле
тіннях міжнародного оподат
кування сам дідько ногу зла
має, до того ж навколо нього то
чаться запеклі війни лобістів. 

Кілька недавніх серйозних нау
кових досліджень засвідчили, 
що ухиляння від податків – це 
загальна практика.  

Здатність переводити при
бутки в країни з низькими по
датковими ставками, розміщу
ючи там інтелектуальну влас
ність, ліцензія на яку після 
цього видається відповідним 
компаніям у країнах із високим 
оподаткуванням, часто вважа
ється прерогативою галузі ви
соких технологій. Але найно
віше дослідження способів, за
вдяки яким корпорація 
Starbucks уникала сплати по
датків у Британії (опублікова
ному під назвою «Through a 
Latte, Darkly», автор Едвард 
Клейнбард з Університету пів
денної Каліфорнії), показує, що 
чинні правила оподаткування 
без проблем дають компаніям 
змогу генерувати «дохід без 
громадянства» – прибуток, 
який підлягає оподаткуванню і 
не за місцем розташування ви
робничих потужностей, і не за 
юридичною адресою материн
ської компанії. Starbucks якраз і 
перетворила процес приготу
вання недешевої порції кави на 
інтелектуальну власність.

У ще одному свіжому дослі
дженні Геррі Ґруберт із Мініс
терства фінансів США і Ро-
зан на Альтшулер із Ратґер
ського університету заглиблю
ються в питання податків, 
сплачених американськими 
мультинаціональними компа
ніями у 2006 році. Науковці 
розглядають усі їхні іноземні 
прибутки, які вони тримають 
за кордоном (тому що переве
дення їх у США означає 
обов’язкове оподаткування). 
36,8% цих доходів були запи
сані в країнах зі ставкою опо
даткування 0–5%, ще 9,1% – у 
країнах зі ставкою оподатку
вання 5–10%. Враховуючи, на
скільки агресивнішими відтоді 
стали стратегії ухиляння від 
податків, схоже, частка інозем
них доходів, які американські 
фірми тримають у «податкових 
гаванях», давно перевищила 
50%. Тому потрібно набагато 
більше, ніж просто правильні 
слова в комюніке, щоб змінити 
їхню поведінку, адже на карту 
поставлено так багато. 

© 2013 the economist Newspaper 
Limited. All rights reserved
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Бразилія виділила 
близько 

$3,1 
млрд

 лише на 
будівництво 
стадіонів до 

Чемпіонату світу з 
футболу 2014 року. 

Це втричі більше, 
ніж вартість 

проведення Кубка 
світу в Південній 

Африці 2010 року

В
ражає, як швидко про
тести, що почалися  
6 червня в Сан-паулу че
рез підвищення цін на 

проїзд у транспорті на 20 сен
таво (9 центів), розрослися до 
найбільших демонстрацій по 
всій країні. Бразилія не бачила 
нічого подібного ще з 1992 року. 
Тоді громадяни вийшли на ву
лиці з вимогою імпічменту пре
зидента за звинуваченням у ко
рупції. Що вони хочуть тепер, не 
зовсім зрозуміло. На перші мі
тинги не звертали особливої 
уваги паулістано (мешканці 
Сан-паулу), які не підтримують 
вимог запровадити безплатне 
користування транспортом для 
всіх, адже така політика кошту
вала б місту 6 млрд реалів на 
рік, наголосив мер Фернандо 
Гаддад. Не співчували невдово
леним і автовласники: ці акції 
ще більше ускладнили і без того 
малоприємну дорогу, а найзатя
тіші протестувальники ще й 

відзначилися вандалізмом, що 
також викликало обурення. 
Консервативні ж газети закли
кали до рішучого придушення 
виступів.

Усе змінилося 13 червня, 
коли погано підготовлена, але 
жорстока поліція перетворила 
мирну ходу на жахливий роз
гром. Офіцери без іменних же
тонів обстрілювали демон
странтів і перехожих гумовими 
кулями та світло-шумовими 
гранатами й виловлювали на 
вулицях тих, хто не встиг 
утекти. Водії автомобілів, які 
застрягли серед побоїща, зади
халися від сльозогінного газу. 
Заарештовували протестуваль
ників, у яких при собі був оцет 
(він допомагає при ураженні 
газом). поранено кількох жур
налістів, двох в обличчя з 
близької відстані. Один із них, 
найімовірніше, осліпне. На
ступного дня передові статті 
були вже зовсім іншими.

До 17 червня рух, який 
охрестили «оцтовою», або «са
латною», революцією, поши
рився вже на дюжину столиць 
штатів і на федеральну – місто 
Бразиліа. по всій країні на ву
лиці вийшло 250 тис. осіб. Жі
нок, родин та людей середнього 
віку було набагато більше, ніж 
під час перших мітингів. Роз
ширився і список вимог. про
тестувальники несли транспа
ранти з гаслами проти коруп
ції, підвищення цін, незадо
вільних освіти та охорони 
здоров’я і захмарних витрат на 
Кубок світу з футболу наступ
ного року, в межах якого лише 
на будівництво стадіонів Бра
зилія виділить 7 млрд реалів 
(близько $3,1 млрд). Це втричі 
більше, ніж вартість прове
дення чемпіонату світу в пів
денній Африці 2010-го. «Стаді
они заможного світу, а школи і 
лікарні – третього», – було на
писано на одному з плакатів.  
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Усі на вулицю!
Наростання гніву через високі ціни, корупцію і незадовільний 
рівень послуг вилилося в Бразилії у найбільші за останні 20 років 
демонстрації 



1 млн
 людей взяли 

участь  
в антиурядових 
акціях протесту  

в 100 містах по всій 
Бразилії

ДеМОНСТРАЦії БРАЗиЛьЦіВ – 
Це ЗНАК, щО ГРОМАДяНи 
ПОЧиНАЮТь 
УСВіДОМЛЮВАТи:  
яК ПЛАТНиКи ПОДАТКіВ ВОНи 
ЗАСЛУГОВУЮТь НА ГіДНий 
РіВеНь ПОСЛУГ, А Не ТіЛьКи 
НА СУПеРМОДеРНі СТАДіОНи

© 2013 the 
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Фернандо Ґрелла Вієйра, на
чальник служби безпеки штату 
Сан-паулу, заборонив поліції ви
користовувати гумові кулі й втру
чатися, доки протестувальники 
не вдаються до насильства. Це 
зменшило кількість постражда
лих, хоча 18 червня одна окрема 
група таки намагалася увірва
тися до мерії. У Ріо-де-Жанейро 
було пошкоджено будівлю адмі
ністрації штату й пограбовано 
банки та крамниці. У Бразиліа 
невдоволені залізли на дах бу
дівлі Конгресу. 19 червня вони 
билися з правоохоронцями перед 
футбольним матчем Бразилія – 
Мексика у Форталезі. Але біль
шість виступів обійшлися без 
серйозного насильства.

Нещодавно нечисленні про
тести переросли в масові рухи і 
в інших державах, зокрема 
Британії, Франції, Швеції та 
Туреччині. Вони кожна по-
своєму страждали від високого 
безробіття поміж молоді, ет

нічних конфліктів, зниження 
рівня життя, авторитарного 
уряду і страху перед іммігра
цією. У Бразилії зовсім інша іс
торія. Незайнятість поміж мо
лоді впала до рекордно низької 
позначки. Бразильський расизм 
– це запозичене явище, а не що
денна реальність. За минуле де
сятиріччя рівень життя зробив 
найбільший стрибок в історії 
країни. Що ж до іммігрантів, то 
хоча Бразилію побудували саме 
вони, зараз їх тут майже немає. 
Лише 0,3% її населення народи
лося за кордоном.

Через це оглядачам, та й бага
тьом демонстрантам, важко пояс
нити, чому люди вийшли на ву
лицю. Хоча причин не бракує.  
У країні процвітають дика зло
чинність і політична корупція; у 
бідних районах звичним явищем 
стала жорстокість поліції. У кож
ному великому місті відкрито 
продається і споживається крек-
кокаїн. Бразильці платять по
датки за ставками багатого світу 
(36% ВВп), а натомість отриму
ють жахливого рівня послуги. 
Вартість життя лякає. У Сан-
паулу працівник, одержуючи 
мінімальну зарплату, якщо 
його роботодавець не компен
сує транспортних витрат (як того 
вимагає офіційне працевлашту
вання), мусить викидати п’яту її 
частину на те, щоб добиратися на 
роботу з якогось віддаленого ра
йону переповненим автобусом. 

Але ж усе це не нове. Фак
тично за останнє десятиліття еко
номічне зростання забезпечило 
найбільші прибутки саме тим, 
хто перебуває в основі піраміди. 
Тож виникає запитання: чому 
саме зараз? Одна з причин – 
увага цілого світу. 15 червня роз
почався Кубок конфедерацій з 
футболу – генеральна репетиція 
до чемпіонату світу наступного 
року. Ще одна – нещодавній 
стрибок інфляції, який роз’їдає 
купівельну спроможність спо
живачів, як і надмірне захо
плення кредитами.

Вартість проїзду в транспорті 
у Сан-паулу не підвищувалася з 
січня 2011 року (зазвичай її замо
рожують у роки муніципальних 
виборів, як-от 2012-го, а 2013-го 
Гаддад погодився зачекати до 
червня, щоб федеральному уряду 
було легше маніпулювати ста
тистикою інфляції). 20 сентаво 
аж ніяк не компенсують інфля
ції після останнього подорож

чання квитків. Але на відміну від 
цін на житло і харчові продукти, 
які теж постійно зростають, вар
тість проїзду контролює держава. 
Це зробило уряд громовідводом і 
спрямувало на нього невдово
лення інфляцією загалом.

До 19 червня мери бразиль
ських міст (зокрема, і Сан-
паулу) поспіхом уже скасову
вали підвищення цін на тран
спорт. На жаль, вже надто пізно 
застосовувати здоровий глузд, 
коли заходить мова про витрати 
на підготовку стадіонів до Кубка 
світу. А ширші й вельми роз
пливчасті вимоги протестуваль
ників не дають змоги зрозуміти, 
як їх можна задовольнити, при
наймні найближчим часом.

президент країни Ділма 
Руссефф намагається стати на 
бік демонстрантів. Мітинги по
казали силу бразильської демо
кратії, сказала вона 18 червня, 
додавши, що новий середній 

клас «хоче більшого і має на це 
право». Висока, як на середину 
президентського терміну, попу
лярність очільниці Бразилії може 
опинитися під ударом. А проте, 
хоча інфляцію й спричинила саме 
її політика, безпосередньої за
грози для переобрання Руссефф 
наступного року немає. Неба
гато протестувальників вияв
ляли ознаки партійної належ
ності, а опозиція слабка.

Утім, уряд Руссефф дістав по
передження. За останнє десяти
ліття 40 млн бразильців вирва
лися з крайньої бідності. Біль
шість із них усе ще перебиваються 
від зарплати до зар плати і воюва
тимуть до останнього, аби лише 
не повернутися назад. І вважа
ють подальше підвищення рівня 
життя своїм правом. Демонстрації 
– це знак, що громадяни почина
ють усвідомлювати: як платники 
податків вони заслуговують на 
гідний рівень послуг, а не тільки 
на супермодерні стадіони. 
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Бразильці платять 
податки за 

ставками багатого 
світу – 

36% ВВП, 
а натомість 
отримують 

жахливого рівня 
послуги



У 2010–2013
 роках уряд Орбана 

провів через 
парламент близько 

600 
нових законів для 
реформування та 

контролю ЗМІ, 
охорони здоров’я, 
освіти, пенсійної 

системи, сільського 
господарства та 

судової гілки влади
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Вівця під малиновим 
куполом
Угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана знову звинувачують  
у нищенні верховенства права у своїй країні

К
оли Віктор Орбан уперше 
очолював уряд Угорщини 
з 1998 по 2002 рік, він 
прославився як найкра

щий у державі прем’єр-міністр 
після закінчення комуністичної 
ери. поміркований правоцен
тристський реформатор, який 
доклав усіх зусиль, щоб його 
країна вступила до НАТО і ЄС. 
Молодий, харизматичний, не
ймовірно енергійний візіонер. 
«Це був наш Джон Кеннеді», – 
сказав про нього один із чинов
ників тамтешнього Міністер
ства закордонних справ.

Тож коли вундеркінд угор
ського політикуму повернувся у 
владу, здобувши більшість голо
сів на виборах у квітні 2010-го, 
на нього покладали великі спо
дівання як в Угорщині, так і 
за кордоном. Але, схоже, у пре -
м’єрський кабінет під малино
вим куполом неоготичної бу
дівлі парламенту в центрі Бу-
дапешта повернувся вже ін
ший Орбан. За останні три 
роки він налаштував проти 
себе закордонних союзників, 
пересварився з друзями і ви
кликав занепокоєння в Євроко
місії, Раді Європи та Європарла
менті. На третьому році свого 
другого прем’єрства Орбан ось-
ось може стати парією ЄС.

Що ж спричинило таку 
зміну ще досить молодого по-
літика? Зважаючи на патріо
тичну та емоційну риторику, 
Орбан і його оточення відчува
ють на собі мало не боже
ственну місію змінити країну. 
Угорщина так насправді й не 
порвала з комунізмом, заявля
ють вони. Залишилася Консти
туція 1949 року; закон про лю
страцію був слабким, й ухва
лили його із запізненням. по
над те, Угорщина в 2010-му пе
ребувала в жахливому стані, 

економіка балансувала на межі 
банкрутства, а політична сис
тема була некерованою. «Ми 
мусили рятувати країну, – каже 
міністр закордонних справ пе
тер Сіярто. – Бо стояли на краю 
прірви».

Уряд розпочав законодав
чий марафон, провів через пар
ламент близько 600 нових зако
нів для реформування та контр
олю ЗМІ, охорони здоров’я, 
освіти, пенсійної системи, сіль
ського господарства та судової 
гілки влади. Але найбільш нео
днозначним кроком стало на
писання нової Конституції, яка 
набрала чинності з січня 2012 
року. «Ми дія ли швидко й рі
шуче, без зай вих пояснень», – 
каже Река Семеркеньї, радник 
Орбана з питань безпеки. «Си
туація потребувала негайних 
змін».

Тепер же державна піар-
машина намагається випра
вити те, що уряд вважає гігант
ським нерозумінням його ре
форм. Запаморочлива законо
давча лавина викликала зане
покоєння в Брюсселі, Вашинг
тоні та різних міжнародних ор
ганах. Навіть войовничий Ор
бан, здається, розгубився під 
натиском міжнародної кри
тики. Він пішов на поступки 
щодо деяких суперечливих но
вовведень, як-от дострокова від
ставка суддів. Але решту втілює 
вперто й наполегливо. Напри
кінці травня парламент ухвалив 
закон, який посилює стеження 
за державними службовцями 
вищого рангу без обов’язкової 
санкції суду.

Орбан має чітке уявлення 
про роботу комуністичного 
державного апарату, вважає 
фахівець із конституційного за
конодавства Кім Лейн Шеппель 
(принстонський університет, 

США). На її думку, прем’єр від
творює комуністичну модель 
влади, у якій партія проникає 
абсолютно в усі сфери держав
ного життя. «Орбан скрізь роз
ставляє своїх людей», – такі на
рікання постійно лунають у Бу
дапешті.

ПОРУШеННя 
ЄВРОПейСьКиХ 
ЦіННОСТей
ЄС посилює тиск на найконтро
версійнішого члена спільноти. 
У травні Європарламент опри
люднив проект звіту, в якому 
зазначено, що останні поправ-
 ки до угорської Конституції, 
ухвалені законодавчим орга
ном країни в березні, порушу
ють основні цінності Євросо
юзу. Таке саме занепокоєння 
висловлюють й інші. 16 травня 
міжнародна неурядова право
захисна організація Human 
Rights Watch (HRW) заявила, 
що зміни, запроваджені Орба
ном, послаблюють правові еле
менти стримування уряду й 
підривають захист прав лю
дини. Особливо різко HRW роз
критикувала те, що влада під
різала крила Конституційному 
суду, який утратив прерогативу 
оцінювати конституційні зміни 
по суті. «Чіткішого прикладу 
зневаги угорського керівництва 
до верховенства права не зна
йти», – йдеться в заяві HRW. 

Виправдовуючи власні дії, 
уряд часто посилається на свою 
головну мету – витягти еконо
міку з трясовини. певних успі
хів у державних фінансах до
сягти вдалося. Дефіцит бю
джету зменшено з 4,3% ВВп 
2010-го до 1,9% 2012-го, а дер
жавний борг за той самий пе
ріод – із 82% ВВп до 79%. У но
вому Основному Законі визна
чено його стелю на рівні 50% 
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НА ТРеТьОМУ РОЦі СВОГО 
ДРУГОГО ПРеМ’ЄРСТВА 
ВіКТОР ОРБАН ОСь-ОСь 
МОже СТАТи ПАРіЄЮ 
ЄВРОСОЮЗУ 

ВВп. 29 травня Європейська ко
місія порекомендувала звіль
нити Угорщину від процедури 
ліквідації надмірного дефіциту 
– системи санкцій для бюджет
ного держав-учасниць, у яких 
він надто високий.

Але в I кварталі 2013 року по
рівняно з аналогічним періодом 
2012-го економіка зменшилася 
на 0,9%, а інвестиції – на 8,7% (за 
даними Національного статис
тичного бюро). Іноземних та віт-
чизняних інвесторів відлякують 
одні з найвищих у Європі по
датки, нестабільна регуляторна 
база і винятково високі корпора
тивні збори, які повинні змен
шити дефіцит бюджету. Лише 
58% дорослих угорців працев-
лаш товані. Для порівняння: се
редній показник по ЄС – 65%.

Угорщині як найбільшому 
боржникові Центральної Європи 
будь-що потрібна підтримка іно
земних інвесторів, але їх ляка
ють політичні ризики. Трива
лий застій в економіці, воче
видь, швидше налаштує сус
пільство проти Орбана, ніж усі 
докори міжнародної спільноти. 
Опитування громадської думки 
засвідчили, що він виграє ви
бори наступної весни, але, найі
мовірніше, втратить свою супер
більшість у парламенті, яка дала 
йому змогу втілювати в життя 
радикальні зміни. 

Європейські партнери Угор
щини можуть спробувати вда
тися до санкцій. Наприклад, 
виключити Орбана з правоцен
тристської Європейської народ
ної партії – найбільшої полі

тичної сім’ї ЄС – або тимчасово 
позбавити Угорщину права го
лосу в Раді Європи. проте такі 
заходи загрожують збільшен
ням підтримки в Угорщині ксе
нофобської та антиєвропей
ської партії «Йоббік», яка на 
останніх виборах набрала 17% 
голосів. Тож закордонним кри

тикам Орбана краще почекати, 
доки економічні негаразди самі 
обмежать його владу, якщо вза
галі не покладуть їй край. 
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Дилеми гільйотини
У світі дедалі більше держав відмовляються від смертної кари,  
в той час як у країнах з авторитарним режимом найвищу міру 
покарання застосовують усе частіше 

Ч
орношкірий американець 
Джеррі Ґіббонс раніше 
працював охоронцем у 
в’язниці. За 25 років ро

боти у Виправному департа
менті штату Віргінія цей усміх
нений добродушний чолов’яга 
стратив 62 особи. 25 із них – 
смертельною ін’єкцією, ще 37 – 
отруйним газом. Зараз він вва
жає свої дії помилкою. «А що як 
хтось із них був невинним? Я не 
можу повернути з того світу. А 
тепер мені з цим жити», – ска
зав він у середині червня на 
прес-конференції в Мадриді.

Біля нього сиділа Таня Ібар, 
чоловік якої провів останні 19 
років у камері смертників фло
ридської в’язниці. І якщо її не
скінченні апеляції, петиції та 
юридичні оскарження зрештою 
не дадуть результатів, його теж 
стратять. «Я сподіваюся стати 
голосом усіх тих родин, чиї ко
хані чекають на смертний ви
рок. Ми знаємо заповідь «Не 
вбий», то чому ж убиваємо?»

До них приєдналася марок
канка, яка втратила чоловіка і 
сина під час теракту в Каса
бланці 2003 року. після чого, 
розповідає жінка, хотіла при
кінчити злочинця власноруч. 
Але зрозуміла, що цим рідних 
не повернути. «Тепер я хочу, 
щоб убивця сидів у тюрмі все 
своє життя. Хай страждає там. 
Можливо, колись він теж по
шкодує про те, що вчинив».

Не лише окремі люди всту
пили зараз у боротьбу за від
мову від найвищої міри пока
рання у всьому світі. Франція, 
Іспанія, Норвегія та Швейцарія 
очолюють дедалі потужніший 
міжнародний рух за її скасу
вання, і в середині червня міні
стри закордонних справ цих 
держав зустрілися в Мадриді на 
V Всесвітньому конгресі проти 
смертної кари. Міністр закор
донних справ Франції Лоран Фа
біус у жовтні минулого року за
початкував нову ініціативу – 

тиснути на країни, де ще й досі 
практикують страту (загалом 
58). Він заявив на мадридській 
конференції, що смертна кара – 
це не торжество справедливості, 
а її неспроможність. 

Його рішуче підтримала Ґрю 
Ларсен із Норвегії. Вона висту
пила перед тисячею делегатів і 
розповіла, як пишається тим, що 
після кривавого теракту в Осло, 
коли Андерс Брейвік убив 77 осіб 
(переважно дітей), ніхто в країні 
не закликав до відновлення 
смертної кари. Її проводжали 
бурхливими оплесками.

Кампанія Лорана Фабіуса 
почалася на Генеральній 
Асамблеї ООН у вересні мину
лого року. Міністр закордон
них справ Беніну Нассіру Бако-
Аріфарі також узяв участь у 
конгресі разом із офіційними 
особами з Тунісу, Філіппін і 
Буркіна-Фасо. Це яскравий 
сигнал решті світу: навіть бід
ніші країни Африки та Азії 
приєдналися до руху за скасу
вання смертної кари. Вони го
ворили, що влада має стати в 
цьому питанні на позиції мо
ралі, а не чекати на зміну гро

Автор:  
Майкл Бініон, 

Мадрид – 
Лондон 

676 
осіб було страчено 

торік у світі 

У всьому світі від 
смертної кари 

цілковито 
відмовилися 

97 країн
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СВіТ ДеДАЛі БіЛьШе 
РОЗУМіЄ, щО жОДНА 
ДеРжАВА Не МАЄ 
ЗАКОННОГО ПРАВА ЗАБиРАТи 
ЧУже жиТТя, ХОЧ Би яКий 
ЗЛОЧиН ВЧиНиЛА ТАКА 
ОСОБА

мадської думки. Урядовці зізна
лися, що в їхніх державах біль
шість усе ще виступає за страту 
вбивць і ґвалтівників. Але 
тільки-но її було скасовано, 
суспільство загалом прийняло 
ту зміну.

проте на глобальному рівні 
ця кампанія має сильних опо
нентів, і тільки одиниці з них 
були присутні в Мадриді. Лише 
в кількох демократичних дер
жавах досі застосовується най
вища міра покарання. Серед 
них Японія, Індія та США (хоча 
дедалі більше американських 
штатів відмовляється від неї). 
Жодна з них не делегувала на 
конгрес своїх дипломатів. Не 
було й представників від Китаю, 
Саудівської Аравії та Ірану, на 
які сукупно припала більшість 
зі страчених торік 676 осіб. 

У Європі лише одна країна 
все ще зберегла смертну кару – 
Білорусь. У Росії вона дозволена 
законом для деяких злочинів, 
але за кілька останніх років 

жодного такого випадку не було 
(хоча в пресі точилися численні 
дискусії з приводу відновлення 
найвищої міри покарання за те
роризм). У всьому світі від неї 
цілковито відмовилися 97 країн. 
Ще вісім (серед них Казахстан, 
Бразилія і переважна частина 
Латинської Америки) скасували 
її лише для звичайних злочи
нів, а 35 (зокрема, більшість 
держав Західної Африки) запро
вадили мораторій на страту що
найменше на 10 років.

проте в решті країн, осо
бливо з авторитарним режи
мом, найвищу міру покарання 
застосовують дедалі частіше. В 
Ірані досі публічно вішають чо
ловіків за звинуваченням у го
мосексуалізмі, а також усе ще 
вдаються до каменування жі
нок, звинувачених у перелюб
стві, хоча останнім часом цю 
практику намагаються прихо
вувати через широкий світовий 
резонанс. В Уганді розглядають 
законопроект, який передбачає 
повішення для будь-якого носія 
СНІДу, визнаного винним у го
мосексуальному зв’язку. У Сау
дівській Аравії прилюдно сти
нають голови мечем за зґвалту
вання, богохульство та вбив
ство. І справді, після Азії Близь
кий Схід другий за пошире
ністю смертної кари регіон.

Єдиною державою зі згада
ного регіону, представленою в 
Мадриді, був Ірак. Тамтешній 
міністр юстиції Хассан аль-
Шимарі заявив, що країна зму
шена залишити страту через 
щоденну загрозу тероризму. А 
також додав, що багато побож
них мусульман підтримують цю 
практику, позаяк про неї 
йдеться в Корані. Але інші про
мовці на конференції заперечу
вали, що іслам схвалює най
вищу міру покарання, а кілька 
делегатів від арабських держав 
наголосили, що права людини 
універсальні й не можуть зале
жати від релігійних поглядів. 

Головний аргумент при
хильників скасування смертної 
кари – те, що вердикт нерідко 
оголошується після несправед
ливого судового процесу. Дуже 
часто він стає знаряддям дис
кримінації, виноситься за нена
сильницькі злочини або особам, 
які на момент їх учинення були 
неповнолітніми. Ось тому 
Джеррі Ґіббонс і змінив свою 
думку. «Можливо, декого зі 

страчених мною людей засу
дили несправедливо», – сказав 
він. «І зазвичай це помста – ми 
просто намагаємося поквита
тися. Родині жертви легше від 
цього не стає. Коли трапля
ються катастрофи, ми ж не гні
ваємося на Бога». Він каже, що 
розмовляв із тюремним персо
налом із Віргінії й цікавився, що 
вони думають про саудівську 
практику кари. «Усі вони вважа
ють, що це огидно. Але в чому 
різниця? В обох випадках ми 
вбиваємо людину». 

Його аргументи знаходять 
дедалі ширшу підтримку адво
катів, суддів, юристів загалом і 
поступово завойовують світову 
громадську думку. Дедалі 
більше країн ратифікують 
Другий факультативний про
токол до Міжнародного пакту 

про громадянські і політичні 
права – частини законодавчої 
бази ООН із прав людини. У 
січні минулого року його за
твердила Монголія, тоді ж ска
сувала смертну кару Латвія. 
Гондурас і Домініканська Рес
публіка ратифікували Додат
ковий протокол (який заборо
няє страту) до американської 
Конвенції про права людини в 
листопаді 2011-го й січні 2012-
го. Торік Коннектикут став 
17-м із 50 американських шта
тів, де скасовано найвищу міру 
покарання.

Генеральний директор Всес
вітнього конгресу проти смерт
ної кари (зі штабом у парижі) 
Рафаель Шенуй-Азан каже, що 
законодавство кожної країни 
слід розглядати в її культур
ному та політичному контексті. 
Але світ дедалі більше розуміє, 
що жодна держава не має закон
ного права забирати чуже 
життя, хоч би який злочин вчи
нила така особа. 

Мине чимало часу, доки з 
цим погодиться більшість в 
Америці або Китаї. 

У 2000 році 
Верховна Рада 
України внесла 

зміни до 
Кримінального 
кодексу, якими 

остаточно 
вилучила поняття 
«смертна кара» з 
офіційного списку 

кримінальних 
покарань 

ПІД ЗАГРОЗОЮ СТІЛЬЦЯ.
Тільки у 17-ти із 50-ти 

американських штатів 
скасовано найвищу міру 

покарання
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Н
овим президентом Ірану 
став Хассан Рухані – єди
ний реформатор з-поміж 
допущених до виборів 

кандидатів. Його опоненти похо
дили з консервативного крила, 
тоді як лібералам балотуватися 
не дозволили. Рухані – освіче
ний дипломат, який володіє 
п’ятьма іноземними мовами, 
тео лог, був членом Вищої ради 
національної безпеки й пред
ставляв країну на переговорах 
щодо ядерної проблеми. Його 
перемогу тегеранці відзначили 
вуличними святкуваннями. Той 
обі   цяв домогтися скасування 
міжнародних санкцій і повер
нути в політику «поміркованість, 
зрілість та здоровий глузд». Ві
сім років правління Магмуда Аг
мадінежада (першого цивільно-
 го президента від часів Іслам

ської революції 1979-го) позна
чилися посиленням консерва
тизму й конфронтацією із Захо
дом. Утім, попри очевидні зміни, 
уся повнота влади в Ірані лиша
ється у Верховного лідера аятоли 
Алі Хаменеї.

ЗАЛіЗНА ЗАВіСА  
ДЛя ОБРАНиХ
Іран, як і раніше, є однією з най
закритіших країн світу. Та порів
няно з іншими мусульмансь кими 
державами він сьогодні більше 
нагадує не країну, де перемогла 
Ісламська революція, а Радян
ський Союз часів 1980-х. Суспіль
ство тут хай і вірить у непохит
ність режиму, проте живе подвій
ним життям – на вулиці й удома.

За кілька хвилин до посадки 
в Тегерані, як і всі жінки в літаку, 
покриваю голову хусткою, вдя
гаю поверх штанів цупку сукню з 
довгими рукавами. Саме такий 
вигляд повинна мати жінка в 
Ірані. після Ісламської револю

ції це не звичай, а закон. У гостях 
мені одразу пропонують пере
вдягнутися – так чинять місцеві 
дівчата, які й без того приверта
ють увагу яскравим макіяжем і 
зачісками, що перетворюють хі
джаб на умовність (фото 1, 2). 

Офіційно за атеїзм загрожує 
смертна кара, але деякі іранці зі
знаються, що в Бога не вірять. 
Бачу, як поліція моралі зупиняє 
авто, щоб перевірити документи 
в хлопця й дівчини: їхати разом 
у машині може лише подружжя 
або брат із сестрою. З вікна бу
динку помічаю молодого теге
ранця, який у самому спідньому 
проводить час із жінками біля 
басейну свого маєтку.  

Релігійний закон суворо за
бороняє вживати алкоголь, але 
без нього гучні вечірки не мина
ють. У Вірменії, Азербайджані, 
Туреччині ходять легенди про 
те, скільки п’ють їхні сусіди, які 
приїздять туди святкувати іран
ський новий рік Новруз.  

Автор: 
Наталія Гуменюк, 

Київ – Тегеран – Київ

ВВП Ірану на душу 
населення за ПКС 
(дані МВФ за 2012 

рік) становить 

$13,1 тис. 
(72-ге місце у світі)

Чи чекати ірану  
на перебудову?

після обрання 
новим президентом 
Ірану представника 
реформаторського 
крила Хассана 
Рухані експерти 
очікують 
позитивних  
змін у країні.  
Та чи  
варто?

ЛІБЕРАЛЬНЕ 
ОБЛИЧЧЯ 
РЕЖИМУ. 
Новий світський 
лідер Ірану 
Хассан Рухані, 
очевидно, 
стане лише 
прикриттям 
для місцевої 
теократії 
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«Молодь вважає секс і алко
голь головними виявами свободи 
тільки тому, що вони заборонені. 
Це дає змогу консервативному 
населенню говорити про «шкід
ливий вплив Заходу», – пояснює 
хлопець, який повернувся на 
батьківщину з Беверлі-Хіллз. 

Фільми в Ірані мають пройти 
державну цензуру, а із західних 
стрічок вирізають відверті сце-
 ни. На фото журналісти держав
ної інформагенції, наприклад, 
домалювали першій леді США 
Мішель Обамі до сукні рукави, 
щоб прикрити оголені руки. 
Водночас у Тегерані можна лег-
 ко купити диск із будь-яким іно
земним фільмом. 

Мій герой – молодий музи
кант. попри те що пишуть за
хідні ЗМІ, хіп-хоп в Ірані не поза 
законом, але продавати диски та 
виступати з концертами заборо
нено. Він аж ніяк не революціо
нер – страшенно любить Тегеран 
і вважає, що митці, які виїхали з 
країни, втратили зв’язок із влас
ним народом. Як і багато іран
ців, наполягає, що не має жод
ного стосунку до політики, ви
світлює лише соціальні про
блеми: «Свій перший текст я на
писав 10 років тому, коли скла
дав вступні іспити. Для молоді то 
неймовірний стрес. На місце в 
університети претендували де
сять мільйонів, а приймали ли-
ше один. У моєму останньому за
писі йдеться про те, що хтось із 
тегеранців не має де заночувати, 
тоді як інші не можуть визначи
тися, у якій із кімнат своєї вілли 
лягти». Це не метафора – в Ірані 
вдається зустрітися з місцевим 
мільйонером (його батько заро
бив статки на торгівлі), якому 
незатишно спати в пентхаусі 
площею 600 м2. 

Арсалян Камкар – музикант у 
законі, перша скрипка Тегеран
ського симфонічного оркестру. 
Його дружина пупак також скри
палька, але була змушена поки
нути роботу. Зараз вона співачка. 
В Ірані жінки не мають права ви
конувати соло. Щоб диски пупак 
ліцензувало Міністерство куль
тури та ісламу, Арсалян мав спі
вати голосніше за дружину. «Я не 
люблю цього, але такі правила. У 
нас чимало дивних заборон. На
приклад, ко ли виступає оркестр, 
по ТБ не можна показувати му
зичні інструменти. Усі розуміють, 
що то абсурд, але змушені йти на 
поступки. Ми, іранці, звикли 

пристосовуватися, – пояснює чо
ловік. – Уточню, що поміж нас є й 
украй релігійні та консервативні, 
але серед наших знайомих таких 
одиниці». 

подружжя Камкар мешкає в 
північному Тегерані. Це замож
ніша частина 12-мільйонного 
мегаполіса з ліберальнішим на
селенням. пупак дістає iPad і за
ходить у Facebook через VPN-
сервер. попри те що в аятоли Алі 
Хаменеї акаунт у фотомережі 
Instagram з’явився набагато ра
ніше, ніж у папи Римського, усі 
інтернет-майданчики в Ірані за
блоковано. після 2009-го, коли 
під час масових виступів проти 
фальсифікацій на виборах бло
кували мобільний зв’язок, саме 
вони стали основним джерелом 
інформації, що дало привід аме
риканським ЗМІ назвати про
тести «Twitter-революцією».   

Щоб оминути блокаду все-
світньої павутини, не треба бути 
великим опозиціонером. Біль
шість іранців у соцмережах пи
шуть про буденні речі. Можливо, 
тому, що політика їх не обходить. 
Інші натякають: VPN-сервери на
справді контролюються служ
бами безпеки, що, як і в інших 
сферах публічного життя, заплю
щують очі на вияви непокори, 
поки та не становить прямої за
грози режиму. 

«Я не була в Ірані 30 років. 
повернулася й зрозуміла, що на
решті вдома. Та за цей час люди 
на вулицях перестали всміха
тися», – ділиться своїми вражен
нями Махтаб. Її родина, як і ти
сячі інших, емігрувала до Лос-
Анджелеса після Ісламської ре
волюції 1979-го.

На відміну від тих, хто виїж
джав із СРСР, іранські емігранти 
не втрачали своїх паспортів. по
над те, у країні досі дозволене по
двійне громадянство. Випадково 
дізнаюся, що один із моїх пере
кладачів має австралійсь кий пас
порт, подруга-режи серка – ка
надський. Тоді як у сотень іранців 
є безліч родичів на Заході, з 
якими ті підтримують зв’язок. 

«За останні роки ціни на хліб 
зросли в 11 разів. Курятина подо
рожчала вдвічі. Останні два мі
сяці ані я, ані мої друзі не мо
жемо дозволити собі м’ясо, а в 
мене дитина щойно народила-
 ся», – замість розмови про кіно 
розповідає молодий режисер, 
учасник однієї з програм Канн
ського фестивалю (фото 4). 
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СиГНАЛ ДЛя ЗАХОДУ
«Хоча західні розвідувальні служби вважають, що Ірану 
потрібен ще принаймні рік для спорудження ядерної 
бомби, деякі експерти стверджують, що він, коли захоче, 
може зробити це протягом кількох місяців… Дружній пре-

зидент (Хассан Рухані. – Ред.) стає водночас пасткою і можливістю. Він може за-
пропонувати шанс побудувати кращі відносини (із Заходом. – Ред.) через залу-
чення та поступове скасування санкцій. Але не виключено, що Іран також ско-
ристається цим неминуче затяжним процесом, щоб створити зброю… Зрос-
тання загрози від ядерного Ірану є однією з причин, чому Захід повинен рішуче 
втрутитися в Сирію, не тільки озброївши повстанців, а й запровадивши безпі-
лотну зону… Не в його інтересах, якщо держава, яка спонсорує тероризм і запе-
речує право Ізраїлю на існування, стане регіональним гегемоном. Коли перська 
могутність зростає, не час відступати з Близького Сходу». 

5

Через міжнародні еконо
мічні санкції багатий на нафту 
Іран переживає серйозну еконо
мічну кризу й девальвацію міс
цевої валюти. Громадяни, які 
брали участь у протестах 2009-
го, вважають, що ті не стали ма
совими, бо не мали економіч
ного підґрунтя, їх не підтримали 
мешканці консервативнішого 
південного Тегерана. Щоб діста
тися до цієї частини міста авто
бусом чи автомобілем, потрібно 
три-чотири години. 

Вийшовши з підземки (фото 6), 
одразу помічаю різницю між лі
беральною північчю і консерва
тивним півднем: усі жінки до
вкола в чорних чадрах (фото 7). 
На стінах зображення мучеників-
шахідів – тих, хто загинув в 
ірансько-іракській війні, що то
чилася у 1980–1988 роках. Біль
шість добровольців родом із бід
ніших релігійних родин. На од
ному з парканів намальовано 
Міккі Мауса (фото 5). Замість ма
газинів, які продають авто, – 
точки, що торгують мотоциклами 
(фото 3). Замість дорогих спорт
залів – тренажери просто неба 
(фото 8). На відміну від багатьох 
міст так званого третього світу в 
Ірані немає нетрів чи гетто. по
мешкання скромні, але добре 
впорядковані. 

У 2010-му Магмуд Агмадіне
жад запровадив субсидії з наф-
тових грошей: кожен іранець 
має право щомісяця отримувати 
$45. $180 для родини з двома 
дітьми деякий час були непога
ним аргументом, щоб підтриму
вати колишнього президента, 
але це значною мірою висна
жило тамтешню економіку.  

ДеМОКРАТія ПО-іРАНСьКи
поза межами Ірану Агмадіне
жада сприймали як одноосібного 
диктатора, хоча той був обраним 
президентом. понад те, колиш
ньому главі держави довелося ві
дійти в тінь задовго до закін

чення свого терміну, а його став
леника до перегонів так і не до
пустили. причина не так у нее
фективній популістській політиці 
й загостренні відносин із Захо
дом. Агмадінежад хай і насаджу
вав ще консервативніші порядки, 
однак таким чином зазіхнув на 
владу клерикалів. Ще за рік до 
виборів мені пояснювали: щоб 
повернути підтримку помірко
вано налаштованого населення, 
мулли дозволять прийти до 
влади менш контраверсійній фі
гурі, яка змінить риторику, але не 
похитне принципових позицій, 
зокрема щодо ядерних програм 
(див. Сигнал для заходу). 
Тим біль  ше що це питання пере
буває в компетенції Верховного 
лідера. Зрештою, перемога Ру
хані прогноз підтвердила: хоча до 
виборчої кампанії допустили 
своїх, підрахунок голосів був чес
ним, що дало підстави говорити 
про демократію по-іранськи. 
«Хай горить у пеклі той, хто не 
визнає наших виборів. Іранцям 
байдуже до зауважень ворогів», – 
заявив Алі Хаменеї.    

«Багато хто не розуміє, що 
Іраном не керує одна людина. 
Саме тому так складно похит
нути цей режим, який пережив 
смерть засновника – аятоли Хо
мейні, війну, санкції», – пояс
нює Мосех, громадський акти
віст. Чоловік покинув Іран че
рез страх репресій, але сподіва
ється повернутися додому за но
вого президента. «За останні 30 
років виросло покоління, яке не 
знає життя до революції. Воно, 
можливо, не вірить у її ідеали, 
але поважає Верховного лідера, 
за яким лишається останнє 
слово. Все ж Рухані здатний 
вплинути на ситуацію з правами 
жінок, дозволити певну свободу 
медіа і самовираження. Це зму
сить людей заспокоїтися чи на
віть дасть змогу відчути смак 
свободи й вимагати подальших 
реформ». 

6

7
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акон про визнання кримі
нальним комуністичного 
режиму в Болгарії, один із 
установчих документів но

вітньої держави, свідчить, що 
«Комуністична партія є відпові
дальною за керівництво країною 
з 9 вересня 1944 року до 10 лис
топада 1989-го, що привело її до 
національної катастрофи». Ст. 2 
ще зловісніше окреслює зло
чинну суть тамтешніх комуніс
тів, закидаючи їм «цілковите 
знищення традиційних ціннос
тей європейської цивілізації» та 
ще дев’ять подіб них гріхів. 
Утім, ухвалені після ейфорії 
оксамитових революцій такі до
кументи залишалися порожні ми 
й декларативними, що (треба 
віддати їм належне) розуміли і 
самі болгари. У декларації пар
ламенту від 2004 року з нагоди 
60-ї річниці встановлення кому

ністичного режиму в країні за
значено, що пошук винних у не
законних виявах насильства в 
післявоєнний період був радше 
моральним, а не юридичним. 

РиТУАЛьНА  
ДеКОМУНіЗАЦія 
У Болгарії довгий час не було 
жодної інституції пам’яті, яка за
ймалася б порахунками з мину
лим. Увесь тягар декомунізації 
взяли на себе громадські органі
зації. Хоча, звичайно, і нові-
старі еліти ніколи не гребували 
можливістю прибрати незручні 
для себе комуністичні символи. 
Вони завжди були готові під
тримати косметичні зміни, як, 
наприклад, ініціювати й розі
брати мавзолей відомого біль
шовика та першого керівника 
комуністичної Болгарії Георгія 
Димитрова, що, втім, не вдалося 

зробити швидко й тихо, як 
планувалося, адже мармурова 
кладка виявилася заміцною, 
тому демонтаж затягнувся. Та
кож на зміну колишнім святам, 
приміром Дню визволення Бол
гарії радянськими військами від 
нацистів, прийшло свято визво
лення від османського іга, яке 
відзначається 3 березня. Були 
ухвалені закони про амністію та 
реабілітацію репресованих за ко
муністичного режиму осіб, які 
теж мали радше ритуальний ха
рактер. 

Влада країни не брала на 
себе значних зобов’язань із пере
оцінки тоталітарного минулого, 
намагаючись самоусунутися від 
того процесу. певним чином це 
пояснюється сильними позиці
ями в політичному житті право
наступника комуністів – Соціа
лістичної партії, у якої завжди 

Маєте право знати

Оприлюднений нещодавно список агентів колишніх комуністичних 
спецслужб у Болгарії викриває прихований вплив тоталітарного 
минулого на сучасне життя країни

Майже кожен 
десятий 

громадянин 
Болгарії тією чи 

іншою мірою був 
причетний до 

співпраці з 
комуністичними 
спецслужбами. 
Приблизно така 
сама пропорція 

колишніх 
інформаторів 

болгарського КГБ 
нині й поміж 

чиновників та 
підприємців 
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«У НОГУ З ЧА-
СОМ». У черв-
ні 2011 року 
статуї радян-
ських бійців і 
болгарських 
партизанів 
були розма-
льовані героя-
ми американ-
ських коміксів, 
як-от Супер-
мен, Джокер і 
Санта-Клаус

БОЛГАРСьКА ВЛАДА  
Не БРАЛА НА СеБе 
ЗОБОВ’яЗАНь іЗ ПеРеОЦіНКи 
КОМУНіСТиЧНОГО 
МиНУЛОГО, НАМАГАЮЧиСь 
САМОУСУНУТиСя  
ВіД ТОГО ПРОЦеСУ

була своя фракція в парламенті 
й представники якої двічі очо
лювали уряд (у 1995–1997 та 
2005–2009 роках). Лідер партії 
Георгій пирванов, котрого, як 
з’ясувалося нещодавно, завербу
вали комуністичні спецслужби 
під псевдонімом Гоце, дві каден
ції поспіль обіймав високу по
саду президента Болгарії у 
2002–2012-му.  

Так чи інакше подолання 
минулого ніколи не було для 
болгар принциповим. До нього 
вони ставилися радше апатично. 
питання люстрації майже не по
рушувалося. Болгарія довгий час 
залишалася єдиною країною 
Центральної Європи, де не було 
люстраційних механізмів, якщо 
не вважати такими звільнення в 
правоохоронній системі та сило
вих відомствах, що мали місце 
на початку 1990-х років. Решту 
спроб ініціювати люстрацію бло
кував парламент або Конститу
ційний суд. Нові-старі болгар
ські еліти пильно стежили за 
всім, що могло поставити під 
сумнів їхню владу. 

Щоправда, періодично гро
мадські організації та журна
лістські розслідування підігрі
вали інтерес до того, як стави
тися до тоталітарного минулого, 
причому це майже завжди тор
калося теми архівів та необхід
ності оприлюднення секретних 
файлів болгарського КГБ або ДС 
(абревіатура від слів «държавна 
сигурност» – державна без
пека). Таким чином, історичні 
протистояння потихеньку пере
містилися в архівну площину й 
здебільшого мали форму пооди
ноких і спорадичних викриттів 
у спів праці з ДС.

АРХіВНА РеВОЛЮЦія
До недавнього часу в Болгарії 
було кілька утримувачів фондів 
секретних служб, зокрема Мініс
терство внутрішніх справ, Мініс
терство юстиції та Центральний 
державний архів (ЦДА). Частину 
документів, а саме 144 255 особо
вих файлів, було знищено за на
казом тодішнього міністра вну
трішніх справ Семерджиєва ще 
1990-го. 2002-го його за це було 
засуджено до чотирьох із поло
виною років ув’язнення, що
правда, 2003-го справу скеру
вали на дорозслідування.

Впродовж 1990-х було ухва
лено низку законодавчих актів, 
які спрощували доступ до архівів 

комуністичних органів держбез
пеки. потенційно вони відкри
вали можливість навіть переслі
дування працівників колишніх 
спецслужб, однак через брак 
конкретних механізмів прак
тично нічого не було реалізо
вано. Важливий закон 1997 року 
передбачав передачу всіх архівів 
служб безпеки до ЦДА, однак 
цього також не було зроблено. В 
архіві містяться лише документи 
Центрального комітету партії і 
частина справ на репресованих. 
Єдине, що дозволялося, – пере
гляд жертвами репресій їхніх 
справ у приміщеннях архіву 
МВС. Водночас закон дав мож
ливість викрити близько 150 
аген  тів комуністичних спец
служб, серед них 14 депутатів то
гочасного парламенту.

Як і в інших країнах колиш
нього соцтабору, оприлюднення 
інформації про таємних колабо
рантів комуністичного режиму 
викликало величезний інтерес у 
суспільстві. почала формува
тися громадська думка, яка ви
магала реальних кроків із роз
криття правди про діяльність 
агентів ДС. Стали з’являтися 
журналістські розслідування, 
результатом яких було опри
люднення фактів щодо масшта
бів залучення громадян до та

ємної роботи державної безпеки 
і місця, яке ті люди посідають у 
сучасній Болгарії. 

Критичним моментом у 
цьому процесі став 2006 рік, 
коли за кілька місяців до вступу 
країни до ЄС парламент при
йняв Закон «про відкриття до
кументів та інформування про 
належність болгарських грома
дян до розвідувальних служб 
державної безпеки і Болгарської 
народної армії». Що цікаво, його 
ухвалили більшістю голосів 
правлячої коаліції, до якої вхо
дила також Соцпартія, і тогочас
ної опозиції, що складалася з 
центристських та правих політ
сил. За великим рахунком доку
мент став результатом не так 
внутрішнього компромісу між 
політичними силами країни, як 
тиску ЄС. Хоча, звичайно, про
владні соціалісти виступали 
проти. 

Згідно з новим законом усі 
документи секретних служб 
мали бути передані комісії з 
ідентичною йому назвою та роз
секречені, а дослідники та гро
мадяни дістали вільний доступ 
до них. перевірці на предмет 
співпраці з ДС підлягають біо
графії впливових політиків і чи
новників, зокрема президента, 
прем’єр-міністра, міністрів та їх
ніх заступників, знач ної частини 
служителів Феміди включно із 
суддями всіх вищих спеціальних 
інстанцій, керівників централь
них і місцевих органів влади, ке
рівників ЗМІ, Болгарської акаде
мії наук тощо. 

Впродовж наступних 18 мі
сяців роботу згаданої комісії 
успішно блокував уряд, який не 
міг знайти приміщення для всіх 
архівних матеріалів. Тому весь 
цей час колишні архіви зберіга

Близько  

45%
із 462 колишніх і 

нинішніх 
дипломатів 

Болгарії були 
агентами 

комуністичних 
спецслужб
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лися в попередніх їх утримува
чів: МВС, спецслужб та Мініс
терства юстиції. проте пізніше 
ці проблеми було вирішено, 
чому сприяла перемога на на
ступних парламентських вибо
рах 2009 року демократичних 
сил, які завдали соціалістам ни
щівної поразки, посівши в най
вищому законодавчому органі 
117 місць із 250.

Комісія працює вже шість ро
ків. На її офіційному сайті можна 
віднайти розсекречені докумен-
 ти та дані на осіб, яких було ви
крито у співпраці з ДС. Зазвичай 
перевірці піддаються організації 
та установи. Так, на середину 
червня на головній сторінці 
інтернет-ресурсу можна було по
черпнути інформацію про чле
нів правління і менеджерів ви
щої ланки банку UniСredit, місь
кої ради та муніципалітету м. 
Велико-Тирново, які раніше пра
цювали на комуністичну спец
службу. Тут також викладені ар
хів рішень комісії та доволі ев
ристична система пошуку за іме
нами, місцем народження, ін
ституцією, в якій працює колиш
ній співробітник чи агент ДС. Ін
формація оприлюднюється за 
уніфікованою формою, до якої 
входять: 1) дані про ім’я, дату та 
місце народження особи; 2) ім’я 
агента, який завербував, та місце 
вербовки; 3) ім’я начальника 
особи в структурі спецслужби; 4) 
посада та статус особи, напри
клад, агент чи секретний співро
бітник; 5) посилання на архівні 
документи; 6) дата зняття особи 
з обліку в службі; 7) нинішня 
посада.

щО ж З’яСУВАЛОСя?
Результати кількарічних розслі
дувань нещодавно шокували на
віть апатичне болгарське сус
пільство. З’ясувалося, що аген
тами ДС були не останні люди в 
сучасній Болгарії: бізнесмени, 
банкіри, медіа-магнати, держ
службовці, депутати видавці, 
публіцисти та ін. В оприлюдне
ному списку опинилися колиш
ній президент, прем’єр-міністри, 
лідери парламентських партій, 
голова державного радіо, колиш -
ній редактор тамтешньої версії 
Playboy, повний склад ради ди
ректорів болгарської доньки 
UniСredit. Далі ще цікавіше: 11 із 
15 митрополитів Болгарської 
православної церкви, два голов-
 ні муфтії країни, авторитетний 

діяч католицької церкви також 
таємно співпрацювали з ДС. 
Таке саме минуле мали й 45 ни
нішніх послів і консулів. Один із 
найбільших показників засмі
чення колишньою комуністич
ною агентурою був у системі ос-
віти. У результаті перевірки по
над 400 осіб, які обіймають ке
рівні посади в трьох провідних 
університетах країни, встанов
лено, що близько 40 із них пра
цювали свого часу на ДС. Було 
проаналізовано матеріали на 
всіх кандидатів у депутати пар
ламенту. З’ясувалося, що най
більше колишніх агентів у партії 
болгарських турок, на другому 
місці Соціалістична партія, по
тім центристські й навіть ради
кально праві політсили. 

Ці люди були відомі в службі 
і під такими банальними псев
донімами, як-от Танев, Ангелов, 
Симеонов, і під поетичними, 
як-от Благовест або Оазис.

Діяльність комісії важко на
звати люстрацією, адже про 
штрафні санкції за співпрацю з 
ДС, окрім морального характеру 
та осуду громадськістю, на від
міну, приміром, від сусідніх Угор
щини та Румунії, не йдеться. Що
правда, на практиці відповідно 
до європейських бюрократичних 
стандартів викриття подеколи 
достатньо для добровільної від

ставки або звільнення. Звичайно, 
страждає репутація. Один із не
багатьох вищих ієрархів Болгар
ської православної церкви, не по
мічений у співпраці з держбезпе
кою, митрополит пловдивський 
Микола навіть заявив, що від
мовляється відвідувати засідання 
Священного Синоду, проте піз
ніше змінив свою думку. 

Зрозуміло, що названі не всі 
імена працівників спецслужб, 
проте вже можна скласти за
гальну картину. За останні п’ять 
років комісія дослідила файли 
на 113 тис. осіб і встановила, що 
6377 із них були пов’язані з ДС. 

Як виявилося, навіть через 25 
років після колапсу комуністич
ної системи залежність від тота
літарного минулого величезна. І 
вона не лише в головах людей, а в 
прозаїчніших речах, як-от контр
оль осіб, на яких свого часу спи
рався комуністичний режим, над 
найважливішими посадами, 
бізнес-активами та сферами 
життя сучасної Болгарії. 

Девіз Комісії з відкриття до
кументів та оголошення про на
лежність болгарських громадян 
до розвідувальних служб дер
жавної безпеки і Болгарської на
родної армії звучить так: ви ма
єте право знати, і ми надамо 
максимальну кількість інформа
ції, а висновки робіть самі. 

За останні п’ять 
років комісія в 

Болгарії дослідила 
файли на 

113 тис.
 осіб і встановила, 

що 6377 із них були 
пов’язані з 

комуністичними 
службами безпеки 

ВЛЯПАВСЯ. 
Двічі прези-
дент Болгарії 
у 2002–2012 
роках Геор-
гій Пирванов, 
як з’ясувалося 
в процесі не-
щодавнього 
розсекречен-
ня докумен-
тів, був таєм-
ним агентом 
комуністичних 
спецслужб. 
Хоча сам він 
це заперечує  

28|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 25–26 (293–294) 28.06–4.07.2013

СПАДоК|Політика Пам’яті 



№ 25–26 (293–294) 28.06–4.07.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|29

|ПоГлЯД

М
іфи «Великої Вітчизняної війни» – це 
масштабне спотворення історії та небез
печна політична пастка для українців, 
яким забороняють відтворити своє ми

нуле й претендувати на визнання власних страж
дань. Їх починають підозрювати у «фашизмі», 
щой но вони відхиляються від ортодоксальної «вели
ковітчизняновоєнної» риторики, і змушують по
стійно боротися із сумнівами щодо існування кому
ністичних злочинів, пам’ять про які, безперечно, 
має бути частиною світової свідомості. Але політтех
нології, пов’язані з «Великою Вітчизняною», поді
бно до Чорнобиля, – отрута, що шкодить і поза меж
ами території держави, на якій з’явилася. Вони ши
ряться всією Європою, спотворюючи пам’ять і розу
міння подій, що вплинули на формування цілого 
континенту. Це загальновідомий факт, який, однак, 
потребує постійної переоцінки, оскільки введення 
тієї отрути почалося дуже рано, у 1940-х, і простою 
контрпропагандою її не здолати. Тут потрібен ре
тельний і постійний по
шук правди через роз
криття всіх фактів та 
осмислення їх у широ
кому контексті, а також 
сприяння відкритій істо
ричній дискусії за 
участю освітніх закладів 
та ЗМІ. Ключова роль у 
становленні такої свободи досліджень і дебатів, 
підтримці наукової роботи, освіти та політики 
пам’яті належить державі. 
Навіть на Заході, де свобода слова й авторитетні неза
лежні заклади освіти існують уже тривалий час, не 
завжди легко було звільнитися від лещат «антифа
шистської легенди», яка спотворювала факти, пов’я-
зані з Другою світовою війною, оскільки прирівню
вала всі країни-союзниці й інтерпретувала будь-яку 
критику СРСР як немислиму або нелегітимну. Грома
дянам ліберальних держав, безперечно, не доводи
лося боротися з іще масштабнішими «фокусами» ра
дянських ілюзіоністів на кшталт применшення зло
чину Голокосту внаслідок узагальнення їх у понятті 
«жертви фашизму» або заперечення Голодомору, 
Катинської трагедії. Але і в нас були труднощі в трак
туванні історії, зокрема у визнанні та належній оцінці 
нацистсько-радянського альянсу в 1939–1941 роках, 
роль якого досі неправильно інтерпретують як суто 
превентивний крок сталінської влади, а отже, не роз
глядають як вторгнення в польщу (відтак і в Західну 
Україну). Радянська брехня про Катинь і Голодомор 
цілковито відкрилася західним освіченим колам 
тільки нещодавно.   
Завдання нашого часу – вдосконалити знання про 
Другу світову війну та політичні кровопролиття, 

вчинені нацистами і совєтами у Східній Європі. Но
вовідкриті архіви та свідчення, свіжі погляди й 
глибше розуміння не раз доводили, наскільки не
правильно вважати, ніби «ми вже знаємо все, що 
треба знати». 
«Це питання для науковців, читачів історичних 
книжок, і ніякої політики тут немає», – скажуть 
скептики. «Нам просто треба боротися за визнання 
нашого статусу жертв, не ускладнюйте життя, нехай 
скелети залишаються в шафі», – стоятимуть на сво
єму активісти. І ті, і ті помиляються. Глибше розу
міння історії рано чи пізно стане загальним надбан
ням – воно поширюється у світовій культурі й ство
рює нові стандарти історичного дискурсу. Це посту
повий, але неухильний процес. Російська політика 
заборони вільної історії та нав’язування за допомо
гою закону й залякування офіційної (насправді ста
лінської) версії ВВВ з її героями і лиходіями, таєм
ницями та брехнею, безперечно, лякає. І, схоже, 
успішно корумпує пам’ять молоді та ув’язнює поко

ління в незнанні й хиб
ній свідомості. Але вре
шті вона приречена на 
провал. 
РФ більше не є закритою 
фортецею, що відгоро
джує своїх громадян від 
світу. Щоразу, коли росі
яни їдуть за кордон, – чи 

то олігарх на лижний курорт до Австрії, чи 
студент на навчання до Франції, – всі вони 

контактують із відкритою історією через книжки, 
спілкування, фільми тощо. У довготерміновій 
перспективі це приведе до сумнівів у міфах, у 
яких їх ув’язнено, і подолання їх. Хай там як напо
легливо нав’язуватимуться міфи, вони є слабкими. 
Ілюзії, навіть створені насильницьким шляхом і за 
участю держави, залишаються ілюзіями, й багато 
справжніх послідовників їм не завоювати. 
Ось чому боротьба за свободу історії, ліберальну 
освіту, за гостру і терплячу критику всіх недоліків, 
щонайменше ортодоксального дискурсу «Великої 
Вітчизняної війни», проти нав’язаних підручників 
важлива для всіх європейців і, безперечно, для ро
сіян, котрі є першими жертвами політики, що не 
може гарантувати їм нічого доброго, а лише необ
ґрунтовану гордість, яка має дуже мало спільного з 
автентичною пам’яттю й отруює навіть по-справж -
ньому славні моменти в їхній історії. 
А якщо коротко, то: 1) значення Другої світової – це 
не просто забава інтелектуалів, а критичне полі
тичне питання, барометр рерадянізації або демо
кратизації Східної Європи, а відтак і ключ до її май
бутнього; 2) міфи ВВВ приречені на провал, попри 
тимчасову гегемонію. 

Свобода  
від історії 

Автор:  
Філіпп  

де Лара, 
Франція  

МіФи «ВеЛиКОї 
ВіТЧиЗНяНОї» ПРиРеЧеНі  

НА ПРОВАЛ, ПОПРи 
ТиМЧАСОВУ ГеГеМОНіЮ 

У Держдумі РФ 
24 червня зареє-
стровано зако-
нопроект від 
провладної пар-
тії «Единая Рос-
сия», що перед-
бачає запрова-
дження кримі-
нальної відпові-
дальності для 
тих, хто запере-
чує вирок Нюрн-
берзького трибу-
налу, діяльність 
армій антигітле-
рівської коаліції, 
поширює «заві-
домо неправ-
диву інформа-
цію щодо цієї ді-
яльності, звину-
вачуючи у ско-
єнні воєнних 
злочинів». Од-
ним із приводів 
для появи такого 
документа став 
скандал навколо 
публікації відо-
мого політика, 
директора з гу-
манітарних про-
ектів Роснано 
Лєоніда Ґоз-
мана, у якій він 
порівняв радян-
ську військову 
контррозвідку 
«СМЕРШ» із на-
цистськими під-
розділами СС.



Записала 
ярина 

Вінницька

Станіслав Ґроф:
 «Людство єдине у суті й розмаїте у формах, тому плекайте власну 
національну ідентичність»

е
піграфом офіційного сайта 
Станіслава Ґрофа є знаме
нита фраза «пізнай себе».  
І саме цим доктор філосо

фії, професор психології Калі
форнійського інституту інте
гральних досліджень, засновник 
і президент Асоціації транспер
сональної психології Стен Ґроф 
активно й успішно займається 
вже понад 50 років. Його внесок 
у розвиток сучасної психіатрії та 
психотерапії важко переоці
нити: вивчення змінених станів 
свідомості, важливості впливу 
процесу пологів на психічний 
статус індивідуума, а також ство
рення власного терапевтичного 
методу роботи з емоційними й 
психосоматичними розладами. 
«Усі експериментальні матері
али досліджень, які проводив 
доктор Ґроф, верифіковані та 
описані в наукових працях і 
книжках, що були видані ба
гатьма мовами світу й стали 
бестселерами. Особливо цінним 
є відкриття Ґрофом перинаталь
ного періоду розвитку людини. 
підтвердженням їхньої значу
щості є бурхливий розвиток та
кої нової дисципліни, як перина
тальна психологія. І результати 
цього процесу ми можемо спо
стерігати тепер у кожному поло
говому будинку», – вважає про
фесор Сергій Максименко, член 
Міжнародної ради психологів 
(США) і голова Товариства пси
хологів України. «Голотроп
ний підхід, запропонова
ний доктором Ґрофом, по
казав свою ефективність 
у довготривалій психо
терапії, посівши до
стойне місце поряд із 
гештальттерапією, юн
ґіанським психоаналі
зом, клієнтцентрова
ною та процесуальною 
терапією. Він застосову
ється в роботі з психоло
гічними травмами, виго
ранням, віковими кри
зами, хронічним стре
сом. Але, як і будь-який 
інший метод практич

ної психотерапії, голотропне ди
хання повинне проводитися 
тільки спеціалістами, що здо
були фахову підготовку у відпо
відних закладах і мають вищу 
психологічну освіту», – додає 
лікар-психотерапевт Зоя Муса
това. 

Станіслав Ґроф пропонує 
своє бачення моделі психіки – 
її розширену версію, яка 
окрім життєвого досвіду 
вміщує перинаталь
ний період (вагіт
ність і самі пологи) 
та сферу тран
сперсонального 
(індивідуальне 
та колективне 
безсвідоме, що 
включає емоцій
ний досвід попе
редніх поколінь, 
культурні фено
мени та архетипи, 
релігійні екстатичні 
переживання). І така 
картографія психічної 
реальності дає змогу по
бачити коріння 
наших що
д е н н и х 
п р о 

блем, що залягають набагато 
глибше, ніж дотепер вважала су
часна психіатрія. 

У. Т.: Докторе Ґроф, вас ставлять 
в один ряд із засновниками пси-
хоаналізу Фройдом та Юнґом.  
і водночас ваші дослідження в 
трансперсональній психології 

виходять далеко за 
окреслені нау-

кою межі. 

БіОГРАФіЧНА 
НОТА: 
Станіслав Ґроф 
– американ-
ський психіатр і 
психотерапевт 
чеського похо-
дження, доктор 
медицини, за-
сновник тран-
сперсональної 
психології, ав-
тор методу го-
лотропного ди-
хання, піонер у 
вивченні зміне-
них станів свідо-
мості. Наро-
дився 1 липня 
1931 року в 
Празі (Чехосло-
ваччина). Закін-
чив Празький 
Карлів універси-
тет, захистив 
дисертацію в 
Чехословацькій 
академії наук. У 
1967–1969-му 
пройшов дво-
річне стажу-
вання в Універ-
ситеті Джона 
Гопкінса ( Бал-
тимор, США) і 
продовжив до-
слідницьку ро-
боту в Мери-
лендському цен-
трі психіатрич-
них досліджень 
та в Есален-
ському інституті, 
Каліфорнія.
На сьогодні – 
професор фа-
культету психо-
логії Каліфор-
нійського інсти-
туту інтеграль-
них досліджень. 
У 2006-му наго-
роджений пре-
мією Вацлава 
Гавела за ваго-
мий внесок у на-
уку
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НАйПОПУЛяРНіШі КНижКи СТАНіСЛАВА ҐРОФА
«Області людського безсвідомого» («Realms of Human 
Unconscious», 1975)
«Подорож у пошуках себе» («The adventure  
of self discovery», 1991)
«Космічна гра» («The Cosmic Gamе», 1998)
«Психологія майбутнього» («The Psychology  
of the Future», 2000)
«Велика подорож. Свідомість і таїна смерті» («The 
Ultimate journey. Consciousness and the mystery of 
death», 2007)
«Коли неможливе стає можливим. Пригоди у незвичних 
реальностях» («When the impossible happens. 
Adventures in the unusual realities», 2007)
«Зцілення наших найглибших ран»  
(«Healing our deepest wounds», 2012)

Ви сучасний єретик. А в єретиків 
завжди сумна перспектива чи 
не так? 

– Так, це правда. Два непри
миримі опоненти – наука і релі
гія – пережили століття взаєм
ної зневаги та обструкції. Як ко
лись духовні лідери спалювали 
науковців на вогнищах святої 
інквізиції та сприймали їхні 
вчення за блюзнірську єресь, так 
тепер останні висміюють релі
гійних гуру і трактують їхні про
зріння як психічні відхилення. 
Наукове середовище демонструє 
таку саму догматичність та ри
гідність, як і церковні інституції, 
а його уявлення про реальність 
так само важко похитнути, як і 
символи віри. Наші дослідження 
справді можна поставити в аван
гард сучасної наукової думки, 
хоча вони й спираються на тися
чолітній теоретичний і практич
ний досвід людини у спробі піз
нати себе та природу реальності, 
що її оточує. А вся моя профе
сійна діяльність – це, по суті, від
чайдушна спроба інтегрувати 
науку та релігію, медицину і ду
ховність.

У. Т.: То що це за такі дослі-
дження, які мають тисячолітню 
практику застосування, однак 
виходять за межі сучасної на-
уки?

– У 70-х роках минулого сто
ліття я разом зі своєю дружиною 
Крістіною розробив метод голо
тропного дихання – дуже прості 
засоби, як-от пришвидшене ди
хання, музика і подальша робота 
з тілом. Використання різних 
його технік для впливу на свідо
мість чи зцілення відоме з давніх-
давен. І хоча з часом наука позба
вила дихання сакрального зна
чення й залишила тільки чисту 
фізіологію, за останні кілька де
кад західні психологи наново від
кривають його цілющий терапев
тичний потенціал та розроб-
ляють психотехніки, які викорис
товують дихання в той чи інший 
спосіб. Ми на багатому матеріалі 
власних досліджень перекона
лися, що свідоме підвищення 
його швидкості та інтенсивності 
допомагає зменшити психоло
гічні бар’єри, дістатися до несві
домих пластів психіки й працю
вати з матеріалом, який був ра
ніше недоступний і витіснений зі 
свідомості. А це дає нові можли
вості в лікуванні таких складних 
розладів, як депресія, фобії, пси

хогенна астма та мігрені, пост
травматичний синдром, різного 
типу залежності: алкогольна, 
наркотична чи харчова.

У. Т.: Пане Ґроф, ви були близь-
ким другом винахідника ЛСД 
Альфреда Гофмана й багато 
експериментували з цим психо-
деліком. Ви ж зробили науко-
вому світу «непристойну пропо-
зицію» й наголошуєте на необ-
хідності дослідження впливу та-
ких речовин на людську пси-
хіку, хоча зараз ця практика 
має дуже погану репутацію.  

– Я справді присвятив ве
лику частину свого життя дослі
дженню терапевтичного впливу 
психоделіків та розширеного 
стану свідомості на людину. 
Такі експерименти ми розпо
чали ще в 1960-х роках у празь
кій академії наук, а згодом в 
Університеті Джона Гопкінса у 
Балтиморі та Есаленському ін
ституті в Біг-Сурі. Але згодом 
вони потрапили під сувору за
борону, і ми з дружиною Крісті
ною розробили немедикамен
тозний спосіб досягнення стану 
розширеної свідомості – згада
ний вище метод голотропного 
дихання. Хорошою новиною є 
те, що зараз кілька провідних 
університетів США включно з 
Гарвардом відновили наукові 
дослідження впливу психоде
ліків на свідомість людини, і 
вже хтось інший продовжить 
експерименти, розпочаті колись 
нами.

У. Т.: щоб відповісти на моє на-
ступне запитання, вам потрібно 
пересісти на золотий трон і про-
голошувати відповідь десь із-за 
хмар. Та все таки давайте спро-
буємо: що, на вашу думку, 
може врятувати нашу планету 
від самознищення?

– Хай там як пафосно це зву
чить, але на карту справді по
ставлено майбутнє нашої пла
нети. Коли ми і далі вдаватиме
мося до тієї агресивної стратегії 
виживання, яка зрештою обер
тається нашим самознищен
ням, то малоймовірно, що люд
ський вид як такий виживе. Од
нак, якщо критична маса людей 
пройде процес глибокої транс
формації свідомості, маємо 
шанс опинитися на такому 
щаб лі еволюції, де конкуренція 
поступиться місцем взаємодо
помозі й виживатиме не сильні

ший, а той, хто вміє кооперува
тися, співпрацювати з іншими. 

У. Т.: У цьому контексті хочу за-
питати про Україну. Наша дер-
жава перебуває на стадії болю-
чого становлення й боротьби за 
власну ідентичність. і можна по-
чути заклик облишити спроби 
реанімувати українську само-
бутність, а натомість перерости 
національний рівень і розви-
вати свідомість громадянина 
планети. Але ж стати громадя-
нином планети не значить зне-
важати й цуратися свого? як ви 
прокоментуєте етнічну унікаль-
ність і процес глобалізації?

– Безумовно, те, як ми розу
міємо природу реальності, 
включає в себе поняття первин
ної єдності всього сущого. І все 
велике розмаїття зовнішніх 
форм та виявів, яке ми бачимо в 
природі чи культурі, народжу
ється з єдиного джерела. Тому 
самобутність та індивідуаль
ність форм аж ніяк не супере
чать сутнісній єдності всього, 
навпаки, одне органічно випли
ває з іншого. Думаю, ті, хто об
стоює ідею уніфікації, насправді 
не мають живого контакту з 
джерелом і тому прагнуть уні
фікувати зовнішнє саме через 
брак внутрішнього холістич
ного переживання реальності. 
Й така зовнішня уніфікація – це 
спроба імітувати глибинну єд
ність на поверховому рівні. 
Отже, немає жодної супереч
ності в тому, щоб бути україн
цем і громадянином планети 
водночас. Якраз навпаки, тільки 
той, хто глибоко вкорінений у 
власну культуру, може через неї 
сягнути джерела, з якого черпа
ють усі культури світу. Тому, 
українці, максимально пле
кайте власну самобутність, зро
щуючи при цьому відчуття на
лежності до єдиного джерела. 
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1. Впливові. Інтернет – невід’ємна частина їхнього життя. Вони 
онлайн завжди і скрізь. Активно використовують мобільний інтернет, 
соціальні мережі, ведуть блоги, роблять покупки онлайн. Хочуть бути 

популярними серед якомога ширшої аудиторії.

Автор:  
Богдан Буткевич

жовті 
стрічки 
Чому український інтернет 
перетворюється на канал суцільної 
розважальної інформації 

Т
емпи зростання вітчизня
ної інтернет-аудиторії про
тягом 2009–2011-го набли
зили Україну за цим показ

ником до провідних позицій у 
Європі. Хоча серед українських 
користувачів все світньої паву
тини переважає молодь (44% – 
до 29 років), збільшення аудито
рії спостерігається у всіх вікових 
категоріях, за винятком тих, 
кому за 60. За даними компанії 
InMind, у І кварталі 2013-го в 
Україні зафіксовано 19,3 млн 
інтернет-користувачів віком від 
15 років. Утім, паралельно зі 
зростанням кількості юзерів 
спостерігається тенденція до 
погіршення якості контенту че
рез відповідні запити масової 
аудиторії.  

СТеРеОТиПи ПОВеДіНКи
«Серед інтелектуальних кіл в 
Україні спостерігається певна 
«сакралізація» інтернету, – вва
жає суспільствознавець Сергій 
Струтинський. – Мовляв, сво
бода вибору, брак цензури та не
обмежений доступ до інформа
ції, які й справді поки що є в ме
режі, схилятимуть населення до 
критичного мислення. Тобто 
люди завдяки інтернету мають 
почати думати в широкому сенсі 
цього слова: приймати рішення, 
намагатися розбиратися в ре
альному стані речей, а не агіт
пропівських картинках та роз
важалівці, які ретранслюють 
українське телебачення та біль
шість друкованих ЗМІ». 

Справді, ще три-чотири роки 
тому вітчизняна інтернет-
аудиторія вирізнялася актив
ністю та самостійністю в пошуку 

інформації, але нині ситуація 
стрімко змінюється. За статис
тикою провайдерів, новими юзе
рами передусім є мешканці ма
леньких провінційних міст та 
сіл, а також люди, яким за 40, до 
яких принади постійного до
ступу до мережі доходять тільки 
тепер. Соціологи та маркетологи 
вважають, що згадані категорії 
населення приносять у мережу 
свої усталені культурні смаки та 
стереотипи інформаційної пове
дінки, сформовані телебаченням 
і маскультом. На практиці це 
означає, що неофіти сприйма
ють інтернет не як альтернатив
ний канал інформації, а щонай
більше як комунікаційний май
данчик чи просто ще один ін
струмент для розваг. Тобто див
ляться гумористичні, кулінарні 
й талант-шоу, російські серіали, 
бавляться в ігри, сидять у соці
альних мережах тощо, абсо
лютно не використовуючи 
всього потенціалу всесвітньої 
павутини. Це змушує інтернет-
індустрію підлаштовуватися під 
смаки нової аудиторії, що при
зводить до вульгаризації мережі.  

«За останні роки наші тех
нології істотно змінилися, – 
стверджує Андрій К., менеджер 
із SEO (розкрутка сайтів) однієї 
з провідних компаній у галузі. – 
Звісно, таблоїдні прийоми пра
цювали завжди, але зараз для 
просування платформ у мережі 
вони перетворилися на всеза
гальний принцип. Наприклад, 
банерна реклама навіть на по
важних ресурсах, щоб бути 
успішною, стала повністю «жов
тою». Доходить до того, що юри
дичні фірми в інтернеті просять 
мою компанію розкручувати їх 
з використанням заголовків на 
кшталт «Якась там зірка розлу

ШіСТь ТиПіВ ПОВеДіНКи  
ЛЮДиНи В іНТеРНеТі

3. Шукачі знань. Використовують 
інтернет для самоосвіти, соціальні 

мережі їх мало цікавлять. Шукають 
інформацію про новинки, осо-

бливо для прийняття рішень про 
онлайн-покупки, а також одно-

думців.

2. Комунікатори. Люблять ви-
словлювати свою думку онлайн, 
ведуть листування, дискусії. Захо-
дять в інтернет як із комп’ютера, 
так і зі смартфона.

В Україні  
досить багато 

мережевиків та 
комунікаторів. 
Перші – це пе-

редовсім жінки, 
другі – чоло-

віки. 
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чається. Як вона відсудить 
гроші?». З одного боку, це спро
щує моє завдання, навіть примі
тивізує його, а з іншого – то 
шлях у нікуди. Адже реально 
вся ця масова аудиторія дуже 
нетривка, мінлива і не бажає ні 
за що платити. Тоді як будь-
якому мережевому ресурсу, осо
бливо інформаційного харак
теру, потрібне ядро користува
чів, котрі цікавляться якоюсь 
проблематикою, готові в пер
спективі платити за доступ до 
неї. На жаль, масовий україн
ський інтернет-юзер обмеже
ний та абсолютно інертний. Він 
навіть не має якихось улюбле
них сайтів, окрім своїх акаунтів 
«Вконтакте» та «Одноклассни
ках», а в інтернет передусім за
ходить, щоб перевірити пошту, а 
потім із великих порталів на 
кшталт ukr.net клікнути на 
перше-ліпше «жовте» поси
лання».

Отже, сам по собі інтернет не 
здатний ні розширювати гори
зонти мислення людей, ні 
впливати на їхню культурно-
інформаційну поведінку. Він є 
лише зручним засобом більш-
менш відкритого доступу до пев
ної інформації. Тож сподівання, 
що сам факт технічного підклю
чення більшості українців до ме
режі може змінити їхню свідо
мість, доволі безпідставні.  

іНТеРТейМеНТиЗАЦія 
ЗАМіСТь іНТеРНеТиЗАЦії
Соціопсихологи вважають, що 
орієнтованість масової аудиторії 
на легкі, розважальні теми при
таманна нестабільним суспіль
ствам, де переважна частина на
селення не має гарантованих 
джерел доходів і перспектив роз
витку, тому схильна до втечі від 
реальності, не намагається її 
осмислити. Утім, на думку Мак

сима Саваневського, керуючого 
партнера цифрової агенції Plus 
One, це характерно не лише для 
українського соціуму, адже су
часна людина загалом не 
схильна напружуватися: «Осмис
лення політичних проблем по
требує додаткових зусиль, а лю
дина, стомившись після роботи, 
не хоче перенавантажувати себе, 
прагне емоцій. Тому не дивно, 
що в Україні нині відбувається 
«інтертейментизація» новин 
(від англ. entertainment – роз
ваги). Важлива, суспільно зна
чуща політична новина ста
виться четвертою-п’ятою у ви
пуску, а передуватимуть їй 
«смажені» сюжети про те, що 
десь потонула корова, хтось собі 
пальці відрубав, і це вже норма. 
Такий контент затребуваніший. 
Звісно, у цьому є елемент само
цензури чи цензури власника/
редактора. Але якщо ви подиви
теся найпопулярніші розділи та 
новини в інтернеті, то побачите, 
що перевагу віддають розвагам і 
скандалам».

Нині в українському сегменті 
мережі складається величезний 
інформаційний дисбаланс у бік 
інтертейменту. Й особливо від
чутним він став саме в останні 
роки через величезний приплив 
некритичної аудиторії з відпо
відними запитами. Наоч ним 
прикладом зацікавлень україн
ців слугує топ-5 найпопулярні
ших сайтів, за даними компанії 
Gemius: Google.com, Mail.ru, 
Vk.com, Yandex.ua, Youtube.com. 
Тобто великі пошуковики або 
портали й соціальні мережі. 

За даними TNS, типовий укра
їнський інтернет-кори стувач – 
людина із середнім (44%) або ви
щим за середній (22%) доходом, 
що найчастіше заходить у мережу 
з дому (91%) зі стаціонарного 
комп’ютера. І ці цифри дають до
датковий привід для песимізму. 
Вони демонструють, що ядро 
інтернет-аудиторії становить саме 
та частина населення, яку в Укра
їні можна умовно назвати серед
нім класом, тобто люди, котрі в 
ідеалі мають критично оцінювати 
інформацію і розвивати власний 
світогляд. Утім, на них зарано ві
шати ярлик «втраченого поко
ління». Адже чимало експертів 
вважають, що з часом навіть роз
важально орієнтована частина ау
диторії зможе розвиватися. 
Звісно, за умови якісного кон
тенту інформаційних порталів. 

За прогнозами 
агенції IKS-

Consulting, у 2015 
році темпи 

підключення нових 
інтернет-

користувачів 
сповільняться до 

10%
на рік (наразі вони 
становлять 20%).
 Найменше ринок 

зростатиме в 
містах-

мільйонниках та 
обласних центрах, 
які вже й так майже 

повністю 
інтернетизовані, а 
найбільше в селах, 

поселеннях 
міського типу та 

маленьких 
містечках

 МеРежеВА ДеМОГРАФія
Попри тенденцію вульгаризації, всесвітня паву-
тина все ж таки є досить зручним маркером для 
оцінки соціокультурного розвитку регіону. За да-
ними TNS, середній рівень інтернет-охоплення в 
Україні сягає 51%. У містах із населенням 50 тис. і 
більше він, щоправда, трохи вищий – 57,2%. Най-
більший відсоток юзерів у містах із населенням по-
над 50 тис. у центральних областях (Вінницька, Кі-
ровоградська, Полтавська і Черкаська). Там таких 
близько 68,7%. Також високий рівень проникнення 
інтернету на Заході – 62,9% (Львівська, Тернопіль-
ська, Івано-Франківська області) та на Півдні 
(Одеська, Миколаївська, Херсонська області) – 
61,6%. Цікаво, що навіть у Києві охоплення менше 
й становить 60,2%. А найвідсталішим регіоном є 
Схід (Донецька, Луганська області) – 48,1%.

4. Мережевики. Інтернет їм потрібен для підтримання зв’язків, 
стосунків. Соціальні мережі сприймають як засіб комунікації з 

людьми, на спілкування з якими не вистачає часу офлайн. Охоче 
«дружать» із брендами, цікавляться промо-акціями, але не праг-

нуть висловлювати свою думку онлайн.

5. Охочі. Новачки, які тільки 
створюють свій приватний 
онлайн-простір. Найчастіше 
заходять у мережу з мо-
більних телефонів або в 
інтернет-кафе. Поки що 
малоактивні онлайн, 
але прагнуть біль-
шого.

6. Функціонали. Не прагнуть самовира-
ження, інтернет для них – функціональний 
інструмент. Користуються електронною по-
штою, читають новини, знаходять корисну 

для них інформацію. Їх турбують конфіден-
ційність, безпека в інтернеті. Це старші 

люди, які використовують  
мережу давно. 

№ 25–26 (293–294) 28.06–4.07.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|33

інтернет|СУСПілЬСТво



Автор: 
Олександр 

Заклецький

КіБеРМАУГЛі
Надмірна доступність телевізора і гаджетів може гальмувати 
розвиток дитини

Ч
асто можна помітити, 
що діти, яким майже з 
пелюшок дозволяють 
дивитися мультфільми 

й гратися з айфонами та айпа
дами, майже не розмовляють. 
Белькотять щось собі під ніс, 
але нормального вербального 
обміну інформацією немає ні у 
два, ні подеколи навіть у чо
тири роки. Хоча розвиток від
бувається – вже трирічними 
вони вміють запускати про
грами, а один вундеркінд на
віть назамовляв платних ігор 
для айфона на 200 грн.

ОДНОБОКий РОЗВиТОК
Спочатку батьки радіють ран
нім успіхам дитини на кібер
нетичній ниві – її можна за
йняти цікавою іграшкою на
віть не на кілька годин, а на 
необмежений час. Вона не 
плаче, не кричить. Але потім 
виявляється, що гальмується 
загальний розвиток, малеча 
слабо соціалізується як зі сво
їми однолітками, так і з пред
ставниками інших вікових 
груп. У неї низька зацікавле
ність у реальних іграх і недо
статні навички вербальної ко
мунікації. 

«Телевізор, як і інші засоби 
візуальної передачі даних, зде
більшого навантажує праву 
половину мозку, а, наприклад, 
читання книжок – ліву, – вва
жає професор Анатолій Чу
приков, директор Київського 
міського центру «психічне 
здоров’я дітей та підлітків». – 
Із трьох років починається ак
тивний розвиток саме правої 
півкулі. підсовуючи своїм ді
тлахам комп’ютер або телеві
зор із мультиками, ми не сти
мулюємо ліву, тож розвиток 
відбувається однобоко. У 
шести-семирічному віці має 
активізуватися ліва півкуля, 
яка відповідає за логіку та се
мантику, але якщо дитина за

циклена на ком п’ю тері, то 
цього не станеться. І в разі, 
коли функція не вступає в 
силу, потім нормалізуватися 
вона вже не зможе».

Велика кількість різнома
нітних іграшок погіршує 
увагу, а їхня інтерактивність 
гальмує розвиток фантазії й 
абстрактного мислення. Ма
люку складно сконцентрува
тися на якійсь одній, адже ця
цьок дуже багато. Тільки-но 
набрид один об’єкт для ігор, 
дитина миттєво перемикається 
на інший, навіть не намагаю
чись увімкнути фантазію. «У 
результаті вона мислить ціліс
ними блоками й не здатна до 
аналізу, може мислити зобра
женнями та жестами, але не 
вербальними категоріями. 

просто ми свого часу не дали 
їй альтернативи просторово-
візуальному мисленню. Тому 
вся її реальність і досвід зву
жуються до екранних», – по
яснює Чуприков. 

ЗАЛежНіСТь  
ВіД КОМУНіКАЦії
Нещодавно психолог із Санкт-
петербурга Катєріна Мура
шова запропонувала підліт
кам віком від 12 до 18 років 
провести вісім годин поспіль 
без комп’ютера, телевізора, 
мобільного телефона та інших 
засобів комунікації. при 
цьому заняття музикою, чи
тання, писання, малювання та 
інші шляхи самовияву не за
боронялися. Витримали весь 

цей час лише троє із 68! Се
меро учасників експерименту 
спромоглися на п’ять годин. 
Більшість із них мотивували 
те, що зійшли з дистанції, од
ностайним «я більше не міг 
цього пережити», «в мене го
лова майже луснула», «боявся, 
що зараз вибухну». У 27 учас
ників спостерігалися дивні 
симптоми: запаморочення, 
жар, озноб, нудота, тремор 
рук, пітливість, сухість у роті, 
біль у животі або грудях. 
Майже всі піддослідні відчу
вали тривогу, страх, а в п’ятьох 
навіть була «панічна атака», 
ще в трьох – думки про суїцид. 
Усі ці симптоми зникли, що
йно підлітки знову дістали до
ступ до засобів комунікації. 51 
учасник із 68 визнав свою 
практично наркотичну залеж
ність від комп’ю терів та інших 
пристроїв.

Ще в 1970-х роках амери
канські вчені підрахували, що 
дві години, проведені перед 
телевізором, гальмують роз
виток шести слів. Що вже тоді 
казати про комп’ютер, біля 
якого малеча проводить наба
гато більше часу? Як наслідок 
– текстове вербальне мис
лення в дитини практично 
стоїть на місці, вона мислить 
образами, а не словами, їй 
складно чітко переказати ті 
чи інші події. «Років через 15–
20 ми матимемо ціле поко
ління молодих людей, які 
страждатимуть від депресії, – 
вважає психолог Київської 
міської клінічної психоневро
логічної лікарні № 1 імені 
павлова Юлія Склярук, – че
рез те що дитинство не було 
сповнене емоцій, як позитив
них так і негативних, а нато
мість лише їхні симулякри: 
мультфільми та комп’ютерні 
іграшки».

Усі розповіді апологетів 
комп’ютерних забавок про те, 

ВеЛиКА КіЛьКіСТь 
РіЗНОМАНіТНиХ іГРАШОК 
ПОГіРШУЄ УВАГУ, А їХНя 
іНТеРАКТиВНіСТь ГАЛьМУЄ 
РОЗВиТОК ФАНТАЗії й 
АБСТРАКТНОГО МиСЛеННя
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що є й ігри для розвитку ма
люків, умить розвінчує про
стий факт – вони хочуть гра
тися в ті самі, що й дорослі, 
тому їх цікавитимуть не «роз
мальовки» чи «самоучки», а 
«Call of Duty», «World of 
Warcraft» та «Angry Birds». 

просто якщо дитина буде не в 
темі всіх комп’ютерних нови
нок, то серед своїх однолітків 
може мати низький соціаль
ний статус. Окрім того, спіл
кування хай навіть із найдо
сконалішою програмою для 
розвитку дитини залишає в 

ній велику пустоту емоційної 
взаємодії. Реальне спілку
вання підміняється візуаль
ною інформацією. В резуль
таті такої емоційної незрілості 
особистість просто не в змозі 
«перетравити» ті дані, які до 
неї надходять.

ПеДАГОГіЧНА 
ЗАНеДБАНіСТь
У багатьох розвинених краї
нах, приміром Швеції, дедалі 
частіше став діагностуватися 
психічний розлад, який ра
ніше приймали за аутизм. 
Згодом з’ясувалося, що це так 
звана педагогічна занедба
ність, яка характеризується 
затримкою психічного розви
тку, що спричинена небажан
ням батьків приділяти дитині 
увагу, домінуванням їхньої 
кар’єрної активності над вихо
ванням малечі. Вони не розу
міють, що живе спілкування 
ніякий комп’ютер, іграшка чи 
телевізор замінити не може. 
«Сучасними методами ліку
ються і аутизм, і педагогічна 
занедбаність, – заспокоює 
професор Чуприков. – Голо
вне – не боятися поглянути 
правді у вічі та якомога ра
ніше звернутися до фахівців, 
адже якщо дитина не почала 
розмовляти у п’ять – сім років, 
то навіть у разі інтенсивного 
лікування і застосування най
новітніших методів у такого 
пацієнта буде певний психіч
ний відбиток на все життя, 
пов’язаний передусім із 
ускладненням абстрактного 
мислення». 

Наслідками педагогічної 
запущеності стають низька 
здатність до навчання, не
впевненість у собі, замкне
ність, ускладнене контакту
вання з іншими. при цьому у 
звичних ситуаціях такі діти 
нормально орієнтуються, мо
жуть виявляти певну гнуч
кість, ініціативу, самостій
ність і цілеспрямованість, але 
тільки тоді, коли це стосу
ється сфери, яка їх цікавить.

Тож якщо перед вами сто
їть вибір: увімкнути дитині 
мультик чи приділити увагу й 
час, погратися разом і поспіл
куватися, не нехтуйте його 
важливістю адже він безпосе
редньо впливає на емоційний 
та психологічний розвиток 
малечі. 
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У 
2005 році британське ви
давництво Viking випус
тило дебютний роман Ма
рини Левицької «Коротка 

історія тракторів по-українськи», 
завдяки якому вона зажила чи
малої слави: отримала премії 
Bollinger Everyman Wodehouse 
Prize, Waverton Good Read Award 
та потрапила до короткого спис-
 ку Orange Prize for Fiction. Твір 
перекладено 37 мовами. прода-
 но понад мільйон примірників. 
В Україні книжку не злюбили з 
двох причин: через неадекват
ний російський переклад і влас-
 ну лінь, яка заважала, зазирнув-
 ши в оригінал, зробити його ко
ректно. Тільки тепер, через вісім 
років з моменту першого видан-
 ня, світовий бестселер про україн -
ців виходить українською. Тиж-
неві вдалося поспілкуватися з 
авторкою незадовго до релізу.  

У. Т.: Чи не могли б ви стисло 
представити «Коротку історію 
тракторів по-українськи» укра-
їнським читачам? 

– Це історія сім’ї, радше не
щасливої, тому що найчастіше в 
літературі можна натрапити са-

ме на такі родини. Старий укра
їнський вдівець Микола Маєв
ський живе в пітербро, Англія, з 
часів Другої світової. Через два 
роки після смерті дружини ого
лосив своїм дочкам, що знову 
одружується на значно молод
шій жінці. Сестер Віру та Надію 
шокує ця звістка. Вони усвідом
люють, що саме час забути про 
свої чвари, аби врятувати його 
від хтивої золотошукачки, яка 
годиться йому в доньки. Ця жін-
 ка нещодавно прибула з України зі 
своїм сином-підлітком і ні перед 
чим не зупиниться у своїй го
нитві за благами західного світу 
її мрій. У цій трагікомічній опо
віді старий також женеться за 
своїми ексцентричними мрія-
 ми і пише історію тракторів по-
українськи. 

У. Т.: Хто або що вас надих-
нуло на написання цього  
роману?

– Для кожної книжки є чи
мало джерел натхнення. Це істо
рія або гобелен, сплетений із ба
гатьох історій про те, як люди 
адаптуються до часів, у яких жи
вуть. Мене захоплює взаємодія 

особистого та соціального чи по
літичного. 

Мама мені багато розпові
дала про своє дитинство в Україні 
й подорож на Захід. Спершу я 
планувала «Коротку історію трак   -
торів по-українськи» як історію 
моєї матері. поки вона ще була 
жива, я сідала біля неї і запису
вала її спогади з думкою, що ко
лись напишу про це книжку. 
Коли почала працювати над 
нею, то усвідомила, що того ма
теріалу недостатньо, і взялася 
дофантазовувати. Це дало не-
аби  яке полегшення. Якби напи
сала просто про свою маму, то 
була би зовсім інша історія, на
багато сумніша. 

У. Т.: На сюжетній канві ви на-
малювали портрети різних по-
колінь мігрантів. Чи не могли б 
їх коротко охарактеризувати? 
Чим вони різняться між собою? 

– Я виросла серед старшої 
генерації українців, покоління 
моїх батьків, які жили, як пра
вило, у північних індустріалізо
ваних містах. Вони важко пра
цювали, заощаджували гроші, 
мріяли, щоб їхні діти вибилися в 

Спілкувався 
Лесь Белей 

Марина Левицька про українців 
у Британії, свій літературний 
метод і сучасну добу 
недоброчесної людини

Дослідниця  
складності,  
дурості  
й слабкості

К.: «Темпора», 
2013
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БіОГРАФіЧНА 
НОТА:
Марина  
Левицька 
(1946 р. н.) – 
британська  
письменниця 
українського по-
ходження, наро-
дилася в таборі 
для біженців у 
Кілі (Німеччина), 
згодом переї-
хала з родиною 
до Англії, де про-
живає понині. 
Навчалася в 
Кільському уні-
верситеті в Ан-
глії. Працює в 
Університеті 
Шеффілд Галам 
у галузі наукових 
досліджень засо-
бів масової ін-
формації та ко-
мунікацій. У 
2005 році її де-
бютний роман 
«Коротка історія 
тракторів по-
українськи»  
став міжнарод-
ним бестселе-
ром і здобув 
кілька нагород. 
Окрім нього Ле-
вицька видала 
ще три: «Два 
Фургони» 
(2007), «Ми усі 
зроблені з 
клею» (2009), 
«Різні домашні 
тварини: живі й 
мертві» (2012)

люди, і намагалися не потрап-
ляти на очі владі. Ця генерація 
переважно відійшла вже в інші 
світи. Їхні діти, як-от я, одружи
лися з британцями і влилися в 
тамтешнє суспільство. Роками 
моє покоління не мало жодних 
контактів зі своїми співвітчизни
ками. Однак із 1989-го всіх пере
стала дивувати присутність укра
їнців у Британії чи звучання 
української мови. Історії про дів-
чат, які приїжджають з України 
у пошуках «західного» чоловіка, – 
це не моя вигадка. Хоча багато 
хто прибуває на навчання чи 
просто для того, щоб знайти ро
боту. За останні два роки іммі
граційні закони Туманного Аль
біону стали такими драконів
ськими, що громадянам із-поза 
меж Євросоюзу потрапити туди 
майже неможливо.  

У. Т.: На вашу думку, міграція 
травмує світогляд? 

– Думаю, міграція –  дуже 
корисна відправна точка для 
письменника. Завдяки їй він за
вжди дивиться на все ніби збоку. 
У дитинстві я мріяла влитися у 
спільноту, бути такою самою, як 
і решта англійських дітей із мого 
оточення. Що це означає? Ти 
спостерігаєш і намагаєшся на
слідувати. А потім у потрібний 
момент усе те описуєш. Як на 
мене, немає ніякого збігу в тому, 
що так багато письменників 
були аутсайдерами в суспіль
ствах, які описували. 

У. Т.: На ваш погляд, що гаран-
тувало «Тракторам» світову 
славу? 

– Думаю, книжку читають, 
бо вона смішна, кумедна, але й 
серйозна водночас. Особливо 
популярним роман був у Німеч
чині та Канаді, а також у бага
тьох країнах Східної Європи, пе
редусім польщі та Сербії. 

У. Т.: як і все популярне, ваша 
книжка викликала також чи-
мале невдоволення. які реакції 
на неї вас найбільше дивували? 

– Чимало британців вислов
лювали вдячність, їм було над
звичайно цікаво дізнатися про 
українську історію. А ось українці 
на сайтах коментували роман зо
всім інакше: «Ніхто не прочитає 
в цій книжці нічого нового про іс
торію України…». Звичайно, бу
вало й таке, що вони приходили 
на мої авторські зустрічі в Англії, 

щоб дорікнути мені. Мабуть, ду
мають, що персонажі «Тракто
рів» – це не ті українці, яких слід 
показувати світові. Не хочуть, 
щоб на Заході їх представляли 
жінка з велетенським бюстом і 
старезний дід із нетриманням. 
Найгіршу рецензію в англійській 
пресі дав письменник Андрій 
Курков. Чесно кажучи, мене дуже 
розчарувало, що українці сприй
мають усе як особисту образу. 
Сподіваюся, вони зможуть за
плющити очі на слово «по-
українськи» в назві й побачать те, 
що варто побачити. Що мені по
добається в британцях, то це їхнє 
почуття гумору і те, що їм не 
страшно сміятися із самих себе. 

У. Т.: Мені здається, що в Україні 
цю книжку погано сприйняли 
тому, що читали російський пе-
реклад Валєрія Нуґатова, м’яко 
кажучи, не зовсім еквівалент-
ний. Чи ви авторизували його? 

– Мої знання російської не
достатні для того, щоб оцінити 
переклад. Зрештою, роман пере
клали 37 мовами, і я фізично не 
можу оцінити всі ці варіанти. 
Однак українські видавці мали 
можливість перекласти твір за
довго до його появи в Росії, але 
вирішили, що він нецікавий. 

У. Т.: Ваш четвертий роман не-
забаром також планують ви-
дати в Україні. Розкажіть ко-
ротко про нього. 

– Мій останній роман про те, 
що стається, коли стикаються 
усталені цінності лівацьких шіст
десятих із новим світоглядом фі
нансового світу. У «Різних до
машніх тваринах: живих і мерт
вих» 29-річний Серж, який виріс 
у комуні, працює в інвестицій
ному банку й приховує цей факт 
від батьків Маркуса та Доро. Він 
навіть не думає знайомити їх зі 
своїм новим коханням – вродли
вою, але трохи незграбною коле
гинею з Житомира Марушкою. 
Батьки хлопця вже на пенсії, але 
не полишають своїх ідеалів. Його 
кусюча сестра Клара вчителює в 
малопрестижній школі й намага
ється забути минуле, а зведена се
стра Улі-Анна із синдромом Да
уна прагне свободи. Ще в книжці 
є різні домашні тварини, які не 
витримали цього життя.   

У. Т.: Чому ви обрали такий не-
веселий епіграф із Гоголя для 
цього роману? 

– У 1842-му Микола Гоголь 
написав: «Ми живемо в нові 
часи – доба героїв проминула, 
настав час недоброчесної лю
дини». Епіграф цікавий тим, що 
йому 150 років, але він актуаль
ний і сьогодні, і в будь-який мо
мент історії – у справі лиходій
ства ніхто не придумав нічого 
нового. Фінансові злочини, опи
сані Гоголем у «Мертвих ду
шах», неймовірно подібні до 
тих, які мають місце в нинішній 
банківській кризі.   

У. Т.: як ви оцінюєте ситуацію 
з мультикультурністю та толе-
рантністю в сьогоднішній Європі 
та Британії зокрема? 

– Мені пощастило рости в 
повоєнний період, який харак
теризувався відносною відкри
тістю та толерантністю. Люди 
відходили від жахіть війни, усві
домлення цілісності людства 
було сильним, як ніколи. Мене, 
звичайно ж, дражнили у школі, 
що не була аж такою привітною, 
але дитячі цькування – це вічна 
тема, як і бурчання дорослих у 
бік майже всіх новоприбулих. 
У тогочасній Британії не було 
чогось такого, як організовані 
атаки на іммігрантів чи людей 
інших рас, культур, релігій. Мені 
здається, що емігрантам значно 
гірше живеться сьогодні. Їхній 
образ у пресі не найкращий, та й 
люди частіше вдаються до на
силля.  

У. Т.: якщо порівнювати «Трак-
торів» і «Домашніх тварин»,  
в обох є тільки нестандартні 
персонажі. Усі вони так чи 
інакше видаються негативними 
(рідше просто незвичними).  
Чи це має якусь причину?

– Книжки про супергероїв, 
які на всі 100% позитивні, на 
мою думку, страшенно нудні. 
Це ніша Голлівуда, а не літера
тури. У рецензіях на всі чотири 
романи мене часом критикують 
за надмірну щедрість у тво
ренні негативних персонажів, 
які, однак, не позбавлені й 
плюсів. Я прагну дослідити 
людську складність, дурість і 
слабкість у різних за хоп  ливих 
аспектах. 

У. Т.: як ви собі уявляєте героя 
нашого часу?

– Ех, думаю, доба героїв ми
нула – настав час недоброчесної 
людини. 
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і
сландські построкери Sigur Ros, як і 
обіцяли, «важчають». І пропонують 
почути це у своєму новому альбомі 
«Kveikur». То перший реліз музикан-

тів на XL Recordings – лейблі, на який 
підписані, наприклад, Адель, The 
Prodigy, The xx та Radiohead. Проміжок 
між релізами в гурту зазвичай був не 
більш як три роки, але цього разу ще 
менше – попередній «Valtari» вийшов 
минулого травня. Порівняно з ним, ем-
бієнтним, атмосферним і схожим на са-
ундтрек фентезійних історій про ельфів, 
свіжа платівка звучить доволі різко. 

Наче хлопці вирішили 
додати до свого 

к а з к о в о г о 
світу звуки, 
що ріжуть і 
колють, чи, 
як у бонус-

треку «Hryggjarsula», грюкіт бульдозера, 
який врізається в будинок, поки меш-
канці грають на скрипках і трубах. Ніжний 
вокал херувима Йонсі все ще чути, але 
його перекриває масштаб іншого музич-
ного мікрокосму, який росте й розвива-
ється у вас на очах. Тут відчувається без-
межжя сил природи. Могутньої, неконтр-
ольованої, як, власне, і природа в Іслан-
дії, за котрою учасники Sigur Ros люблять 
спостерігати і яка може кардинально змі-
нитися протягом одного дня. Крім фаль-
цета та контртенора можна почути й 
трендовий наразі занижений вокал – у 
«Yfirbord», а також голос у реверсі, про-
кручений навпаки. Саунд диска «Kveikur» 
сирий, жорсткий, навіть жорстокий. Та-
кий, ніби всі попередні солодкаві аль-
боми гурту були красивою маскою та під-
готовкою до цього відвертого й агресив-
ного звуку. Можливо, на рокерів вплинув 

вихід із банди клавішника 
К’яртана «К’яррі» Свейнссона, який по-
грав із ними 15 років. Адже він був єдиним 
у гурті, хто здобув систематичну музичну 
освіту й відповідав за аранжування треків. 
Те, що К’яррі покинув колектив, певно, дало 
змогу купі емоцій і переживань винирнути 
назовні: інтроверти Sigur Ros показали своє 
справжнє обличчя. І тепер усе звучить чуттє-
віше, істеричніше, іноді навіть тисне, але ра-
зом із цим – або завдяки цьому – щиріше. Ту 
істерію можна побачити й у кліпи на сингл 
«Brennisteinn» із постапокаліптичним віде-
орядом, виконаним у двох кольорах: жов-
тому й чорному. Звісно, трохи незвично ба-
чити построкерів такими, але водночас зда-
ється, що вони нарешті стали відповідати 
власній назві – «троянда перемоги» в пе-
рекладі з ісландської. 

Троянда з колючками 
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У 
середині червня в Спілці кінема
тографістів відбувся пітчинг – 
обговорення і захист кінопроек
тів, які пройшли перший тур 

конкурсу на одержання державної фі
нансової підтримки. Цей процес зазви
чай супроводжується скандалами. Од
них не влаштовує брак вагомих резуль
татів, інших – результати, які не відпо
відають їхнім очікуванням, а когось 
дратує занадто вільне виявлення режи
серами своїх думок (як це було з альма
нахами короткометражок «Україно, 
гудбай!» та «Українські злі»). 

2013-го на виробництво та роботу 
Національного центру Олександра 
Дов женка виділено 141,1 млн грн (на 
папері). Хоча сума на 30 млн менша за 
торішню, це не позначилося на кіль
кості заявок, поданих на новий кон
курс, – рекордні 148. Звісно, сюди вхо
дять документальні та анімаційні, 
ігрові й неігрові, коротко- та повноме
тражні. Особлива увага до останніх, 
що й не дивно, адже саме вони потре
бують найбільших коштів, і є лакмусо
вим папірцем кінопроцесу. З огляду на 
обмеження бюджету цього року урі
зали й суми можливих виплат, а отже, 
й кількість цікавих проектів. Напри
клад, експертна комісія навіть не роз
глядала на предмет участі в конкурсі 
два проекти-глиби: «Чернець і біс» за 
сценарієм Юрія Арабоча та «Сніг у 
Карпатах» про першу світову війну на 
території Галичини, бо в графі «орієн
товна сума державної підтримки» були 
вказані восьмизначні цифри. Серед за
явок, які таки розглядалися і які на
віть пройшли перший тур та потра
пили на пітчинг, були ті, що претенду
вали на 18 млн грн, як, приміром, 
«Казка старого мельника» Ахтема Сей
таблаєва, і це було б стовідсоткове фі
нансування, адже «Казка…» є стрічкою 
для дітей та юнацтва, а дитяче кіно 
входить до переліку типів зі 100% 
держпідтримки. 

Та, попри «непрохідні» цифри, 
пітчинг вельми яскраво визначив 
важливіші проблеми конкурсу. пе
редусім стало остаточно зрозуміло, 
що більшість продюсерів чи навіть 

режисерів, захищаючи свої майбутні 
творіння, елементарно не вміли їх по

дати, або просто переказуючи сюжет, 
або ллючи воду впереміш із пафосом. 
Інша проблема – неузгоджена робота 
представника проекту і Державного 
агентства України з питань кіно. Мова 
про «панду», можливу екранізацію Ла
рисою Артюгіною новел Сашка Ушка
лова зі збірки «Жесть». Як з’ясувалося, 
напередодні виконавчим продюсером 
став Володимир Філліпов, який викупив 
права на книжку, але про це нікому не 
було повідомлено. Так само як і про но
вий бюджет, і про розмір держпід
тримки. 

пітчинг увиразнив і ознаки «пра
вильного» проекту, які цілком можуть 
бути вивішені як правила для охочих по
ласувати шматочком державного кінопи
рога. Якщо фільм не вимагає від держави 
100% бюджету, тобто не є анімаційним, 
короткометражним чи дитячим, і потре
бує лише 50% або менше, важливою є на
явність підтвердженої другої половини 
фінансування. Не менш вагомими є заді
яні в ньому відомі персони, здатні викли
кати інтерес у потенційного глядача чи 
селс-агента. На нинішньому пітчингу 
свого «Дикобраза» представив відомий 
сербський режисер Срджан Драгоєвич, 
який, по-перше, сказав, що до проекту 
вже долучилися п’ять європейських 
країн, а по-друге, що в ньому вже погоди
лися зіграти такі зірки, як Раде Сербе
джіа, Карл Маркович і Франческа петрі. 
Якщо говорити про українські стрічки, то 
варто виокремити «Степне» Марини 
Вроди та «На відстані молитви» Сергія 
Лисенка. У першому випадку режисером 
є наш каннський лауреат, а це автома
тично робить його переможцем (та ще й 
сценарій прекрасний). У другому вся сіль 
у національному підґрунті, адже проект 
про українського філософа Григорія Ско
вороду. 

Утім, пітчинг може виявитися миль
ною булькою, адже подейкують, що гро
шей у скарбниці немає. Це означає, що 
фінансування заявлених проектів ли
шається примарною надією для тих, 
хто сподівається на манну небесну від 
держави. 

The Killers 

Американці The Killers, один 
із найпопулярніших рок-
гуртів останнього десяти-

річчя, вперше приїдуть до України 
й 2 липня представлять у столич-
ному Палаці спорту альбом «Battle 
Born». Цю команду з Лас-Вегаса 
цілком можна вважати справді уні-
кальним явищем у нинішніх музич-
них реаліях, коли у світі величезне 
перевиробництво музики та криза 
всіх каналів її дистрибуції, а тому 
шансів на появу мегазірок, як у 
старі добрі часи, обмаль. Та, попри 
все сказане вище, хлопці свого часу 
дуже тонко вловили повернення 
моди на постпанк і new wave й змо-
гли переможно та талановито очо-
лити цю хвилю першим же своїм 
альбомом «Hot Fuss» (2004). За 
більш ніж десятиріччя існування ро-
кери видали чотири студійних 
диски, одну збірку та концертний 
альбом, не кажучи вже про сингли, 
отримали дві нагороди від британ-

ської індустрії звукозапису, мають 
сім номінацій на «Ґреммі», призи 
NME, MTV Europe. Продано по-
над 15 млн копій їхніх альбомів у 
світі, у 2008–2009 роках команда 
об’їздила з турне чи не всю земну 
кулю. У музиці The Killers найбільш 
чітко простежується вплив New 
Order, Duran Duran та Oasis, чим по-
яснюється палкіша любов до аме-
риканського гурту в Британії, ніж у 
себе на батьківщині. Власне, навіть 
сама назва була запозичена з віде-
окліпу New Order «Crystal» (2001). 
Хоча останній альбом менш аль-
тернативний, аніж попередні, що 
викликало помірну критику фанів, 
команда все ж досі перебуває якщо 
не в зеніті, то на піку своїх творчих 
можливостей.

Розподіл державного  
                кінопирога 

АНОНС



 
10 повнометражних ігрових фільмів українського виробництва, які завершені 
й чекають на вихід або перебувають на останній стадії постпродакшну

«Тіні незабутих предків»
Реж. Любомир Левицький
Один із небагатьох у наш час незалежних кінопроектів. 
Його режисер, відомий за не надто вдалим дебютом 
«Штольня», для якого свого часу намагався одержати 
державне фінансування, цього разу заручився підтрим-
кою приватних інвесторів. Пропагандист глядацького 
кіно, Любомир хотів попрацювати в найзатребуваніших 
масами жанрах молодіжного трилера та містики, орієнту-
ючись на американський продукт і його стилістику. Тому в 
«Тінях…» оператором є американець із голлівудським до-
свідом Марк Еберлі, таємниці, красиві дівчата і саспенс. 
Запрошено молодих невідомих акторів, відбір яких про-
водили по всій Україні. Утім, у головній ролі тут – карпат-
ська містика. 
Вихід у прокат: 19 вересня

«Гамер»
Реж. Олег Сенцов
Цей фільм, незважаючи на свій 
реліз два роки тому, лише зараз є 
офіційно зданим: як буває і з гол-
лівудськими стрічками, «Гамер» 
виходив 2011-го в трохи незавер-
шеному вигляді. Тепер у фільму 
про кіберспорт і хлопця-геймера 
з’явилися повноцінний музичний 
супровід, українське озвучення, узгоджені всі права з правовласниками. 
Це безумовні бонуси для стрічки, що й так вже мала глядацьке визнання і 
фестивальне життя. Додамо, що створив її колишній бізнесмен і фанат ві-
деоігор Олег Сенцов, режисер-аматор без професійної кінематографічної 
освіти. 
Вихід у прокат: невідомо

«іван Сила»
Реж. Віктор Андрієнко
Фільм, що повідає про українського 
силача Івана Фірцака, розрахова-
ний на дитячу аудиторію. До актор-
ської компанії – Олег Прімогенов, 
Борис Барський, Ольга Сумська, 
Богдан Бенюк, Лесь Задніпров-
ський – додали українських зірок 
паверліфтингу Василя Вірастюка та 

Дмитра Халаджі. До цієї стрічки робився повноцінний аніматік (заздалегідь 
створена цифрова модель, за якою знімають фільм). Бюджет не надто вели-
кий (15,5 млн грн), тому, щоб не створювати багато декорацій, антураж по-
чатку XX сторіччя відтворили на комп’ютері. 
Вихід у прокат: невідомо

«Параджанов»
Реж. Серж Аведікян, Олена Фетісова
Великий копродукційний проект пройшов вогонь і воду, збираючи гроші з 
українських, французьких і вірменських джерел фінансування, а тепер шука-
ючи засоби просування на західний ринок. Це одна з найбільших ставок на 
те, щоб Україну помітили: по-перше, сам Параджанов – відомий «украї-
нець» на Заході, а по-друге, режи-
сер та актор Аведікян є французь-
ким громадянином і має у своєму 
активі «Золоту пальмову гілку» 
Каннського кінофестивалю 2010 
року. Він особисто знав Сергія Па-
раджанова, тож, граючи його на 
екрані, робив це за інформацією з 
перших вуст.
Вихід у прокат: 3 жовтня   

«Поводир»
Реж. Олесь Санін
Один із тих проектів, реалізація яких була намічена 
ще в 2000-х. Писаний-переписаний сценарій, нові ви-
конавці, незаплановане збільшення бюджету, важкі 
складнопостановочні зйомки, але, здається, це того 
варте. Трейлер, нещодавно викладений у мережі, по-
казує очікувану від Сергія Михальчука операторську 
майстерність, а от кольорокорекція та звукове тло, 
підкріплене 100% правильним вибором персони і го-
лосу Джамали, несподівано ставлять фільм про чер-
гову страхітливу 
сторінку україн-
ської історії – роз-
стріл кобзарів у 
1934-му – у спи-
сок можливих 
блокбастерів, хоч 
як претензійно 
звучить це слово.      
Вихід у прокат: 
весна 2014-го
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«Прокляте місто»
Реж. Віталій Потрух
Історія про трьох людей, яких зі-
грали Сергій Романюк, Ірина Но-
вак (Театр ім. Лесі Українки) і те-
леведучий Андрій Джеджула, – 
це психологічна драма з елемен-
тами фантастики. Драма – бо по-
казує стосунки, а фантастика – бо 
йдеться про неіснуюче місто, 
втім, цілком упізнаване – 

Прип’ять. Трійця героїв – директор ЧАЕС, жінка, яка втратила в «зоні» 
сім’ю, та шукач пригод – схожа на трійцю зі «Сталкера» Тарковського. Та це 
єдина паралель. Сценарій, який написав Марко Гресь, розказує про збіги, 
зустрічі та випадки, які не є випадковими. «Прокляте місто» з бюджетом 6 
млн грн – повнометражний дебют Потруха. 
Вихід у прокат: невідомо

«Легка, мов пір’їнка»
Реж. Андрій Рожен
Фільм знятий ще 2011 року й окрім українського розрахований на афри-
канський кіноринок. Зокрема, на Нігерію, яка за обсягом кіновиробництва 
посідає друге місце у світі. У стрічці задіяні нігерійські (Омоні Оболі, Остін 
Ебока) та українські (Андрій Рожен) актори. «… пір’їнка» стала єдиним 
фільмом від України, повноцінно показаним на цьогорічному Каннському 
кінофестивалі. Це актуальна музична мелодрама, в основі якої – універ-
сальна історія і в якій важливим драматичним та формотворчо цікавим 
моментом є стосунки нігерійки та українця. 
Вихід у прокат: осінь 2013-го

«Люби мене»
Реж. Марина Горбач
Спільний українсько-турецький фільм був одним із перших, що одер-
жали 2011 року державне фінансування (перед цим його підтримав 
Мінкульт Туреччини). Зйомки почалися взимку 2012-го, а здача фільму 
призначена на червень-липень 
2013-го. В основі – стосунки  
сучасних українки та турка, 
«труднощі перекладу» та 
національно-етнічні нести-
ковки. Цілком імовірно, що ін-
формація для стрічки – з емпі-
ричного досвіду режисерки: 
вона навчалася в Києві, але по-
тім переїхала до Стамбула; 
власне, з Туреччини і ї ї чоловік 
Мехмет Бахадир Ер, який на-
писав сценарій і з яким Ма-
рина вже зняла повнометраж-
ний фільм «Гарчання чорних 
псів».
Вихід у прокат: невідомо

«Креденс»
Реж. Валентин Васянович
Після провального в усіх відношеннях попереднього 
фільму Васяновича «Звичайна справа» «Креденс» 
примудрився отримати від держави 50% вартості 
проекту. Проте її сценарій мав тематичну та фор-
мальну переваги – це проза життя, дуже реаліс-

тична, тобто тут очевидною є соціальна спрямова-
ність, подана в легкій для розуміння оболонці. Мова 
у фільмі про віолончеліста зі Львова, який бореться з 
проблемами на роботі та в сім’ї. У режисерському 
баченні – поєднання статичних планів із динаміч-
ними кадрами, зробленими ручною камерою. 
Зйомки стрічки завершилися, здати її мають у ве-
ресні.
Вихід у прокат: невідомо   

«Ломбард»
Реж. Любомир Левицький
Ще один фільм Левицького, його найпроблемніше 
«дитя»: цю стрічку режисер почав знімати приват-
ним коштом ще наприкінці 2000-х, потім гроші за-
кінчилися й проект заморозили, а реанімували вже 
після фінансових вливань від держави. Трилер за 
жанром, «Ломбард» оповідає історію одного по-
грабування. Рясно приправлений сленгом, він пре-
тендує на віддзеркалення реального молодіжного 
напівкримінального середовища, що для сучасного 
українського кіно – безумовне ноу-хау. Пряма ана-
логія – фільми британця Ґая Річі з грошима, револь-
верами і великим кушем.   
Вихід у прокат: невідомо
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Спадок Джорджа 
Орвелла 
25 

червня Джорджу Орвеллу (1903–1950) 
виповнилося б 110 років. Схоже, він був 
справжнім пророком тоталітаризму й 
найпроникливішим письменником на 

Заході, який вловив саму суть трагедії Східної Єв
ропи. Небезпідставно російська поетка, перекла
дачка і дисидентка Наталья Ґорбанєвская назвала 
його почесним громадянином Європи.  
Лівий, приречений перевірити свої політичні по
гляди на власному житті, Орвелл був білою воро
ною і незгодним серед тих, хто вважав себе білою 
вороною і незгодним за покликанням. попри ша
лену критику інших лівих Великої Британії, які 
називали його зрадником чи в найкращому разі 
колегою-мандрівником, письменникові вдалося 
уникнути ідеологічної сліпоти й вибіркової чутли
вості, такої поширеної поміж його братів по зброї. 
подібно до Іґнаціо Сілоне, якого Чеслав Мілош на
звав одним із найдостойніших політиків у Європі, 
для Орвелла людяність 
була важливішою за 
доктрину, а не навпаки.    
Якось між ним і лівими 
Великої Британії розго
рівся палкий конфлікт 
через укоріненість як 
нібито буржуазне та ре
акційне поняття. Остан
нім завжди імпонувала 
концепція викорінення 
як знак особистої свободи та гідності, однак 
Орвелл намагався примирити природні патрі
отичні почуття з іншими сучасними почут
тями, насамперед індивідуальної свободи, гід
ності, рівності й братерства. Він вважав, що екзис
тенційна потреба вкоріненості й дому, якщо її ігно
рувати або, ще гірше, зневажати, може перероди
тися в дивну форму, наприклад, палку 
прив’язаність до доктрини чи ідеології, яка стане 
символічним домом. Наша бездомність має чи
мось компенсуватися, і ця компенсація набирає 
форми ідеологічних замінників. Як казав сам Карл 
Маркс, істинний пролетарій не має дому, бо його 
дім – соціалізм.    
У своєму есе «Записки про націоналізм» письмен
ник провів чітку лінію між патріотизмом, який він 
розумів як ідентифікацію з певним способом 
життя і всі земні форми людської прив’язаності, та 
націоналізмом, котрий, на його думку, виявлявся у 
вірі в те, що одна група вища і краща за інші. За 
Орвеллом, такий поділ дає змогу класифікувати 
людей на, приміром, громади бджіл і мурах. Якщо 
патріотизм тихий і захищається, то націоналізм 
агресивний і наступає. 
Націоналізм може мати багато облич, далеких від 
основних радикальних виявів, ідеологічного за
палу і пориву загалом. На думку Орвелла, пере

Автор:  
Леонідас 
Донскіс

хідні або переміщені форми націоналізму свідчать 
про нашу готовність шукати об’єкт поклоніння, 
який час від часу має здатність мінятися. Ревний 
сіоніст може стати не менш ревним марксистом і 
навпаки. Тож небагато потрібно, щоб перейти від 
лівих поглядів до некритичного обожнювання Ро
сії та сліпоти до російського імперіалізму й колоні
алізму.  
Любов Честертона до Італії та Франції не дала 
йому помітити постання Муссоліні й італійського 
фашизму. Веллса так засліпила Росія, що він від
мовлявся бачити злочини Лєніна і Сталіна. Майже 
безмежність цієї людської схильності до самооб
ману точно й влучно помітив проникливий бри
танський журналіст і письменник, який легко пе
ревершив усіх європейських мислителів разом 
узятих у здатності передбачити трагедію Європи. 
Критичні есе Орвелла виявляються ще більш ори
гінальними й новаторськими ніж його відомі са

тири та антиутопії.   
«Ферма тварин» здо
була широке визнання у 
світі, але мало хто звер
нув увагу на українця 
Миколу Костомарова 
(1817–1885), який ра
ніше за Орвелла висло
вив бачення, викладене 
в його творі, й став пер
шим письменником, що 

зобразив майбутнє російської революції у 
формі алегорії про бунт тварин проти господа
рів. Ми ніколи не дізнаємося, чи читав Орвелл 

фабулу Костомарова, але нам точно відомо, що він 
чув про Голодомор як трагедію України, оскільки 
спеціально написав вступ для українського читача 
в україномовному виданні своєї успішної 
соціально-політичної сатири (див. Тиждень, № 
43/2012). 
Його шедевр «1984» теж не був абсолютно оригі
нальним. Насправді Орвелл багато чим завдячу
вав Євґєнію Замятіну, чий роман «Ми» (1923) по
служив чудовим джерелом натхнення не тільки 
для «1984», а й для «прекрасного нового світу» Ол
доса Гакслі. 
попри такий вплив Замятіна, Джордж Орвелл по
казав глибину власної думки, наприклад, 
прив’язавши Вінстона Сміта (головного героя ро
ману «1984». – Ред.) до дріб’язкових улюблених ре
чей і виявивши таким чином нібито буржуазну 
слабкість, за яку був розкритикований, зокрема, 
Реймондом Вільямсом. Його гострі спостереження 
– тверезе бачення смерті приватності, колонізації 
людської сексуальності та безмежний контроль 
над нами через тиранію телеекранів – стали дій
сністю. За це Орвелла довго пам’ятатимуть як іс
тинного пророка нашого сьогодення. 

ВіН БУВ СПРАВжНіМ 
ПРОРОКОМ ТОТАЛіТАРиЗМУ 

й НАйПРОНиКЛиВіШиМ 
ПиСьМеННиКОМ НА ЗАХОДі, 

яКий ВЛОВиВ САМУ СУТь 
ТРАГеДії СХіДНОї ЄВРОПи
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Київ (вул. Лисенка, 3):
2 липня, 18:00 – презентація першої в істор� українського 
книговидання факсимільної публікац� першодруку 
Шевченкової поеми «Гайдамаки». Спільно з Інститутом 
критики.
3 липня, 18:00 – презентація альбому «Театр «ДАХ». Спільно з 
видавництвом «Дух і Літера».
4 липня, 18:00 – відкрита лекція Тамари Гундорової «Транзит-
на культура: про що свідчать симптоми і як прочитується 
постколоніальна травма в сучасній українській літературі?».

5 липня, 18:00 – розмова «Інструменти культури в розвитку 
громади: українсько-білоруський діалог».

Київ  (вул. Спаська, 5):
5 липня, 18:00 – проект поетичних читань молодих авторів 
«Заки зірка зійде». Зустріч із Тетяною Запорожець, Оленою 
Рудою та Іриною Загладько (проект «ЗаРаЗа»).

2–5 липня 
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 



Автор:  
Богдан Логвиненко

Фестивальний сезон-2013
Українські та європейські імпрези, які не варто  
пропустити в період відпусток 

Ц ього року в Україні поглибилася тен
денція до зменшення кількості фес
тивалів. Вони зникають, зливаються і 
дедалі більше повторюють лайн-ап із 

року в рік. провести повноцінне дослідження 
відвідуваності та комерційної успішності ві
тчизняного фестивального ринку практично 
неможливо, адже ніхто не оприлюднює ре
альних цифр, звітів із продажу квитків тощо. 
після кримського Kazantip, найвідомішого 
українського дійства для закордонної пу
бліки, відомого цілодобовими діджейськими 
сетами (так само як і київський Global 
Gathering), найбільш комерційно успішним 
проектом нині бачиться Jazz Koktebel Festival, 
який теж відбувається на півострові. Це вже 
давно не суто джазовий захід, утім, його 
сцени все ж щороку привертають увагу ціка
вим добором учасників. У Західній Україні, 
за оцінками фестивальної публіки, найбіль
шою міжнародною імпрезою є «Захід». «Іс
нує традиція безкоштовних фестів, тому 
український глядач часто не розуміє, чому 
має платити, якщо можна щось схоже поба
чити й почути безплатно. Основні «розпіа
рені» імена в країні – це досить невелике і за
мкнуте коло, тому таке враження, ніби на всі 
фестивалі їздять ті самі гурти. проте є безліч 
цікавих маловідомих команд, і вони теж ви
ступають на фестах, просто на афіші зазна
чені дрібнішим літерами, тому їх ніхто, крім 
відвідувачів дійства, не помічає», – каже ор
ганізатор «Заходу» Яків Матвійчук. Справді, 
консервація українського музичного ринку, 
яку намагаються пробити деякі фестивалі, 
передусім залежить від самого глядача, який 
поки що не готовий платити за невідомі йому 
гурти, як і відкривати для себе нове в музиці, 
обираючи перевірені, хоча часто вже неакту
альні речі. Український слухач нерідко нага
дує українського туриста, що обирає пансіон 
у Криму для літнього відпочинку, хоча знає, 
що там «давно вже не курорт». Утім, попри ті 
нюанси, цього літа все ж таки можна відпо
чити на кількох цікавих імпрезах. Тиждень 
виокремив найбільші мультидисциплінарні 
фести України, розширивши фестивальну 
мапу європейськими дійствами. Наша до
бірка іноземних фестів  – це насамперед ті, 
близькі східноєвропейські маленькі музичні 
мекки, заради яких можна вистояти чергу в 
посольстві за візою і поїхати послухати те, 
чого в Україні не вдасться почути найближ
чим часом. 

«АртПоле»
10–14 липня (с. Уніж, івано-Франківська обл.)

Щороку цей фестиваль стає дедалі компактнішим, затишнішим і більш до-
машнім. Він завжди дивує лайн-апом, який вельми рідко збігається з іншими 
фестами. «АртПоле» – це нечисленне дійство, втім, одне з найякісніших в 
Україні. Цього року відбудуться дуже цікаві виходи імпрези за власне фести-
вальну територію – в останній день у полі над селом співатимуть бабусі з 

«Древа» (на фото). 
До дійства органі-
затори планують 
долучити мешкан-
ців села Уніж. На 
«АртПолі» також 
з’явиться water-
сцена, тож частина 
музики лунатиме 
просто з Дністра. 
Буде майданчик і 
для найвитривалі-
ших – нічна public-
сцена з діджей-
ськими сетами та 

загальними джемами. Окремо варто сказати про четвертий, експерименталь-
ний майданчик, де опівночі починатимуться казки – від Тьюпа, вокаліста 
Transglobal Underground, до Юрія Андруховича. Попри стрімку ротацію в лайн-
апі кожного фестивалю, незамінним хедлайнером завжди лишається івано-
франківський оркестр радості та щастя «Перкалаба». Також у програмі «Йо-
рий Клоц», «Гич Оркестр», Fantazio (Франція), Evolutin Dejavu (Чехія), Enchanted 
Hunters (Польща), Napra (Угорщина).

Malta Festival
26 червня – 20 липня (м. Познань, Польща)

Фестиваль постав фактично як реакція на суспільно-політичні зміни в країні та 
суспільстві 1991-го й дотепер об’єднує навколо себе не тільки музикантів, а й ху-
дожників, літераторів, кіномитців, театралів. Цього року на особливу увагу заслуго-
вує саме музична програма, адже нечасто на одній сцені можна побачити леген-
дарний німецький електронний гурт Kraftwerk (на фото) і, наприклад, Тома 
Йорка. Не варто також пропускати розігрів німців – виступ електронно-
експериментальної команди Niwea, що є одним із найцікавіших польських сучас-
них проектів. Також у програмі Atoms for Peace (США), Cat Power (США), Owiny 
Sigoma Band (Кенія – Велика Британія).
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«Узвар»
19–21 липня (Хотинська фортеця,  

Чернівецька обл.)

У Хотині на березі Дністра відбудеться новий фес-
тиваль, який налаштовує на спокійний відпочинок із 
наметом, купаннями в річці, вогнищами й хорошою 
музикою. Список гуртів-учасників однозначно вартий 
уваги: «Ті, що падають вгору», Vivienne Mort (на 
фото), O.TORVALD, OT VINTA Ukrabilly Band, Nameless, 
Zapaska та BeBoBul. До того ж це справді унікальний 
шанс побувати в Хотинській фортеці – одному із семи 
чудес України. 

Bazant Pohoda
11–13 липня (м. Тренчин, Словаччина)

Це навіть ближче до українського кордону за угор-
ський фест Sziget. Найбільший словацький музичний 
опен-ейр, який завжди вирізнявся передусім справді по-
тужною музичною програмою. Bazant Pohoda – більше, 
ніж просто фест. Це простір, у якому зустрічаються митці з 
усього світу: музиканти, художники, літератори, перфор-
мери. Серед них австралієць Нік Кейв (на фото), Atoms 
For Peace (США), The Smashing Pumpkins (США), Bonobo 
(Велика Британія), Kate Nash (Велика Британія), Midi Lidi 
(Чехія).

The Best City
12–14 липня (Парк відпочинку «Новоселиця», 

Новомосковський р-н, Дніпропетровська обл.) 

З українських гуртів тут заграють ВВ, Kozak 
System, ТНМК та «Мотор’ролла». Жоден із них, що-
правда, не є хедлайнером фесту. Склад учасників – 
здебільшого російський рок («Ленинград», «Сплин», 
«Дельфин», «Мумий Тролль», «Би-2»), проте тут є ко-
манди світового рівня, як-от Scorpions, Hurts (на 
фото), Guano Apes, Enter Shikari, Lacuna Coil. Фести-
валь також проводить конкурс молодих виконавців, у 
якому може взяти участь кожен, хто зареєструється 
на сайті дійства.

Colors of Ostrava
18–21 липня (м. Острава, Чехія) 

Острава – це чеська суміш Донецька і Троє-
щини. Промисловий регіон, один із небагатьох у 
Чехії, де не рекомендовано вночі знайомитися 
на вулиці. Фестиваль тут проводиться вже 11 ро-
ків, і його наявність, поза сумнівом, вплинула на 
депресивну місцину. Сюди треба приїжджати з 
наметом або зупинятися неподалік у місті, тут 
безліч сцен, море розваг, ярмарків і перфор-
мансів. Майданчик найбільшого чеського аль-
тернативного лейбла «Інді» і, звісно ж, основна 
сцена, яка цього року підкорить серця багатьох 
відвідувачів: Jamie Cullum (Велика Британія), The 
xx (Велика Британія), Sigur Ros (Ісландія), Dub FX 
(Австралія).
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Avant fest
27–28 липня (Парк мистецтв «Музеон», Москва, Росія)
 
Один із найстаріших інді-фестивалів у Росії. Цікавий не тільки 

своєю програмою з актуальною російською та світовою музикою, а й 
тим, що цього року особливе місце відведено українській альтерна-
тивній сцені, представленій гуртами Zapaska (на фото), BeBoBul, 
Kakaxa, Singleton. Окрім музичної частини в межах заходу відбудуться 
воркшопи, лекції, дискусії, на яких можна буде почути організаторів 
провідних європейських фестивалів та подискутувати із ними при-
воду тенденцій і проблем у музичному світовому просторі. Учасники: 
CocoRosie (Франція – США) та росіяни Silence Kit, uSSSy, Weo, Jet Plane.

OFF Festival
2–4 серпня (неподалік м. Катовіце, Польща) 

Фестиваль альтернативної музики, один із найвідоміших у Польщі. За задумом 
його директора Артура Роєка, OFF Festival має підтримувати свіжі авангардні проекти. 
Щороку тут відкриваються нові імена сучасної польської музичної сцени, сюди заїж-
джають всесвітньо відомі електронні та експериментальні музиканти. Фактично, як лю-
блять наголошувати самі організатори, на фесті можна почути те, на що інші імпрези 
не можуть наважитися. Учасники: поляки Stara Rzeka і Piotr Kurek (на фото), гурти з 
США Blondes, Woods, Thee Oh Sees та Guardian Alien, а також My Bloody Valentine (Ірлан-
дія), Goat (Швеція) та багато інших.

Sziget
5–12 серпня (острів посеред Дунаю, Будапешт, Угорщина) 

Напевно, найвідоміший поміж українців східноєвропейський фестиваль. Не раз на різ-
них його сценах виступали й вітчизняні колективи. Цього року від України там ніхто не заяв-
лений, але список учасників усе одно вражає. Чого варті лише Нік Кейв і Franz Ferdinand (на 
фото). Неодмінно треба потрапити й на Editors (Велика Британія), Dub FX (Австралія), Bat 
for Lashes (Велика Британія), Regina Spektor (США), ZAZ (Франція), Mika (Велика Британія). 
Росію вже чи не вп’яте представляє гурт «Ленинград». На території фесту неймовірна кіль-
кість музичних, театральних сцен, перформансів, лабораторій. За кілька днів тут можна і 
навчитися угорської просто на острові, і познайомитися з фестивальниками із усього світу.

«Франко.Місія» 
19–28 липня (с. Поповичі, с. Нагуєвичі, Львівська обл.)

Новостворений союз двох різних ініціатив – «Франко Фесту» та Fort.
Мissia. Почнеться дійство 19–21 липня із села Поповичі, потім кілька днів 
організатори дають на переїзд до Нагуєвичів, і вже 26–28 липня фести-
валь продовжиться на батьківщині Івана Франка. Очікується грандіозний 
лайн-ап від Ніно Катамадзе (на фото) до нового проекту Міська Барбари 
з чеським легендарним музикантом Йозефом Остржанським, від Олега 
Скрипки та Лє Ґранд Оркестру до Каті Chilly та «Крихітки». А також The 
Washing Machine і The Stylacja (Польща), Corna Kruswa (Німеччина), 
Agabeyli Brothers (Україна – Азербайджан) та українські гурти AtmAsfera, 
ShockolaD, Rock-H, Marinita &, «Абу-Касимові Капці», «Рутенія», The 
Mandry, «КораЛЛі», Zapaska, «DrumТиАтр». Літературна сцена фесту теж 
вражає, здається, там можна буде зустріти всіх «сучукрліт»-письменників. 
Перформанси, ленд-арт-об’єкти творитимуть кілька десятків митців із різ-
них міст України та з-за кордону. Куратором візуальної частини буде зна-
ний митець, фіксатор дійсності Влодко Кауфман.
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Tauron Nova Muzyka 
 22–25 серпня (Катовіце, Польща) 

Програма імпрези – завжди якісна добірка актуальної 
світової музики – від джазу до експериментальної електро-
ніки. Треба віддати належне – за роки його існування на 
сцену виходили Autechre, Fever Ray, Bonobo, Flying Lotus. У 
2010-му Tauron Nova Muzyka отримав нагороду як найкра-
щий немасштабний фестиваль у Європі за версією European 
Festival Awards. Цього року чекайте на Moderat (Німеччина), 
Jon Hopkins (Велика Британія), ZA! (Іспанія), Jets (США), Coma 
(Польща), MMOTHS (Ірландія) та ін.

«Захід»
18–19 серпня (с. Родатичі, Львівська обл.)

Це найбільший за кількістю учасників і 
дисциплін фестиваль у Західній Україні. Нато-
мість якщо говорити про музичну стилістику 
заходу, то вона не рясніє експериментами – 
тут здебільшого гама від легкого до тяжкого 
року. Кілька закордонних музикантів, як-от 
музичний нащадок Боба Марлі Rocky Leon, 
який, майбуть, найменше вписується в про-
граму рок-фесту, росіяни Noize MC, молда-
вани Zdob Si Zdub (на фото) та білоруси «Ля-
пис Трубецкой». Щодо останнього проекту, то 
це, напевно, найпопулярніший пункт у лайн-
апі кожного українського фестивалю. З вітчиз-
няних команд тут будуть «Бумбокс», ВВ, 
«Скрябін», O.TORVALD, «Крихітка», «Роллікс», 
SunSay, «The Вйо».

Koktebel Jazz Festival 
12–15 вересня (смт. Коктебель, АР Крим)

Забігаючи наперед, слід відзначити фестиваль, 
який традиційно відбувається на початку бабиного 
літа. І хоча, як уже згадувалося, Koktebel Jazz Festival 
– це вже давно не джаз-імпреза, щороку лайн-ап не 
перестає дивувати, причому на другорядних сценах 
фесту. Про повну програму говорити ще зарано, 
проте вже відомо, що 2013-го там заграють Nils 
Petter Molvaer (Норвегія), Erik Truffaz Quartet (Швей-
царія – Франція), Bonobo (Велика Британія), 
Telepopmusic Live (Франція) та українці Pianoboy і 
The Hardkiss.

«Республіка»
13–15 вересня (м. Кам’янець-Подільський, Хмель-

ницька обл.)

Фестиваль, головною заслугою якого є осучаснення 
стародавнього українського міста. Традиційно основ-
ною його фішкою буде запрошення графітярів з усього 
світу для того, щоб ті перетворили кілька чергових по-
нурих радянських блокових будинків на витвори сучас-
ного мистецтва. Звісно, буде тут і музика: цього року 
виступлять Сергій Бабкін (на фото), гурти «Скай», «Тар-
так», «Кожаный Олень», Vivienne Mort та багато інших. 
Концерт відбувається на території стародавньої фор-
теці, тож, якщо ви ще не були в одному з найкрасиві-
ших міст України, варто поєднати це з відвідинами 
«Республіки».
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ВАРТО ПОБАЧиТи
Стара Рига – вотчина ЮНЕСКО. Її три головні домінанти 
– високі собори: Домський, Святого Петра та Святого Ев-
каба. На шпилі кожного сидить по золотому півнику. 
Собор Святого Петра – найвищий у місті (72 м), є найпо-
пулярнішим оглядовим майданчиком.
Будинок Чорноголових – колишнє приміщення гільдії 
неодружених купців. Споруда з безліччю скульптур, 
баш точок і рельєфів збудована у XV столітті, знищена у 
Другу світову війну й відновлена у 2001-му, до 800-річчя 
Риги.
Ризький югендстиль – так тут називають надзвичайно 
пишний модерн. Чимало його зразків є в Старому місті й 
безліч на вулицях Альберта й Елізабетс.
Дерев’яна Рига – це квартал Калцієма на протилеж-
ному березі Даугави та один із найдавніших скансенів 
Європи (1932). 
Музей окупації – авангардний «ящик», який не люб-
лять російські туристи. Радянський період історії тут 
зрівняно з нацистським.
Ретро-трамвай – чепурний вагончик початку ХХ сто-
ліття з кондуктором в уніформі курсує старовинними та 
новими кварталами Риги.

Автор:  
Євген Будько

Фото автора

Ліго, Риго!
Латвійське свято Ліго, або Янів день, – аналог 
українського Івана Купала, тільки відзначається 
на два тижні раніше й із більшим розмахом 

До Риги я прибув за 
кілька днів до Ліго, але 
одразу ж відчув свято. 
Трав’яні, липові та ду

бові вінки прикрашали бампери 
автівок, двері будинків і рестора
цій, голови містян. Дівчатка й 
жінки носили «корони» з польо
вих трав і квітів, чоловіки – роз
кішні зелені «папахи» з дуба. 
Святковий настрій панував на 
вулицях нероздільно. Але ж по
годка!.. Типова, як мені пояс
нили, для Ліго. Дощ періщив по 
кілька разів на день. Сірі важкі 
хмари чіплялися за шпилі Дом
ського собору, храму Святого пе
тра й Ризького замку. Як же так? 
Адже Ліго – свято сонця! Хай 
там як, а вулиці осявались 
усмішками людей, яскраво-
жовтими кругляками латвій
ського сиру й величезними буке
тами квітів. 

СОНЦе, СиР ТА еРОТиКА
Ризькі знайомі – й давні, й ново
знайдені за кухлем чудового 
пива – чесно зізналися, що свято 
не унікальне. Щось подібне є у 
всіх слов’янських і скандинав
ських народів. Але так, як у Лат
вії, літнього сонцестояння не 
відзначають у жодній країні 

світу. причому тут ця дата не 
була, як в Україні, припасована 
до християнського календаря, а 
фактично лишилася язичниць
ким святом. Звідки ж інша його 
назва – Янів день. Виявляється, 
вона пов’язана не з ім’ям святого 
Іоанна, а з прадавнім божеством 
Янісом, відповідальним за родю
чість нив і плодючість усього 
живого. Нині поклоніння йому, а 
також богині щастя Лаймі 
практикують хіба що 
нові латиські язич
ники, побратими 
українських рід
новірів. А для ре
шти Ліго – це 
свято літа, зела, 
майбутнього вро
жаю, віддяка сонцю 
за його щедрість, єд
нання родини, села, 
міста і країни. 

Саме слово «ліго» 
означає просто вигук радості. А 
Ліга – це поширене в Латвії жі
ноче ім’я, придумане в стародав
ніх традиціях «новими лати
шами» у ХІХ столітті (патріо
тами, які не мали жодного сто
сунку до «нових росіян»). Здавна 
атрибутом Ліго є сонячного ко
льору сир із кмином (єдиною 
місцевою пряністю) – його до 
свята готували господині на ху
торах. Господарі ж варили бурш
тинового кольору пиво. 

Ще одна асоціація із сонцем 
– звичайно, вогонь. Якщо від
значати Ліго за всіма прави
лами, багаття слід розпалю
вати під час заходу сонця й 
підтримувати до самого сві
танку, щоб зустріти онов
лене світило. До речі, 
Янова ніч найкоротша в 
році. Також було заве
дено підпалювати діжки 
з дьогтем, піднявши їх 
на тичках так високо, 
щоб бачили на сусідніх 
хуторах і в містечках.

Звісно ж, че
рез вогонь стри

бали, взявшись за руки, хлопці з 
дівчатами: якщо долоні не розі
мкнуться, їхній союз буде міц
ним. І, звісно, шукали квітку па
пороті. Латиші знають, що на
справді ця рослина не цвіте. Але 
в давні часи хлопці вирушали по 
квітку щастя, прихопивши горо
биновий дрючок від нечистої 
сили. Або ходили удвох із дівчи
ною. Коли не знаходили, здій
снювали зовсім інший, такий са
мий таємничий і значно приєм
ніший ритуал, який згодом теж 
міг скріпити подружній союз та 
посприяти зростанню народона
селення. Старші жінки в лігов
ську ніч, а також за тиждень до й 
ще тиждень після неї збирали в 
лісі та на луках цілющі трави.

Латиші вважають себе най
співучішим народом Європи. 
Спеціально для Ліго вони 
склали нескінченний цикл дайн 
– дво- та чотиривіршів про це 

свято – і виконують їх до за
повітної півночі, після неї, 
а також тижнів три, що 
обрамлюють Ліго.

яКий Це МАЄ ВиГЛяД
Мій досвід щодо Ліго теж 

почався з трав. 22 червня 
мене запросили на «зелений», 

або «трав’яний», ринок у центрі 
Старої Риги. Дорогою раз у раз 
зустрічалися панянки й бабусі з 
кошиками польових квітів і лу
гової зелені, чоловіки в кучеря
вих дубових вінках. На самому ж 
майдані між шпилями храмів та 
стінами вигадливих стародавніх 
будинків клекотів людський ка
зан святкового варива. Мотрони 
в народних костюмах сиділи за 
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лотками з товаром. На малень
ких сценах шкільні вокальні ан
самблі співали пісень із неодмін
ним рефреном: «Ліго! Ліго!». 
Жоден дощ не здатен був пога
сити ентузіазм городян. Обій
шовши майдан по колу, можна 
було продегустувати найкращі, а 
також рідкісні сорти латвій
ського пива, натурального й 
дуже смачного, але дорожчого за 

українське приблизно вдвічі-
втричі.

А головне дійство чекало уве
чері, точніше вночі з 23 на 24 
червня. Іти треба було на набе
режну, до стін Ризького замку. Із 
цього місця чудово прогляда
ються річка Даугава, обидва бе
реги та мости, що їх сполучають, 
і прогулянкові катери з теплохо
диками. 13 градусів за Цельсієм. 
Але юрби радісних городян ба
дьоро крокували до центру гу
лянь. 

На вході до чималої, за
вдовжки приблизно кілометр, 
зони свята стояли столи з ку
пами ромашок, лепехи, липових 
гілок та іншої зелені, а пані, па
нянки й малі панночки навпере
бій розбирали все це, перетворю
ючи на різнокаліберні вінки та 
зелені перев’язі. Руки рухалися 
так прудко, що стіл разом із пле
тільницями був схожий на одну 

велику стоніжку, яка пере
вернулася голічерева і 

плете, плете… поруч по
чалися ліговські пісні 

й танці – спочатку 
навчальні для ді

тей і гостей Лат
вії, що 

вперше зустрічають «літній Но
вий рік».

Святкова зона на всю свою 
чималу довжину була застав
лена столами, за якими сиділи 
всі – від старого до малого. при 
цьому поводилися присутні над
звичайно люб’язно та спокійно. 
п’яних не спостерігалося до са
мої ночі. Щосили гриміли кон
церти: фольк, рок і традиційна 
естрада були розведені на три 
сцени й зовсім одне одному не 
заважали. Нарешті настав мо
мент, на який чекала вся набе
режна, – запалювання багать 
Ліго. Близько 11-ї вечора сонце 
все ще посилало промені з-за об
рію, а смолоскипник уже біг від 
кострища до кострища, несучи 
«купальський» вогонь. Три піра
міди з товстих сухих колод увесь 
вечір здіймалися над юрбами, 
очікуючи свого часу. підпалили 
їх не знизу, а зверху, щоб не спа
лахнули та згасли, а яріли до сві
танку. Вітер ніс іскри в бік потем
нілих шпилів Старого міста…

почалися стрибки через ба
гаття й пісні під гітару. Але я 
проміняв їх на вогні Старої Риги. 
Зранку місто перетворювалося 
на ідеальні декорації для зйомок 
фільмів про лицарські часи: ву
лиці були чисто прибрані й по
рожні. На додачу все – від бру
ківки до куполів – блищало від 
води. Дощ, уночі пощадивши 
святкувальників, брав своє. 
Нічні гультяї ще солодко спали, 
а решта вже напередодні 
роз’їхалася по селах і хуторах, 
щоб зустріти Ліго з рідними й 
друзями. А я пішов блукати зо
всім іншою, меланхолійною Ри
гою, що відпочивала від весело
щів. 

Міжнародні  
телефонні розмови  

 з Латвії                
за допомогою  
ТревелСімки:  

вихідний тариф –

₴0,00/хв, 
вхідний –

₴3,24/хв
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Відгуки на інтерв’ю Лешека Бальцеровича 
«Ліки від бідності» в № 24, у якому 
екс-прем’єр Польщі розповідає про шлях 
ринкових реформ 
Гість: Західні економісти та аналітики ніколи 
не зрозуміють того, що відбувається в Украї-
ні! Вони не розуміють, що держави як такої 
в Україні немає вже років 15. Те, що хочуть 
назвати державою українські так звані по-
літики, є сплавом кланових, кримінальних 
структур та лобістських угруповань сусідньої 
Росії... Тому аналізувати економіку України – 
справа не стільки економістів, скільки спе-
ціалістів по мафіозних структурах та їхньо-
му впливу на «розвиток» суспільства. Не се-
крет, що державні інституції України – це ви-
димість, яка покликана обслуговувати окре-
мі клани, що перебувають при владі. Кла-
нам абсолютно байдуже, що буде з еконо-
мікою країни, їхня мета – вкрасти зараз і по-
більше, щоб менше залишилося суперни-
кам. І аналізувати цей безлад із погляду еко-
номіки – завдання без відповідей...

Петро: В Україні дуже витратна економі-
ка, через це – низька зарплата, а через 
неї – дефляція, адже економіка недоотри-
мує живих грошей через їх відсутність в на-
селення. 

Відгуки на статтю «Євро-2013» у № 22, 
в якій Валерія Бурлакова пише про 
інфраструктурні «досягнення» влади 
в межах підготовки до чемпіонату, що 
потребують додаткових фінансових вливань 
Светлана: Обычно, как и на все в мире, дает-
ся какая то гарантия. А то, когда укладывали 
асфальт, везде трубили, что новые техноло-
гии и чуть ли не сто лет, а тут, надо же, со-
шел этот асфальт с первым снегом. Кому они 
рассказывают, что у нас никогда не было 
раньше ни морозной, ни снежной зимы. 
В Европе и снегом заносило, и вон сколь-
ко раз уже плавала, а все дороги – загля-
денье. Вот взять бы этим фирмам укладчи-
кам и предъявить претензии, и пусть заново 
все переделывают, только уже за свой счет. 
А еще и штрафы им выставить, как у нас это 
быстро умеют делать с простыми смертными, 
пусть другой раз, прежде чем за что-то ухва-
титься, будут думать не о выгоде своей, а о 
последствиях. Все от безнаказанности. Свои 
автодорожные институты и жбк, а всем зани-
маются дилетанты. Точно так же и со стадио-
нами и аэропортами. 

Євген: Не все так плохо. Ахметов, Коло-
мойский, Фирташ стали богаче. Александр 
удвоил капитал.

Невідомий: «Чемпіонати минають, до-
сягнення залишаються» – напівпорожні 
аеро  порти, розбиті дороги, нікому не по-
трібні стадіони, імпортні швидкісні поїзди, 
котрі регулярно ламаються…

Відгуки на статтю  
«Куди подітися бідному родичеві»  
в № 21, у якій Любомир Шавалюк 
аналізує, де Україні шукати ринки  
збуту 
Невідомий: Що заважає Україні зроби-
ти стрибок самостійно? Нас уже нічого не 
обтяжує, все, що можна, зруйновано, ре-
сурси є? Повернути право на участь у ви-
борах: 6 млн українцям, що перебува-
ють за межами України на заробітках, 6 
млн внутрішніх мігрантів, що в пошуках 
роботи та виживання вимушено покину-
ли свої села й невеличкі міста, 8 млн тих, 
хто проти всіх і не ходить із цієї причини 
на вибори, – це 20 млн українців, законо-
давчо, на їхній погляд, позбавили права 
голосувати і рішенням ЦВК. Чому всіх вла-
штовує середовище, яке обирають? Чому 
ми, українці, так ненавидимо своїх дітей, 
онуків, минувшину, майбутнє, а за цю ги-
доту, що паразитує в Україні, дітьми та 
онуками розраховуємося?

Валерія Бурлакова Олена Чекан

НАш ТИЖДЕНЬ| 
іНША  

КРАїНА
ПАМ’яТь  

ПОКОЛіНь
БУРя  

В СКЛяНЦі

Дмитро Крапивенко

Друг переїхав до дружи-
 ни – зі Стрия в одне з міст на 
Сході України. Тепер ледь не 
щодня розповідає вражаюче 
абсурдні історії зі свого но
вого життя: «Вийшов на ву
лицю зранку, а двірничка об
мотала українським прапо
ром брудний віник. Я забрав 
у неї, виправ і висушив…Те
пер тримаю його у кварти-
 рі». Або така ситуація: «Вста
новив собі гімн України як 
телефонний дзвінок. Залу
нав на роботі, коли було ба
гато людей. почали обурю
ватися, мовляв, що це та ке в 
тебе грає…» Зізнається: хо
роші люди є і там. Але зага
лом почувається так, наче 
переїхав до іншої країни.  
І досі не може зрозуміти го
ловне: за що в ній так не 
люблять українців. 

Кияни ще пам’ятають цей 
популярний кінотеатр, назва-
 ний іменем режисера Олек
сандра Довженка. Ми з прия
тельками досить часто навід
ували його. Відмінний репер
туар, постійні прем’єрні по
кази, привітні працівники у 
фо   йє, фірмова кава-глясе й 
смачні тістечка створювали 
незабутню атмосферу. потім 
тут було казино чи два, навіть 
ім’я Довженка затулили яки
мись полотнищами. поступо-
 во споруда занепадала, підто
плювалась. Зараз на цьому 
місці пуст  ка, будівлю кіноте
атру знесли, живих дерев за
лишилося мало, а скільки ж 
їх тут росло – високих, із роз
логою кроною, більш ніж 
50-річних… Ось так стира
ється пам’ять поколінь. Нато
мість має бути ще один ТРЦ. 
про культуру знову бру
тально забули. 

Читаєш Facebook і спіл
куєшся з людьми, ніби ди
вишся фільм-катастрофу. Очі 
на лоба вилазять від спец-
ефектів і псевдоемоцій. Бага
тьох непокоїть доля цивілі
зації, хтось береться судити 
цілі покоління, інший, від
криваючи власну Америку, 
твердить про загибель сучас
ної культури та мистецтва. І це 
зазвичай люди, у яких поза-
 ду вже половина середньо
статистичного 70-річного жит-
 тя. Вони не так багато всти
гли й досягли, за ними тяг
неться шлейф відкритих пи
тань і прикрих помилок, ви
правляти які не квапляться, 
натомість витрачають час на 
роздуми та просторікування 
про долю Всесвіту і сприйма
ють затори на вулицях чи 
аварію в метро щонаймен-
 ше як знамення апокаліп
сису. 

ЗВОРОТНий ЗВ’яЗОК 
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«Вийшов  
на вулицю 
зранку,  
а двірнич-
ка обмотала 
українським 
прапором 
брудний ві-
ник»
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