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МІСІЯ НЕСКІН-
ЧЕННА.  
Місію Пета 
Кокса та Алек-
сандра Квас-
невського Єв-
ропарламент 
продовжив до 
15 листопа-
да, тож питан-
ня звільнен-
ня Тимошен-
ко, схоже, за-
лишатиметься 
відкритим ще 
принаймні мі-
сяць 

НА чАСі|

 18 жовтня 1918  19 жовтня 1813  20 жовтня 1818 

підписано лондонську 
конвенцію про кор-
дон між США та Британ-
ською Північною Аме-
рикою, що пройшов по 
49-й паралелі

 Факти тижня 

у львові на зборах укра-
їнських депутатів австрій-
ського парламенту утворе-
но українську національну 
раду на чолі з Євгеном пе-
трушевичем

Завершилася «Битва на-
родів» під лейпцигом: 
армія Наполеона зазнала 
поразки від військ коаліції 
і відступила до Франції

тиждень  
в історії

автор:  
олесь олексієнко, Сергій 

воропаєв (Брюссель)

Тимошенко і Янукович вко-
тре стали детонаторами па-
ніки та легкої істерики в Брюс-
селі. Якщо за кілька днів до 
чергової поїздки Пета Кокса та 
Александра Квасневського до 
Києва багато хто у високих ко-
ридорах робив багатозначну 
міну й натякав, що екс-
прем’єрка вже однією ногою в 
літаку, то по поверненні євро-
пейських емісарів настрої змі-
нилися на протилежні. Зо-
крема, коли верстався номер, 
Марек Сівець, євродепутат, 
польський соціаліст написав у 
своєму блозі, що найкращий 
вихід у ситуації з Тимошенко – 
це застосувати «часткове по-
милування». «Часткове поми-
лування означає зменшення її 
ув’язнення із семи років напо-
ловину. У зв’язку з тим, що 
прем’єрка відсиділа вже 
більшу частину скороченого 
терміну, є підстави для її 
умовно-дострокового звіль-
нення», – уточнив європей-
ський партнер Партії регіонів.

Очевидно, що репліка Ма-
река Сівця не виникла з нічого. 
Українська влада торгується 
до останнього, а її політичні 
партнери в ЄС просувають ви-
гідну для офіційного Києва 
схему: Тимошенко заводить до 
бюджету України $200 млн як 
компенсацію за завдані дер-
жаві збитки, відмовляється на 
три роки від президентських 

амбіцій, а тоді лікуйте її де хо-
чете, як хочете і від чого хо-
чете. 

Отже, попри видовищні зо-
внішні ефекти та великий га-
лас, розвиток подій довкола 
ймовірного звільнення Тимо-
шенко або її лікування за кор-
доном наразі підтверджує по-
передній прогноз Тижня 
(див. № 41/2013). Янукович 
намагатиметься відтягувати 
час звільнення екс-прем’єрки 
до останнього, навіть якщо 
принципове рішення з цього 
приводу вже ухвалив. Реакція 
європейських структур, а саме 
чергове відтермінування дед-
лайну (цього разу з 21 жовтня 
на 18 листопада, коли Рада мі-
ністрів ЄС прийматиме оста-
точне рішення про підписання 
Угоди про асоціацію з Украї-
ною), мабуть, лише переконала 
його в тому, що європейці го-
тові поступатися.  

Результати останньої по-
їздки до Києва місії Пета Кокса 
та Александра Квасневського, 
роботу якої Європарламент 
продовжив на місяць, а заслу-
ховування звіту перенесено з 
15 жовтня на 15 листопада, за-
свідчили: ЄС уже не розрахо-
вує отримати анонсоване са-
мим Януковичем «остаточне 
рішення» у справі екс-
прем’єрки 21 жовтня. Перед 
початком засідання конферен-
ції президентів Європарла-
менту, органу, що об’єднує ке-
рівників політичних груп, ко-
місар ЄС із питань розши-
рення та політики сусідства 

нобелівську премію миру отримала міжнародна Органі-
зація із заборони хімічної зброї, з літератури – канадська 
письменниця Еліс Мунро «за майстерність у жанрі сучасно-
го короткого оповідання», з економіки – американські вчені 
Юджин Фама, Ларс Пітер Гансен та Роберт Шиллер за нова-
торство в оцінці активів

україна чи тимошенко

Єврокомісія включила нафтопровід одеса – Броди 
до списку ключових інфраструктурних проектів, реа-
лізацію яких планують профінансувати майже на €6 
млрд. А єврокомісар із питань енергетики Ґюнтер Еттін-
ґер заявив, що ЄС готовий профінансувати модерніза-
цію української ГТС 

Штефан Фюле висловив споді-
вання: «Ми недалеко від того, 
щоб Тимошенко була відпу-
щена на лікування до Німеч-
чини». Щоправда, обережно 
уточнив: «Це не станеться на-
ступного тижня, однак до 
Вільнюського саміту». Що 
може свідчити: саме такою на-
разі є чергова непублічна обі-
цянка Януковича або принай-
мні натяк когось із його ото-
чення. 

Сподівається на те, що «все 
ще є шанс досягнути рішення. 
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тенденції тижня|НА чАСі

народився альфред но-
бель, шведський хімік, ін-
женер, винахідник (зокре-
ма динаміту), громадський 
діяч і філантроп, засновник 
Нобелівської премії

Бойовик оун микола лемик 
убив начальника канцеля-
рії радянського консульства 
у львові алєксєя майлова на 
знак протесту проти Голодо-
мору в УСРР

 21 жовтня 1833  24 жовтня 1648  23 жовтня 1873  22 жовтня 1933 

підписанням вестфаль-
ського миру між монархом 
Священної Римської імперії 
Фердінандом III, Францією 
та Швецією завершилася 
тридцятилітня війна

Утворено Священ-
ний союз трьох 
імператорів (Ро-
сії, Німеччини та 
Австро-Угорщини)

в україні та за кордоном поширюють-
ся чутки про можливий дефолт нак 
«нафтогаз україна», хоча економіч-
них підстав для цього поки що немає. 
Мета інформаційної атаки на держав-
ну компанію наразі невідома 

Якби не було шансу, ми не про-
довжували б місію», і прези-
дент Європарламенту Мартін 
Шульц. Як пояснив Тижню 
голова групи Прогресивного 
альянсу соціалістів та демо-
кратів, австрійський депутат 
Ганнес Свобода, у Європарла-
менті розраховують: Янукович 
дасть «чіткий сигнал, що пере-
говори можуть дійти позитив-
ного завершення. І позитивне 
завершення полягає в тому, 
щоб щось було зроблено, а 
саме щоб пані Тимошенко було 
зменшено вирок і щоб вона мо-
гла поїхати на лікування до Ні-
меччини».

Головний «міжнародник» 
із групи народних партій, го-
лова Комітету Європарламенту 
з питань зовнішніх справ Ель-
мар Брок за підсумками засі-
дання наголосив, що Моніто-
рингова місія запропонувала 
проект вирішення справи Тим-
ошенко, який полягав би в 
частковому помилуванні її пе-
ред відправленням на ліку-
вання до Німеччини. Начебто, 
йдеться про зменшення строку 
від семи до двох років, які Тим-
ошенко вже пробула в 
ув’язненні, тож можна було 
звільнити її.

Окрім обміну думками із 
приводу останнього київського 
відрядження, місія Кокса – 
Квасневського повідомила про 
таємничий лист від імені Тимо-
шенко на ім’я Януковича, який 
міг би послужити підставою 
для її звільнення перед ліку-
ванням у Німеччині. Наразі не-
відомо, чи йдеться тільки про 
згоду виїхати на оздоровлення 
(що «не має сприйматися як 
відмова від боротьби з режи-
мом»), чи про прохання сто-
совно помилування або ліку-

вання за кордоном. За словами 
Мартіна Шульца, цей лист 
може бути направлено Януко-
вичу вже найближчим часом.

Водночас представники 
ЄНП, до якої належить і сама 
«Батьківщина», й далі активно 
акцентують на необхідності 
вирішення питання Тимо-
шенко, поволі зсуваючись до 
ультимативної риторики. 
«Часу вже немає, і шанси Укра-
їни на підписання Угоди про 
асоціацію в листопаді на саміті 
Східного партнерства у Віль-
нюсі швидко зменшуються. 
Україна повинна негайно про-
демонструвати справжній про-
грес. Якщо вона цього не зро-
бить, то Євросоюз не підпише 
Угоду виключно на базі чистої 
риторики», – заявив у інтерв’ю 

Тижню віце-голова Європей-
ської народної партії, депутат 
Європарламенту Яцек Саріуш-
Вольський.

Немає чіткої інформації, 
про що 16 жовтня три години 
говорили з Юлією Тимошенко 
посол Євросоюзу Ян Томбін-
ський і посол США Джеффрі 
Пайятт. Офіційно – про «пи-
тання, пов’язані з потенційним 
підписанням Угоди». Чи не 
з’ясовували того, що зробить 
колишня очільниця Кабміну, 
якщо Янукович відмовиться її 

помилувати, а ЄС таки підпише 
домовленість про асоціацію? За 
словами Томбінського, Тимо-
шенко висловила «дуже кон-
структивний підхід». Диплома-
тична й неконкретна відповідь.

Сама Тимошенко, звертаю-
чись до з’їзду «Батьківщини», 
що відбувся днями, досить 
оптимістично повідомила, що 
це її «останнє дистанційне 
звернення» і що «в найближ-
чий час я, як і раніше, особисто 
буду вести наші історичні 
з’їзди». Проте категорична від-
мова від мандрівки за кордон 
«на тиждень у наручниках», як 
це нещодавно образно сформу-
лював Арсеній Яценюк, може 
свідчити, що вона все-таки на-
магається уникнути виїзду на 
лікування на правах 
ув’язненої. Тоді влада в Україні 
зможе легко заблокувати їй 
участь у президентській кам-
панії і заарештувати по повер-
ненні додому.

Водночас, будь-які фор-
мати звільнення екс-прем’єра, 
які дозволили б їй балотува-
тися на президента у 2015 році, 
є неприйнятними для Януко-
вича. Отже, шанс вирішити 
питання Тимошенко до саміту 
у Вільнюсі (28–29 листопада) 
знижується. Одна річ – звіль-
нити її від фізичного обме-
ження свободи (нехай би це й 
активізувало її участь в укра-
їнській політиці з еміграції), а 
зовсім інша – відкрити їй гіпо-
тетичний шлях до посади пре-
зидента, що могло б створити 
ризики не тільки для влади, а 
й для бізнес-інтересів самого 
Януковича та «Сім’ї». Ставки 
можуть видатися Вікторові Фе-
доровичу такими високими, 
що в його очах не буде варта 
навіть Угода про асоціацію.

віктор Янукович підписав указ 
про останній призов до вій-
ська і запровадження контрак-
тної армії

мвС заблокувало ро-
боту файлообмінни-
ка Fs.to. Правоохорон-
ці пояснили свої дії бо-
ротьбою з піратством

прагнЕннЯ ЕкС-прЕм’Єрки 
вЗЯти уЧаСть у виБорах 
прЕЗидЕнта можЕ 
Спровокувати ЯнуковиЧа 
на відмову від її 
ЗвільнЕннЯ в оБмін на 
угоду про аСоЦіаЦію З ЄС

верховна рада внесла прав-
ки до кримінального кодексу, 
якими передбачено відпові-
дальність за рейдерство – по-
карання від 2 до 10 років
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6%
таким буде щорічне зростання ВВП 
України після підписання Угоди про 
асоціацію. Прогноз комісара ЄС з 
питань розширення і європейської 
політики сусідства Штефана Фюле 

на 25% 
зменшився товарообіг із Росією 
за вісім місяців поточного року, за 
оцінками прем’єр-міністра України 
Миколи Азарова 

на 10%
протягом останніх двох років змен-
шилася кількість прибічників єдиної 
держави у складі України, Росії, Бі-
лорусі (із 48% до 38%). Соцопиту-
вання групи «Рейтинг» 

$2 млрд
витратили українці у вересні на  
купівлю валюти, водночас продали 
лише на $1,412 млрд 

на 97,4 тис.
поменшало українців за останній 
рік. Дані Держстату 

200 млн грн
компенсації виплатила держава 
Україна своїм громадянам за  
рішеннями Євросуду протягом  
13 років. Дані Мін’юсту
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Як засвідчують останні дані соціологічних 
опитувань, за чесних президентських перегонів 
Віктор Янукович не мав би шансів виграти вибори у 
два тури. Навіть незалежно від того, чи 
висуватиметься в президенти Юлія Тимошенко. 
Водночас соціологи поцікавилися в громадян їхнім 
ставленням до нинішнього глави держави, і 
результат виявився також не вельми втішним для 
Віктора Януковича з погляду президентської 
перспективи: 65,4% українців ставляться до нього 
негативно і лише 27,4% – позитивно. Натомість, як 
засвідчують дані жовтневого опитування Центром 
Разумкова, найбільші шанси на перемогу в другому 
турі наразі має Віталій Кличко. 
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37,7% 32,5% 31,4% 26,8%22%25,5% 26%24,8%Опитування проводив Центр Разумкова з 30 вересня по 8 жовтня 2013 року 

наСтрої 

 Факти тижня 
український і російський уряди підписали угоду про створення спіль-
ного причорноморського зернового пулу. Дивне рішення, зважаючи 
на нинішні відверто прохолодні відносини Києва та Москви. Дехто з по-
літологів уже висловлює припущення, що конфронтація між ними – це 
все на публіку, а насправді лідери країн ведуть тонку геополітичну гру    

«Батьківщина» почистила ряди. З фракції політсили у ВР виключи-
ли Андрія Павелка та Леоніда Сергієнка. Крім того, на своєму з’їзді 
«Батьківщина» позбавила партквитків 12 своїх членів: за невиконан-
ня програмних положень, статутних вимог та дії, що завдають шко-
ди авторитету партії. Неофіційна причина: за колаборантство  

корСари  
З хрЕщатика

6|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 42 (310) 18–24.10.2013

НА чАСі|тенденції тижня



в 
Україні, де люблять із високих трибун говорити про розвиток са-
моврядування і адміністративні перетворення, є такі оригінальні 
владні мутації, які й не снилися найсміливішим реформаторам. 
Особливо на місцевому рівні. І за прикладами не треба йти у від-

далені регіони, коли київська влада в її нинішній формації може бути 
предметом хоч клінічних досліджень, хоч кримінальних розслідувань. 

На вершині цієї піраміди стоїть призначений Банковою Олександр 
Попов – голова КМДА і за сумісництвом (хоча жодного мандата від київ-
ської громади він так і не дістав) мер Києва. Спочатку намагалися дотри-
муватися бодай якихось формальностей: обраний 2008-го мер міста Ле-
онід Черновецький був у тривалих відпустках і на лікарняних, але зго-
дом він таки офіційно звільнився. Проте це не стало приводом для вибо-
рів, адже в столиці «наводить порядок» сам Олександр Попов – йому й 
без них повноважень не бракує. 

Розбіглася під загрозою кримінального переслідування «молода ко-
манда Черновецького», але залишилася Київрада – зручна і слухняна, з 
тією самою більшістю, що служила попередньому мерові, а тепер рада 
догодити нинішньому очільникові КМДА, точніше Банковій. Дарма, що 
повноваження цього органу добігли кінця ще цього літа. Є секретар Ки-
ївради Галина Герега, яка сумлінно призначає нові й нові засідання, і 
Апеляційний адміністративний суд, який дозволяє їй це робити. Дарма, 
що, сходячи на «трон», Олександр Попов грізно викривав попередників 
у розбазарюванні 70 млрд грн тільки за рахунок незаконного відчу-
ження землі, хоча той дерибан став можливим саме завдяки Київраді, з 
якою так поріднився він і в якій тоді сумлінно голосувала пані Герега. 
Зате знову на озброєнні столичної влади сухі цифри: секретар міськради 
лякає киян, мовляв, через опозицію, яка прагне перешкоджати роботі 
місцевих депутатів, Київ втратив 800 млн грн. Відчуваєте різницю: 70 
млрд і 800 млн грн? Але Гережині «страшилки», схоже, подіяли: від бо-
ротьби за столицю відмовилася фактично вся опозиція, за винятком не-
примиренних громадських активістів і вдаваних опозиціонерів – техніч-
них кандидатів від влади. Тобто так звана столична влада, як і поперед ня, 
і далі успішно роздає київську землю на замовлення, а її бізнес-партнери 
освоюють чималі бюджети (реалізація нового Генплану міста передба-
чає, на хвилинку... 500 млрд грн) і паралельно відкладають відкриття 
нових станцій метрополітену до кращих часів, вочевидь, коли настане 
такий політичний момент, за якого будівництво «потьомкінських сіл» 
справить більший ефект на київський електорат. 

микола рудьковСький
вождь соціалістів
Член фракції ПР очолив Соцпартію, з якої він демонстратив-
но вийшов 2011 року після виключення з політради СПУ «за 
дії, несумісні зі статутом партії». Рудьков-
ський претендував на посаду голови цієї 
політсили ще в 2011-му, проте тоді перемо-
га дісталася Олександрові Морозу. Не ви-
ключено, що за обранням Рудьковсько-
го стоїть Банкова, яка згодом «попросить» 
його піти в президенти, розширивши та-
ким чином когорту технічних кандидатів. 

володимир олонЦЕвиЧ 
знову в бою
Донецький адвокат, за позовом яко-
го Степана Бандеру і Романа Шухеви-
ча було позбавлено звань Героя Украї-
ни, звернувся до Вищого адміністратив-
ного суду з метою оскаржити помилуван-
ня президентом Юрія Луценка. Можли-
во, позов Олонцевича є своєрідним попе-
редженням, що рішення про помилуван-
ня з часом можуть бути переглянуті.

квамЕ кілпатрік
покараний
Колишнього мера Детройта (одного з 
найбільш депресивних американських 
міст, населення якого з 2000-го змен-
шилося на 25%) засудили до 28 років 
позбавлення волі за корупцію. Кілпа-
трік попервах заперечував свою вину, 
але згодом повністю визнав. 

алЄкСЄй навальний
не потрапить за ґрати
Кіровський обласний суд змінив вирок 
російському опозиціонерові з позбав-
лення волі на умовний термін. 

Богдан БондарЕнко
найкращий у Європі 
Українського легкоатлета (стрибки у 
висоту) визнали найкращим у Європі 
в 2013 році. Таке рішення було оголо-
шено на церемонії нагородження Єв-
ропейської легкоатлетичної асоціації 
в Таллінні.  

малала юСуФЗай
визнана світом 
16-річна пакистанська правозахисниця 
отримала премію Сахарова. Малала 
стала відома ще в 11 років, коли почала 
викладати у своєму блозі інформацію 
про свавілля талібів у Пакистані.
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опитувань, за чесних президентських перегонів 
Віктор Янукович не мав би шансів виграти вибори у 
два тури. Навіть незалежно від того, чи 
висуватиметься в президенти Юлія Тимошенко. 
Водночас соціологи поцікавилися в громадян їхнім 
ставленням до нинішнього глави держави, і 
результат виявився також не вельми втішним для 
Віктора Януковича з погляду президентської 
перспективи: 65,4% українців ставляться до нього 
негативно і лише 27,4% – позитивно. Натомість, як 
засвідчують дані жовтневого опитування Центром 
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Футбольна збірна україни вийшла в плей-оф 
чемпіонату світу-2014. Наша команда під час 
жеребкування, швидше за все, буде «сіяною», 
тож її ймовірний суперник у стикових матчах – 
Швеція, Румунія, Ісландія або Франція

президентські вибори в азер-
байджані. З результатом 86% 
голосів очікувано переміг ни-
нішній президент Ільхам Алієв, 
який уже втретє очолить країн 

лідери американського Сенату досягли згоди, що дає 
змогу відновити фінансування федерального уряду до 
15 січня 2014 року. Таким чином США на деякий час ви-
йшли з фінансової та політичної кризи, яка паралізувала 
роботу деяких органів влади з початку жовтня 
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«Завдяки своєму швидкому 
розвиткові польща змінює 
позиції в Європі, перетворю-
ючись із периферії на центр»

у спеціальній записці аналітик 
марцин пьонтковський пише, що 
варшава поліпшує своє становище 
на континенті, бо її перетворює з 

окраїни на центр неймовірне економічне зростання країни.
«Здається, справи ще ніколи не йшли так добре. Відстань між 

Польщею та Західною Європою (17 країн єврозони) за рівнем за-
безпечення, якістю життя видається найкоротшою щонайменше 
від ХІХ століття», – стверджує Пьонтковський. На його думку, саме 
через «неймовірне економічне зростання доходи на особу в 
Польщі 2012 року сягнули 61% показника країн Західної Європи й 
більш ніж подвоїлися від 1992-го, коли вони сягали тільки 28%. Це 
означає, що за якихось два десятиліття країна зуміла компенсу-
вати майже 500 років економічного відставання».

Експерт зазначає, що «завдяки своєму швидкому розвиткові 
Польща змінює позиції в Європі, перетворюючись із периферії на 
центр. [...] Усі довгострокові прогнози засвідчують, що вона зрос-
татиме швидше, ніж країни Західної Європи, а отже, зменшува-
тиме віддаль між ними й собою щонайменше до 2030 року». За 
даними Єврокомісії, впродовж 2010–2060-го вона буде другою в 
ЄС, після Болгарії, за темпами зростання економіки.

«доля україни залежить від вирішального  
поєдинку між меркель та Януковичем»

про це нашіптують джерела польського видання в ото-
ченні президента Броніслава коморовського, який брав 
активну участь у переговорах з українською владою щодо 
тимошенко.

«З одного боку, Янукович хоче вирішити питання Тимо-
шенко з найменшими втратами для себе, побоюючись нега-
тивної реакції власного електорату й перемоги Юлії Воло-
димирівни на президентських виборах 2015-го. Із другого –
Меркель відмовляється укладати Угоду про асоціацію без 
звільнення екс-прем’єра, бо дала публічно відповідну обі-
цянку, на виконання якої чекає німецька громадська 
думка», – сказав співрозмовник газети Rzeczpospolita з Ад-
міністрації президента Коморовського.

Окрім того, як вважає видання, позиція Берліна має ви-
рішальне значення, бо за ним піде більшість країн Західної 
Європи. «Меркель зацікавлена в підписанні домовленості з 
Україною, але тільки для того, щоб протидіяти посиленню 
авторитаризму путінського режиму в Східній Європі. Кан-
цлер не має чіткого уявлення про призначення відносин між 
Києвом та Брюсселем», – заявив польській газеті експерт із 
берлінського відділу Європейської ради міжнародних відно-
син Олаф Бенке.

«у містах усього світу зміниться клімат,  
який був там від середини хіх століття»

учені гавайського університету в маноа провели до-
слідження й визначили дату незворотної зміни клімату 
для 54 тис. точок на всій земній кулі.

«У містах усього світу зміниться клімат, який був там 
від середини ХІХ століття до початку ХХІ; в середньому це 
станеться до 2047 року, якщо не буде досягнуто прогресу в 
боротьбі з викидами парникових газів, що утримують 
теп ло», – пише видання, посилаючись на університетських 
науковців.

За їхніми дослідженнями, після того, як певна точка на 
карті світу досягає у відповідний момент незворотної зміни 
клімату, «середня температура найхолоднішого року в ній 
буде вищою, ніж середня температура найспекотнішого 
впродовж 1860–2005 років. Цей період дослідники взяли за 
точку відліку для порівняння. Крім того, рівень моря піді-
йматиметься, і океани ставатимуть кислотнішими», – зазна-
чає The Washington Post.

Якщо результати розрахунків 
правильні, то зміна клімату відбу-
деться до 2020 року в індонезій-
ському Манокварі, до 2023-го – в 
Кінгстоні, до 2029-го – в Лагосі, до 
2047-го – у Вашингтоні, до 2066-го 
– в Рейк’явіку, до 2071-го на Алясці. 
Чи не найшвидше серед європей-
ських міст це станеться в Римі: до 
2044 року. В Москві та Санкт-
Петербурзі – дещо пізніше, відпо-
відно до 2063 та 2064 років. У Ки-
єві – трохи раніше, ніж у Москві.

«хвиля насилля в росії збурилася на тлі дедалі  
більшого протистояння між етнічними росіянами  
та мігрантами з кавказу»

погром 13 жовтня торгового центру в московському районі 
Бірюльово, улаштований місцевими жителями на знак протесту 
проти вбивства 25-річного росіянина мігрантом, став предметом 
особливої уваги з боку світових медіа.

BBC акцентує увагу на тому, що протестувальники вигукували 
«Росія для росіян!» та «Влада білих!». «Хвиля насилля збурилася 
на тлі дедалі більшого протистояння між етнічними росіянами, мі-
грантами з Кавказького регіону, які є громадянами РФ, та неросія-
нами з колишніх радянських республік».

The Guardian у розширеному новин-
ному повідомленні передає спостере-
ження кореспондента щодо місцевих на-
строїв. «Деякі мешканці Бірюльова крити-
кували поліцію за останні арешти, а також 
за те, що вона надто м’яка до мігрантів, 
утягнутих у протизаконні дії. «Тут майже 
неможливо жити. Весь час бійки. Люди, 
що працюють на цьому складі, нехороші, 
там точно є злочинці», – цитує видання 
жителя району.

Погляд тижня 
на причини 

етнорелігійної 
напруженості в 

Росії читайте тут

Карту незворотної 
зміни клімату для 

54 тис. точок на 
земній кулі можна 

знайти тут
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м
инулого тижня влада 
змогла протягти через 
парламент черговий 
псевдоєвроінтеграцій-

ний законопроект щодо змін до 
Конституції, які мали б суттєво 
переінакшити правила гри в су-
довій гілці влади. Постанова 
про його попереднє ухвалення 
була проголосована 10 жовтня. 
За результатами аналізу законо-
проекту із привабливою назвою 
«Щодо посилення гарантій не-
залежності суддів», оприлюдне-
ного 9 жовтня Центром Разум-
кова, у ньому «чітко відбива-
ється тенденція, притаманна ві-
тчизняному законотворенню 
останнього часу. А саме: вико-
ристання європейських стан-
дартів для збереження і зміц-
нення недемократичної форми 
державного правління… Фак-
тично відбувається своєрідне 
пристосування європейських 
стандартів до вітчизняних реа-
лій». Так, у випадку «посилення 
гарантій незалежності суддів» 
влада намагається орудувати 
«благословенням» законопро-
екту Венеціанською комісією, 
котра справді схвалила його в 
цілому через недостатнє або й 
хибне розуміння української си-
туації. 

Суть основних змін, які про-
понує законопроект, зводиться 
ось до чого. Сьогодні в Україні 
президент утворює, реорганізо-
вує та розпускає суди. Він же 
призначає суддів-початківців на 
перший п’ятирічний термін 

служби. А от уже після цього 
кожного суддю безстроково за-
тверджує Верховна Рада Укра-
їни. У разі ухвалення нового за-
кону замість гаранта утворюва-
тиме, реорганізовуватиме й роз-
формовуватиме суди парла-
мент. Для кожного такого рі-
шення потрібно буде приймати 
окремий закон. Разом із тим у 
депутатів зовсім відберуть право 
призначати суддів. Це робитиме 
тільки президент. Як «подару-
нок» служителям Феміди підви-
щують пенсійний вік і водночас 
мінімальний вік та стаж юри-
дичної практики, необхідні для 
затвердження суддею. Проте 
передбачається, що всі, хто пра-
цює за нинішніми нормами, ли-
шаться на своїх посадах, а ті, хто 
вже склав кваліфікаційні іспити 
на підвищення, підуть на підви-
щення автоматично. Решта за-
конопроекту стосується здебіль-
шого контролю за діяльністю 
суддів. Звільнятиме їх лише той, 
хто призначив, тобто прези-
дент. Він же переводитиме з од-
них судів у інші. Щоправда, для 
призначення потрібне буде 
обов’язкове подання Вищої 
ради юстиції (ВРЮ), а для звіль-
нення чи переведення – по-
дання Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів (ВКК). Для пере-
ведення на вищу посаду взагалі 
обіцяють ще й проводити кон-
курси, хоча незрозуміло, який 
вигляд усе це матиме. Але голо-
вне – хто на чию думку «впли-
ватиме»: президент на ВРЮ чи 
таки навпаки?

Реверансом Європі є прин-
ципи формування тієї самої 
ВРЮ. Європейці радили вклю-
чити до цього органу щонай-
менше половину представників 
власне суддівського корпусу. 
Тож законопроект передбачає, 
що 12 із 20 членів Вищої ради 
юстиції затверджує з’їзд суддів, 
він же затверджує «більшість» 
членів ВКК. Понад те, той са-
мий генпрокурор, котрий за по-
садою лишається членом ВРЮ, 
не повинен голосувати з питань, 
що стосуються відповідальності 
суддів. У Європі це свідчить про 
бажання відділити прокуратуру 
від суду. В Україні, однак, вплив 
першої на другий реалізується 
зовсім не через голосування. 
Навіть якщо це голосування са-
мого генпрокурора. До речі, за-
конопроект також передбачає, 
що ВРЮ може працювати лише 
двома третинами офіційного 
складу. Отже, за певного вміння 
найсильніший гравець, а саме 
Адміністрація президента, може 
виключити з процесу щонай-
менше половину представників 
суддівської спільноти. У Європі 
ідею усунути парламент від 
впливу на суддівський корпус 
справді сприймають цілком 
схвально. І це не дивно, адже з 
європейського погляду це ви-
ключно політичний орган, а 
вплив політики на правосуддя 
вважається неприпустимим. 

Проєвропейськи налашто-
вані політики та експерти в 
Україні парадоксальним чином 
змушені повторювати тезу, якою 

автор: 
олександр 
михельсон

узурпація іменем Європи
Під прикриттям «євроінтеграції» влада протягує через парламент 
лобістські ініціативи
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під прикриттЯм ЄвроадаптаЦії
Схоже, ініційовані владою зміни до Конституції, пов’язані зі статусом суддів, – це лише черговий 
штрих у довгостроковій стратегії протягування власних лобістських рішень під привабливим при-
криттям «адаптації до європейських вимог та стандартів». Цей процес триває досить давно, і 
можна чекати на його нове пожвавлення, якщо буде підписано, а відтак імплементовано Угоду про 
асоціацію. Продовжуючи його, автори юридичних новацій від влади активно втілюють у життя ві-
дому народну приказку про те, що «закон як дишло». Зокрема, серед ухвалених досі у відповід-
ному річищі ініціатив можна виділити нову редакцію Закону «про вибори народних депутатів 
україни» від 17 листопада 2011 року, згідно з якою було запроваджено пропорційно-мажоритарну 
систему виборів, ліквідовано інститут «проти всіх» і усунуто з електорального процесу блоки. Про-
владна група з розробки законопроекту вела активну інформаційну кампанію щодо погодження 
його положень із Венеціанською комісією (ВК). Врешті, з рекомендацій останньої в кінцевій редак-
ції закону було враховано лише незначну частину, проте ПР активно поширювала інформацію, що 
цей документ пройшов експертизу у ВК й відповідає європейським стандартам. Натомість під час 
парламентських виборів 2012 року він став важливим інструментом спотворення результатів народ-
ного волевиявлення та масштабних зловживань у процесі формування комісій різного рівня й під-
рахунку голосів.
Іще один яскравий приклад: новий кримінальний процесуальний кодекс (кпк), який Верховна 
Рада ухвалила 13 квітня 2012 року. Розробники пояснювали необхідність його прийняття рекомен-
даціями та резолюціями Ради Європи щодо виконання обов’язків та зобов’язань України, Європей-
ською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, а також рішеннями Європей-
ського суду з прав людини. Однак під прикриттям адаптації до західних стандартів у КПК було вве-
дено низку новел, які можуть бути використані для переслідування опозиції. Зокрема, кодекс фор-
малізує такі інструменти тиску, як прослуховування й негласне проникнення до помешкання.
3 липня 2012-го Верховна Рада ухвалила скандальний Закон «про засади державної мовної полі-
тики», що дав старт черговому етапові наступу на українську мову й розширив можливості для ру-
сифікації українців, реалізовані останнім часом у вигляді добровільно-примусового скорочення 
українських класів у низці регіонів (як-от в Одесі), впровадження російської у школах як «другої іно-
земної», дискримінації україномовних громадян у офіційних та державних установах на місцях, 
блокування механізмів захисту української мови у друці, сфері обслуговування, тощо. При цьому 
розробники законопроекту безпідставно мотивували свої дії необхідністю гармонізації законів дер-
жави з документом Ради Європи – Європейською хартією регіональних мов або мов меншин.
20 листопада 2012-го Верховна Рада прийняла Закон «про Єдиний державний демографічний 
реєстр та документи, що підтверджують громадянство україни, посвідчують особу чи її спеціаль-
ний статус». Це один із «найдорожчих» актів, пролобійованих підприємством ЄДАПС, яке спеціалі-
зується на виготовленні офіційних бланків. До прикладу: нормами цього закону було передбачено 
введення «електронних» біометричних документів і заміну ними багатьох нині чинних «паперо-
вих», у більшості випадків невиправдану. У пояснювальній записці багатомільярдний законопро-
ект, що мав забезпечити ЄДАПС додаткові доходи, мотивували тим, що «одним із ключових поло-
жень угоди про створення асоціації між ЄС та Україною є захист персональних даних фізичних осіб 
та запровадження сучасних рівнів безпеки всіх ідентифікаційних документів, що оформлюються 
Україною».

полюбляють маніпулювати їхні опо-
ненти, про неефективність механічного 
перенесення європейських практик на 
український ґрунт. Водночас влада теж 
не просто намагається цим законопро-
ектом реалізувати свої обіцянки перед 
ЄС. Недарма до давно обіцяних Європі 
реформ прокуратури чи МВС руки дохо-
дять набагато повільніше. Тоді як згада-
ний документ з’явився ще тоді, коли 
словосполучення «євроінтегратор Яну-
кович» лунало вкрай рідко і, як пра-
вило, зі знущальною інтонацією. 

Контроль над призначенням/звіль-
ненням суддів – це і політично, і еконо-
мічно важлива опція. Зазвичай призна-
чення чи непризначення служителя Фе-
міди парламентом залежить передусім 
від Комітету ВР із питань правосуддя, 
який стабільно очолює регіонал Сергій 
Ківалов. Безумовно, то «золоте дно» 
(звісно ж, ми говоримо лише про авто-
ритет і впливовість шановного депу-
тата). І водночас головний біль для Бан-
кової, яка воленс-ноленс мусить дійти 
згоди з парламентським комітетом 
щодо суддівських кадрів. До речі, домов-
лятися з ВР про призначення генпроку-

рора теж не мед. Його, звісно, признача-
ють значно рідше, але ж і ставки зроста-
ють. Новий законопроект позбавляє 
працівників президентської канцелярії 
обох цих проблем. Зокрема, пропонує не 
обмежувати повноваження генераль-
ного прокурора п’ятирічним терміном, 
як тепер. Нинішня норма дає хоча б на-
тяк на регулярну ротацію – теоретично 
генпрокурора треба перезатверджувати 
кожну п’ятирічку, в чому мають бути за-
діяні і президент, і Верховна Рада. А те-
пер цю норму пропонують прибрати зо-
всім. Гарант призначив, парламент дав 
згоду – і можна працювати, виконуючи 
волю президента, доки він же не звіль-
нить. Щоправда, за ВР також збережена 
можливість звільнити генпрокурора за 
наявності необхідних 226 голосів. Але, 
вочевидь, очільникові держави в разі 
чого буде значно легше «зібратися з 
думками». 

Голосування 10 жовтня виявилося 
успішним, але для внесення змін до 
Конституції потрібно буде ще одне і що-
найменше 300 голосів. Тобто саме від 
опозиції залежить, чи вдасться владі 
протягти цей законопроект. 
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Чи є життя після 28.11?

о
дин колишній колега… До речі, це ко-
лишніх чекістів не буває, а також колиш-
ніх офіцерів, ментів і ще, кажуть, колиш-
ніх коханих. А журналісти успішно 

трансформуються у продюсерів, громадських 
активістів, політиків, політтехнологів, спічрай-
терів – природний процес! Так ось, один колиш-
ній колега-журналіст днями написав, що всі, 
хто критикує Януковича напередодні саміту у 
Вільнюсі, – п’ята колона. І якщо процес зі-
рветься в останню мить, то це через них – тих, 
хто встромляє палиці в колеса.
Сказати чесно, мені самому про це думати лячно. 
Угода про асоціацію з ЄС та зону вільної торгівлі 
– такий критичний рубіж, таке принципове для 
України щеплення незалежності, свободи й від-
повідальності, що заради неї я покірно заткнув 
би пельку на наступних сім тижнів і не відблис-
кував би. А внутрішні контексти змушують за-
мислитися, чи є життя після 28 листопада.
Зокрема, як почуватиметься моя країна в зоні 
вільної торгівлі – нагадаю, це означає територію 
безперешкодного пересування товарів і капіта-
лів. Тобто туди ми зможемо збувати свою про-
дукцію (звісно, за умови відповідності тамтешнім 
стандартам), а звідти надходитимуть інвестиції, 
які поступово трансформують нашу економіку. 
Краса! Маленьке підступне питаннячко: яким 
чином у цей прозо-
рий маршрут впису-
ється юна дєвочка, 
яка ввечері фотогра-
фується для «Вкон-
такте» в еротичній 
білизні з пляшкою 
шампану, а зранку вдя -
гає суддівську мантію 
й починає викону-
вати вказівки тих, хто 
їй цю мантію забез-
печив як нагороду за 
вчасне знімання білиз-
 ни. Адже без зайвих 
рефлексій, на які вона взагалі-то в принципі 
не здатна, дєвочка винесе постанову про те, 
що ваших інвестицій тут не лежало, то все 
власність Віті з Макіївки й ніякий Ромпьой їй не 
начальник.
Це так, дрібничка для випробування всієї кон-
струкції на міцність. Зрозуміло, що Угода – то 
не абстрактна декларація про наміри, а деталь-
ний маршрут із усіма ретельно прокресленими 
зупинками (про це дуже детально – в наступ-
ному числі Тижня). Тобто стоси законів, ди-
ректив, інструкцій, які доведеться імплементу-
вати в конкретні терміни й далі ними керува-
тися. Але це в теорії, а на практиці куди подіти 
одного окремо взятого інспектора Мінздоху, са-
нітарного лікаря, дільничного міліціонера, а та-

кож уже згадану дєвочку-суддю районного суду 
на теренах від Охтирки до Сваляви? Адже їм у 
відповідь на лояльність делеговано всю повноту 
влади в 45,5-мільйонній країні. І та система, як 
будь-яка система, що базується на безвідпові-
дальності й безкарності, регулярно дає збій, 
якщо це не стосується інтересів Генерального 
штабу. А Генеральний штаб за всім не просте-
жить, у нього інші турботи.
Ось гарна історія, яка сталася кілька років тому, 
але фігуранти всі живі-здорові: один відчай-
душний іноземний інвестор вирішив укластися 
у вітчизняну ІТ-розробку, яка обіцяла нечува-
ний прогрес у масштабах країни. Оскільки ін-
вестор був не лише відчайдушний, а й битий, 
тобто мав уявлення і про санлікаря, і про дє-
вочку, він, щоби заручитися й убезпечитися, пі-
шов одразу до одного з найголовніших кабінетів 
у Генштабі. Усім добре відомий власник кабі-
нету оцінив перспективи, пообіцяв підтримку, 
але на знак вдячності забажав собі лише частку 
49% статутного капіталу. Прошу оцінити шля-
хетність: не 51, а 49! Розпещений інвестор, який 
розраховував щонайбільше на 25, образився й 
взявся впроваджувати інновацію в іншій геогра-
фії, до речі, не такій далекій. Тепер уся група 
розробників курсує між Києвом і столицею нині 
повноправної країни ЄС, де, найімовірніше, 

рано чи пізно осе-
литься.
Не тільки слухаючи 
поради колишнього 
колеги, а й виходячи 
з власних перекона-
 нь, я вважаю, що со-
ромно тішитися з по-
точних катастрофіч-
них показників ві-
тчизняної економіки. 
Зокрема, з прогнозо-
ваного Світовим бан-
ком нульового при-
росту ВВП у 2013 ро -

ці. Замисліться: нульового! Але причини 
цього слід шукати не в капризах сусідньої 
країни, яка паралізувала український екс-

порт, а передусім у власних практиках mergers 
and acquisitions, що перекладається як «було 
ваше – стало наше», а також у ставках банків-
ських позик під 40% річних, алгоритмах згада-
них вище хлопців і дівчат, тобто в добре відомих 
усім принадах бізнес-клімату. Хотілося б зрозу-
міти, чи усвідомлюють у Генштабі ментальне 
протиріччя між поточними звичаями й прави-
лами економічного простору (не кажу вже про 
громадсько-політичний), куди ми готуємося вли-
тися? І як саме це протиріччя передбачається 
долати? І як швидко? І чи взагалі передбача-
ється? 

Чи уСвідомлюють у владі 
мЕнтальнЕ протиріЧЧЯ між 
її потоЧними ЗвиЧаЯми й 
правилами ЕкономіЧного 

проСтору, куди ми 
готуЄмоСЯ влитиСЯ? 

і Як СамЕ ЦЕ протиріЧЧЯ 
пЕрЕдБаЧаЄтьСЯ долати?  

і Чи вЗагалі пЕрЕдБаЧаЄтьСЯ?

ПогляД|

Яким чином у 
цей прозорий 
маршрут впису-
ється юна дє-
вочка, яка вве-
чері фотогра-
фується для 
«Вконтакте»  
в еротичній бі-
лизні з пляш-
кою шампану,  
а зранку вдягає 
суддівську ман-
тію й починає 
виконувати вка-
зівки тих, хто  
їй цю мантію 
забезпечив як 
нагороду за 
вчасне зні-
мання білизни





автор: валерія Бурлакова

хочеш жити – 

п
ершими з медичною ре-
формою, яка на деклара-
тивному рівні мала б під-
вищити рівень обслуго-

вування населення та оптимізу-
вати використання державних 
коштів, у 2011 році зіткнулися 
Дніпропетровська, Донецька та 
Вінницька області, а також 
місто Київ (див. Тиждень, № 
36/2012). «Піддослідні» регі-
они вже на початкових етапах 
змін відчули на собі негативні 
наслідки, адже нововведення 
були недостатньо продумані й 
ще меншою мірою профінансо-
вані. Нині ж мешканці пілотних 
областей нарікають, що «рево-
люція» у сфері охорони здоров’я 
може зруйнувати навіть ті за-
лишки відносно усталеної сис-
теми, яка давала змогу жевріти 
вітчизняній медицині. 

ЧЕрги до нЕдоСвідЧЕних 
лікарів 
72-річна Наталія Іванівна нещо-
давно перебралася з Херсона до 
доньки в Святошинський район 
столиці. Кілька місяців тому 
жінці зробили важку операцію 
на підшлунковій залозі, тож 
після переїзду одразу зверну-
лася до лікаря. Так вона й озна-
йомилася з одним із головних 
нововведень медреформи – ін-
ститутом сімейних лікарів, та-
ких собі універсальних медиків, 
які відтепер надають населенню 
первинну допомогу. Вони, за за-
думом реформаторів, мають об-
слуговувати близько 80% усіх 
звернень пацієнтів. 

Спочатку пенсіонерка зра-
діла, дізнавшись, що лікарня, 
яка надає послуги мешканцям 
навколишніх будинків, міс-
титься поруч із її домівкою: «На 

перший погляд, дуже зручно. 
Хоча черги великі. Я дві години 
чекала на прийом». Утім, як ви-
явилося, марно: «Після знайом-
ства та реєстрації розповіла сі-
мейній лікарці, що погано почу-
ваюсь і мені потрібно здати кров 
на цукор – маю постійно сте-
жити за його рівнем. У відповідь 
почула, що нині це зробити не-
просто через постійні черги. 
Сказала мені повернутися до її 
кабінету за тиждень, щоб отри-
мати направлення на аналіз, 
без якого не прийме жодна полі-
клініка, навіть якщо це термі-
ново». 

«Лікарка дуже молода, років 
27, – додає пані Наталія. – Мед-

сестричка, яка працює разом із 
нею, ще молодша. Виявилося, 
що вона не вміє робити вну-
трішньовенні уколи і може хіба 
що «повчитися» на мені. Пора-
дила поблукати лікарнею, у якій 
приймає сімейних лікар, і спро-
бувати знайти когось, хто пого-
диться колоти за гроші. У ре-
зультаті мені не було надано 
жодної медичної допомоги», – 
підсумовує свій візит до сімей-
ного лікаря жінка. Наступного 
дня вона була змушена зверну-
тися до приватної клініки, де 
відразу здала кров. Медичну ре-
форму, з наслідками якої зі-
ткнулася вперше, тепер називає 
моторошним експериментом: 
вона ускладнює, а іноді й уне-
можливлює доступ до потріб-
ного фахівця й навіть здачу тер-
мінових аналізів. На думку пен-
сіонерки, ситуацію – навіть за 
умови неможливості потрапити 
до вузького спеціаліста – міг би 
дещо виправити досвідчений лі-
кар на посаді сімейного. Утім, 
через велике навантаження і 
низьку зарплату така вакансія 
здатна привабити здебільшого 
недосвідчених ескулапів, пере-
важно колишніх інтернів. 

лікуюЧи хвороБу,  
а нЕ хворого
На підготовку сімейних лікарів 
світова практика виділяє вісім 
років, тоді як в Україні – шість 
місяців. Нерідко вони перепро-
філюються з вузьких спеціаліс-
тів, хоча здебільшого це ко-
лишні терапевти та педіатри. 
«Медик, який пройшов перепід-
готовку протягом півроку, не 
здатний до повноцінної діяль-
ності сімейного лікаря», – від-
крито визнає директор Департа-
менту охорони здоров’я КМДА 
Віталій Мохорєв. За словами ба-
гатьох експертів, потреба в са-
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50 
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*За даними Держстату

Витрати на охорону 
здоров’я
% ВВП, 
за даними Світового 
банку (2011) 

Тривалість життя 
років, 
за даними
Світової організац�
здоров’я (2011)

СКІЛЬКИ ПЛАТИМО,
СТІЛЬКИ Й ЖИВЕМО

пла   и 
Головним наслідком 

медичної реформи, дію 
якої вже відчувають  

не лише пілотні 
регіони, стало 

зменшення обсягів 
безплатної медичної 

допомоги
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мому інституті сімейних лікарів 
перебільшена, у містах вони 
взагалі не потрібні. «Легкі за-
хворювання українці звикли лі-
кувати самостійно, а замінити 
вузьких спеціалістів сімейні лі-
карі не можуть. Як і зробити 
УЗД чи найпростіший аналіз. У 
результаті первинний етап ме-
дичної допомоги призводить до 
хаосу та ситуацій, коли люди 
змушені проходити вдвічі до-
вший шлях до лікування. Сі-
мейний лікар у цій ланці вико-
нує фактично роботу диспет-
чера», – розповів Тижню на 
умовах анонімності один із ки-
ївських медиків. 

Із ним погоджується й пані 
Валентина, одеська дільнична 
лікарка з 30-річним досвідом 
роботи, яка також називає за-
провадження інституту сімей-

первинна 
Вид медичної допомоги, що надається в ам-
булаторних умовах або за місцем прожи-
вання (перебування) пацієнта фахівцем за-
гальної практики – сімейним лікарем. Її на-
дання забезпечують центри первинної ме-
дичної (медико-санітарної) допомоги, до 
складу яких можуть входити фельдшерсько-
акушерські пункти, амбулаторії, медичні 
пункти, медичні кабінети. 

вторинна 
Спеціалізована допомога, що надається в 
стаціонарних умовах багатопрофільними лі-

карнями інтенсивного лікування, лікарнями 
відновного (реабілітаційного), планового лі-
кування, хоспісами, спеціалізованими медич-
ними центрами; в амбулаторних умовах – 
консультативно-діагностичними центрами та 
відповідними підрозділами лікарень.  

третинна 
Високоспеціалізована медична допомога, 
що надається в амбулаторних або стаціонар-
них умовах із застосуванням високотехноло-
гічного обладнання та/або високоспеціалізо-
ваних медичних процедур високої склад-
ності. 

ЗаСади рЕФормуваннЯ

Створення медицини «трьох рівнів»

Місце в дослідженні

ВИМИРАЮЧА
НАЦІЯ
Смертність на 1000 осіб*
Середні та прогнозні показ-
ники на 2010–2015 роки
за даними The Economi�

*Реальна смертність, а особливо 
новонароджених, може перевищувати 
оцінки в певних країнах, де не всі 
смерті фіксуються офіційно
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За даними ЦРУ США, у 2013 році в 
загальному коефіцієнті смертності 
Україна посіла друге місце після ПАР із 
15,75 смертей 
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тиждень поспілкувався з медиками різного 
фаху, щоб дізнатися про стан галузі та 
умови роботи людей у білих халатах. їхні 
думки доводять, що українські лікарі 
поки що не відчули на собі позитивних 
змін: досі є нарікання на брак медикамен-
тів, обладнання і мізерні зарплати  

надія, невропатолог (львівщина): «Рефор-
маторські починання поки що відчула лише 
на словах, однак і це викликає занепоко-
єння. Адже якщо будуть зміни, то лікарню 
очікує щонайменше скорочення відділень, 
серед яких можуть опинитися хірургічне, не-
врологічне, пологове і терапевтичне. Цен-
тральна районна лікарня перетвориться на 
територіальний діагностичний центр, там 
відбуватиметься детальніше обстеження па-
цієнта. Теоретично це непогано. Але немож-
ливо буде забезпечити доставку хворих із 
віддалених сіл, оскільки в нас дуже погані 
дороги. До того ж місцеві мешканці здебіль-
шого не мають роботи, а відтак і грошей, 
щоб дістатися туди. Вони просто вмирати-
муть вдома. Якщо раніше пацієнти мусили 
добиратися до лікарні за 15–20 км для об-
стеження, то після реформи відстань збіль-
шиться удвічі – приблизно до 40 км. А за та-
ких умов не завжди можливий порятунок 
травмованих. 
Краще б чиновники обмежили паперову ро-
боту, адже заповнення великої кількості 
бланків і паперів не дає можливості спілку-
ватися з хворим, проводити ретельне обсте-
ження. Також важлива матеріальна під-
тримка для самих лікарень, забезпечення 
окрім медикаментів інтернетом, харчовими 
продуктами, коштами на ремонт примі-
щень. Нещодавно колектив лікарні збирав 
гроші на лінолеум у коридори і ремонт ка-
налізації. Їжу для хворих шукають фель-
дшери в селах. Запрягають підводу і йдуть 
по хатах. Люди дають хто і що може: хтось 
картоплю, хтось інші овочі. Цього року з го-
ловлікарем сіяли пшеницю для лікарні, щоб 
мати свій хліб і якось виживати».

олена, інфекціоніст (тернопіль): «Таке вра-
ження, що люди, які приймали ці рішення, 
лікуються не в Україні. Коли лежить жінка в 

селі з переломом шийки стегна, а у швидкій 
кажуть: «Можемо довезти вас, якщо бензин 
купите, бо пального не маємо», то про ре-
формування не йдеться. Після реформи не-
зрозуміло, який саме лікар повинен нада-
вати допомогу. Раніше людину з інфекцій-
ними захворюваннями мав вести інфекціо-
ніст, тепер сімейний лікар, якщо легка 
форма захворювання. Це логічно, але є пев-
ний дисбаланс – виходить, усе має робити сі-
мейний лікар. А для чого вузький спеціаліст? 
Є також суто практичний момент: якщо я по-
силаю людину в лабораторію на аналізи, то 
можу виписати направлення на найближчий 
день. Сімейний лікар має чекати тиждень. 
Якщо ж потрібно терміново обстежити паці-
єнта, доводиться вигадувати шляхи, домовля-
тися з інфекціоністом тощо. 
Думаю, Україні варто змінювати систему 
охорони здоров’я і переходити до страхової 
медицини, що позитивно позначилося б на 
пацієнтах. Крім того, необхідно переглядати 
заробітну плату, оскільки в лікарів немає 
стимулу до професійного зростання».

Сергій, терапевт (житомирщина): «Серед-
ньостатистична зарплата молодого спеціа-
ліста – 1,7 тис. грн. Про яку реформу можна 
говорити, якщо медик є жебраком порів-
няно, приміром, з айтішниками. Неваж-
ливо, хірург ти чи терапевт. І виходить, що 
лікар заглядає в кишеню до власного паці-
єнта. Здається, що медики зациклені на 
зарплаті. Але коли людина не отримає не-
обхідної кількості грошей, вона зацікавлена 
в пошуку додаткового заробітку, щоб прого-
дувати сім’ю. І про пацієнта вже не думає. 
Весь час у нас декларується державна меди-
цина, але її немає. Якщо людина просто 
хворіє і має пролікуватися 10 днів, то це до 
тисячі гривень на медикаменти. Якщо, не 
дай Боже, операція – десятки тисяч. Препа-
ратів у лікарні – нуль. Лікарняні каси теж не 
покривають усього необхідного. Альтерна-
тивою нинішній ситуації могла стати стра-
хова медицина, оскільки там є і забезпе-
чення пацієнта ліками, і постійна профілак-
тична робота з людиною, що дає змогу уни-
кати в більшості випадків серйозних захво-
рювань».

лікарі про мЕдиЧну рЕФорму

наказано виживати



них лікарів невдалим експери-
ментом. Своє прізвище жінка 
називати боїться – через нама-
гання протестувати проти за-
пропонованих владою змін у 
сфері охорони здоров’я вже мала 
проблеми з головним лікарем 
поліклініки. «Реформа загалом 
спрямована не на поліпшення 
обслуговування хворих, а на по-
гіршення, – вважає вона. – Жо-
ден медик, тим більше досвідче-
ний, не може сприймати її пози-
тивно. У пілотних регіонах по-
сади сімейних лікарів обійма-
ють учорашні випускники, хоча 
треба мати щонайменше 10-річ-
ний досвід роботи терапевтом. 
Крім того, дуже засмучує, що 
вони зобов’язані лікувати паці-
єнтів за протоколами, тобто ви-
писувати їм тільки ті препарати, 
які визначені в протоколі хво-
роби. А якщо випадок не кла-
сичний? Словом, вони будуть 
змушені лікувати хворобу, а не 
хворого».

Нарікають медики й на пе-
редбачене реформою скоро-
чення вузьких спеціалістів, 
адже в Україні воно призво-
дить передусім до закриття 
«зайвих» медустанов. За сло-
вами пані Валентини, цей про-
цес уже йде повним ходом і в 
тих регіонах, де реформа ще не 
запроваджувалася, зокрема в 
Одесі: «У нашій поліклініці за-
лишився один хірург замість 
трьох. Черги до цих фахівців і 
так були чималими, а стали ще 
більшими. Зменшення кіль-
кості вузьких спеціалістів при-
зведе й уже призводить до 
того, що люди змушені зверта-
тися до приватних клінік. 
Схоже, метою реформи є ско-
рочення обсягів надання без-

платної медичної допомоги на-
селенню». 

Лікарка побоюється, що в 
результаті «реформування» 
Україна втратить більш-менш 
налагоджену систему надання 
медичної допомоги. «Коли сха-
менемося, буде вже пізно. Про-
ект реформи мав би пройти ши-
роке обговорення як серед ме-
дичних працівників, так і серед 
населення. Але цього не відбу-
вається. Уряд уже все вирішив. 
Наші пацієнти ще не усвідом-
люють, до чого призведе таке 
«реформування». Ми, лікарі, це 
вже розуміємо, але наша думка 
нікого не цікавить. Приміром, я 
підписала листа до вищої ін-
станції проти поточних ново-
введень за необхідність збере-
ження вузьких фахівців. За дея-
кий час мене викликав голо-
вний лікар, якому зателефону-
вали згори, і змусив відмови-
тися від підпису…»

ЄвропЕйСькі норми  
в українСьких рЕаліЯх
Приводом для закриття ме-
дичних установ і скорочення 
їхніх працівників є не тільки 
задекларована владою пер-
спектива того, що більшість 
хворих вилікують саме сімейні 
лікарі, а й надмірна, за світо-
вими мірками, кількість людей 
у білих халатах і лікарень в 
Україні. Втім, у наших реаліях 
лікарняні ліжка важко назвати 
зайвими, адже через застаріле 
обладнання, старі методики 
лікування тощо українці про-
водять у стаціонарах шпиталів 
набагато більше часу, ніж хворі 
у ЄС, – 14,2 дня проти 9,5 у Єв-
ропі. Відповідно потребують 
більше місць. 

«Нещодавно мені робили 
операцію в одній із державних 
київських лікарень, – розпові-
дає Тижню 57-річна Людмила. 
– Маючи на руках направлення, 
я протягом шести годин не мо-
гла потрапити на прийом до хі-
рурга – черги величезні. Чи-
мало хворих приїжджають до 
столиці з інших міст у поганому 
стані й ледь не добу стоять під 
дверима кабінету. Медичний 
персонал постійно затурканий 
від такого напливу людей, на-

75%
українців 

вважають, що 
загалом в Україні 
використовується 

медичне 
устаткування 

нижчих рівня і 
якості, ніж у 

більшості 
провідних світових 

країн

 Дані соцопитування 
агентства IFAK
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порушення у 
роботі міністерства 
охорони здоров’я 
(2012-2013 роки)
У жовтні у ВР завершила роботу тимчасова слідча комі-
сія (ТСК), яка виявила близько 100 фактів порушень та 
зловживань у роботі відомства. «ТСК рекомендує ухва-
лити спеціальний закон, який передбачав би запрова-
дження системи електронних торгів під час державних 
закупівель, залучення до них як західних, так і вітчизня-
них виробників і недопущення посередників, які не ма-
ють стосунку до випуску лікарських засобів. Окрім того, 
комісія пропонує запровадити референтне ціноутво-
рення на території України, яке дасть змогу зменшити 
ціни на імпортні препарати мінімум на 60%, і привести 
законодавство у сфері реєстрації препаратів до євро-
пейських стандартів. Загалом на основі запитів ТСК пра-
воохоронними органами було порушено близько 180 
кримінальних проваджень. Їх палітра надзвичайно ши-
рока: це питання щодо перевищення влади, шахрай-
ства, підробки документів, допущення до обігу фальси-
фікованих медикаментів. Нині ці кримінальні прова-
дження перебувають на особистому контролі в МВС і, 
незважаючи на шалений спротив чиновників МОЗ, ма-
ємо надію, що вони дійдуть до кінця – до відповідних 
вироків суду», – підсумував у коментарі тижню голова 
комісії, народний депутат Анатолій Дирів. 

моЗ під підоЗрою

олег пана-
сенко, голова 
Вільної проф-
спілки медичних 
працівників 
України: 

Це не реформа, 
а руйнування. 

Жодних позитивних змін немає, тільки 
зменшення кількості лікарень і підви-
щення смертності населення. Медичні за-
клади закриваються по всій Україні. Не 
тільки в пілотних регіонах. Всупереч за-
кону, адже згідно з ним це експеримент, 
який має тривати в деяких областях до 
2014 року. Лише потім треба вивчати по-
зитивні та негативні наслідки реформу-

вання і вирішувати, чи поширювати його 
по всій Україні. Однак регіони вже змушу-
ють долучатися до реформи власним ко-
штом. А де дотаційні області можуть їх 
знайти? У Міністерстві фінансів визнали, 
що грошей на це немає. 
Чиновники прикриваються словами «ре-
організація», «оптимізація»… А вихо-
дить одне-єдине – скорочення. Це осо-
бливо жахливо, коли йдеться про ур-
гентну допомогу. Уявіть, що ми мандру-
ємо Україною і по дорозі, не дай Боже, 
стається ДТП. Куди раніше швидка по-
везла б? До районної лікарні. А її немає 
більше! Їхати треба за 100 км. Поки до-
правлять, людина помре. Руйнуються пе-
діатричні служби. На думку реформато-
рів, педіатра може замінити сімейний лі-

кар. Не може! Тим більше такий, якого 
готують за кілька місяців. 
На зміну бюджетній охороні здоров’я 
приходять приватні клініки. І бізнес ак-
тивно лобіює реформу. Наприклад, коли 
починали реформувати швидку, ключо-
вими фігурами на всіх прес-
конференціях були представники при-
ватної клініки «Борис». Вони, зокрема, 
стверджували, що у швидкій не потрібні 
спецбригади – тільки парамедики. Утім, 
наша профспілка їх відстояла. Зараз ми з 
народним депутатом Олегом Гелевеєм 
напрацювали зміни, вже подали законо-
проект, щоб спецбригади швидкої були 
закріплені не тільки в постанові Кабміну, 
а й у законі. Аби мати гарантії, що їх 
буде збережено.

ЕкСпЕртиЗа



віть їсть на ходу, ставлення до 
пацієнтів відповідне. Після опе-
рації мене направили в палату і 
миттєво забули… Навіть на про-
хання виміряти температуру не 
реагували. Хоча період реабілі-
тації мав тривати до двох тиж-
нів, виписали мене через сім 
днів, потрібно було звільняти 
місце для іншої пацієнтки. Що 
вже казати про жалюгідні 
умови в лікарні: обшарпані при-
міщення, застаріле обладнання, 
жахлива їжа. До того ж за все 

потрібно платити – від бинтів 
до елементарних знеболюваль-
них».

Судячи з перебігу реформи, 
українські лікарні так і зали-
шаться погано оснащеними – 
просто їхня кількість суттєво 
зменшиться. Це підтверджує 
досвід пілотних регіонів – він 
доводить, що закриття медуста-
нов призводить до непомірного 
зростання навантаження на ті з 
них, яким вдалося вціліти. Так, 
за словами працівників дитячої 

обласної лікарні на Донеччині, 
навантаження на їхній заклад 
уже сягнуло критичної позна-
чки: «Кабінети і коридори пере-
повнені пацієнтами та бать-
ками, які везуть дітей вже у 
вкрай занедбаному стані. Па-
тронаж у нас погіршився, взає-
модії з другим рівнем немає».

Ситуацію в селах і малень-
ких містах погіршує прив’язка 
мереж лікувальних закладів до 
кількості населення. Без ураху-
вання стану доріг, без громад-
ського транспорту та санавіації 
такий математичний підхід є 
неприпустимим, а іноді навіть 
убивчим. Так, закриття лікарні 
в Кіровському Донецької області 
(яка обслуговувала 30 тис. лю-
дей) та автоматичне переадре-
сування хворих до лікарні у 
Єнакієвому, що за 25 км, могли б 
не призвести до трагічних на-
слідків у Європі. А в Україні мо-
жуть коштувати людям життя. 
«Мені стало погано із серцем, 
довелося викликати швидку. 
Коли приїхала бригада, вияви-
лося, що в мене підозра на ін-
фаркт, а в них нічого немає. 
Доки везли мене аж до Єнакіє-
вого, ледь не помер. А брат, який 
живе в селі, узагалі каже, що їм 
хворіти не можна, бо поки 
швидкої з міста дочекаєшся, 
можна десять разів попроща-
тися з життям», – розповідає 
65-річний Володимир. 

Негативно позначилася ре-
форма по-українськи й на сис-
темі невідкладної медичної до-
помоги (див. Тиждень, № 
7/2013). Анонсоване чиновни-
ками підвищення її ефектив-
ності завдяки підпорядкуванню 
швидких області та відповідній 
можливості везти хворого до 
найближчої лікарні здавалося 
непоганою ініціативою. Втім, на 
практиці нововведення усклад-
нило життя і лікарям, і їхнім па-
цієнтам. По-перше, віднині дис-
петчер у телефонному режимі 
має діагностувати хворобу, 
тобто розподілити виклики на 
екстрені (бригада має дістатися 
за 10 хв у місті й за 20 хв – у сіль-
ській місцевості) та неекстрені 
(медики можуть приїхати про-
тягом години). По-друге, рефор-
матори фактично ліквідували 
спеціалізовані служби швидкої, 
зокрема педіатричні. Це при-
звело до зростання дитячої 
смертності в пілотних регіонах 
упродовж 2012 року: у Доне-

Жителі Північного
Західного (34%),

 Центрального 
(24%) і Східного 

(30%)  регіонів, а 
також кияни звер-
таються передов-

сім до лікарів у по-
шуках інформації 
про діагноз та лі-
кування. Тільки 
для мешканців 

Півдня першочер-
говими джере-

лами інформації є 
поради друзів і 
рідних (48%),

 насамперед до лі-
каря тут звер-

нуться лише 24%. 
Згідно з 

дослідженням GfK 
Ukraine «Стан 

здоров’я 
українців», 

проведеного у 
квітні 2013 року 

основні порушення, виявлені тСк
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Збереження високого 
рівня смертності від 
серцево-судинних і он-
кологічних захворю-
вань (у ТСК це поясню-
ють низькою якістю ме-
добслуговування і не-
рівним доступом до лі-
кування через закриття 
медустанов)

жодна з восьми цільо-
вих державних медич-
них програм не була 
виконана повністю 
(приміром, було про-
валено програму вак-
цинації населення – 
щеплення дістали 
тільки 60% українців, 
до того ж вакцинами 

сумнівної якості)

неправильний розпо-
діл препаратів між ре-

гіонами (у ТСК ствер-
джують, що через це в 
деяких регіонах вини-
кала нестача вакцин, 

що призводило до спа-
лахів інфекційних за-

хворювань)

Збільшення кількості 
фальсифікованих ліків 
(у 2009 році було вилу-
чено 230 тис. упаковок, 

а в 2013-му – понад 4 
млн)

використання забороне-
них і небезпечних меди-
каментів (у квітні Солом’янське районне управ-

ління МВС в місті Києві 
відкрило кримінальне 
провадження за фактом 
введення МОЗом в обіг 
медичних імунобіологіч-
них препаратів, що не 
відповідають вимогам 
безпечності)

Закупівля імпортних 
медичних препаратів 

та обладнання за ці-
нами від 10% до 70% 
вищими, ніж у росії, 

польщі, Болгарії, Че-
хії, угорщини, мол-

дови (згідно з інфор-
мацією ТСК, тільки  

торік за частиною тендерів, які проводило 
МОЗ, було переплачено з державного  

бюджету щонайменше  
понад 100 млн грн )

моЗ під підоЗрою

Діагноз медицині
Українців дедалі більше не влаштовує 
вітчизняна галузь охорони здоров’я 

Дані соцопитування агентства IFAK

2011 рік

2012 рік

Не задоволені              Задоволені

66%

87%

34%

15%
повністю не задоволені

51%
радше не задоволені

32%
повністю не задоволені

55%
радше не задоволені

32%
радше задоволені

12% радше задоволені

2%
повністю задоволені

1%
повністю задоволені

13%



цькій області – на 10,4%, у Дні-
пропетровській – на 6,9%. 

Цей показник промовисто 
суперечить визначеним самими 
реформаторами «індикаторам 
успіху». Так, згідно з програмою 
нововведення мали б знизити і 
дитячу смертність, і материн-
ську, і передчасну, і смертність 
від різних захворювань. Нато-
мість, як установили члени тим-
часової комісії ВР з розсліду-
вання зловживань у Міністер-
стві охорони здоров’я за 
2012–2013 роки, у країні збе-
рігся високий рівень смертності 
від серцево-судинних (66% за-
гального рівня смертності) та 
онкологічних захворювань 
(14%). Ситуацію вони поясню-
ють як низькою якістю медич-
ного обслуговування, так і зу-
мовленим реформою нерівним 
доступом до лікування: «У 2012-
му в Україні було закрито 104 лі-
карні, скорочено 7 тис. лікарів і 
18,1 тис. медперсоналу. А захво-
рюваність на туберкульоз, 
смертність від якого у МОЗ до 
кінця 2014-го амбітно плану-
вали зменшити на 30%, торік 
зросла на 1,3%. Програму про-
тидії захворюванню в міністер-
стві реалізувати не змогли: за-
планували діагностику 90% ді-
тей віком до 14 років, а охопили 
лише 72%; пообіцяли гаранту-
вати лікування від туберку-
льозу 75% ВІЛ-інфікованих, на-
томість його отримали лише 
45% тощо». Недбалість МОЗ 
яскраво ілюструє й схема роз-
поділу препаратів між регіо-
нами. Як зазначають автори 
звіту, у 2012-му Тернопільська 
область була забезпечена вак-
циною для профілактики цю 
недугу на 134%, тоді як Запо-
різька, де кількість хворих на 
туберкульоз за рік зросла на 
5%, – лише на 52%.

На думку експертів, у лікві-
дації дитячих швидких теж 
можна побачити потенційне ло-
біювання інтересів приватного 
бізнесу. Численні приватні клі-
ніки, на відміну від державних 
медустанов, сьогодні готові на-
дати невідкладну допомогу ді-

тям. Вони здатні забезпечити 
терміновий візит дитячих ліка-
рів вузького фаху, сучасні реані-
мобілі та справжню швидкість 
швидкої. Однак вартість цих по-
слуг коштує відповідно й не за-
вжди гарантує належний ре-
зультат. Приміром, виклик бри-
гади невідкладної допомоги од-
нієї з київських клінік обі-
йдеться в 900 грн. Ще щонай-
менше 600 грн (ціна за годину) 
доведеться викласти за тран-
спортування пацієнта в межах 
міста. Навіть без урахування 

вартості лікування за один ви-
клик приватної швидкої для ди-
тини треба заплатити 1,5 тис. грн 
– це вже половина заробітної 
плати пересічного українця (на 
серпень 2013-го вона становила 
3304 грн). 28-річна Оксана з 
Дніпропетровська розповіла 
Тижню історію з власного до-
свіду: «Кілька тижнів тому в 
моєї дитини раптово піднялася 
температура. Диспетчер швид-
кої сказав, що це неекстрений 
випадок, тож бригада мала бути 
не раніше ніж за годину. Я вирі-
шила не зволікати й зателефо-
нувала до першої-ліпшої при-
ватної клініки. Вони приїхали 
через 15 хв, збили температуру, 
проте довелося заплатити 700 
грн – це для нас чималі гроші, 
адже я в декретній відпустці. 
Звернення до приватної клініки 
– виняток для мене, адже зага-
лом таким закладам не довіряю. 
Вони часто виписують дорогі 
неефективні ліки, вигадують 
неіснуючі хвороби, якісь додат-
кові аналізи, словом, роблять 
усе, щоб вибити з хворого як-
найбільше грошей».

У той час коли медичні за-
клади витягують із кишень 
українців останні гроші, дер-
жава заощаджує на всьому, на-
віть на самому процесі рефор-
мування. На нього, на думку 
фахівців, мало б спрямовува-
тися щонайменше 20% усього 
бюджету охорони здоров’я. «Па-
радоксально, але на цю кампа-
нію влада не передбачила на-
лежного фінансування. Ре-
форму проводять за кошти, 
отримані в результаті так званої 
реструктуризації, яку сьогодні 
зводять до банального закриття 
закладів охорони здоров’я», – 
констатує президент Всеукраїн-
ського лікарського товариства 
Олег Мусій. 

у мЕдиЧній рЕФормі 
ЕкСпЕрти вБаЧають  
потЕнЦійнЕ лоБіюваннЯ 
інтЕрЕСів приватного 
БіЗнЕСу

Детальніше 
про реформу 
екстреної 
медичної 
допомоги 
читайте тут
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Чи відчуваєте ви наслідки медичної 
реформи?

Так, реформа йде 
у правильному напрямку

0,17%

Реформу 
штучно 
гальмують 
на місцях 

0,17%

Ця реформа не зможе 
вирішити проблем 
охорони здоров’я

37,52%

Опитування 
сайта 

Тиждень.ua

Опитування триває
з 4 вересня

Медичне 
обслуговування 

погіршилося

31,58%

Не помітив 
жодних змін

30,56%

лариса  
канаровська, 
голова ради Ки-
ївської міської 
профспілки пра-
цівників охо-
рони здоров’я: 

Як і в будь-якій 
іншій сфері, в медицині є три кити: 
кад ри, інновації та фінанси. За відсут-
ності цих складових усе йде коту під хвіст. 
Якщо мова про інновації, то сучасної тех-
ніки в Україні фактично немає. Наведу 
лише один приклад: на весь Київ маємо 

14 мамографів. Кадри – теж велика про-
блема. У столиці не вистачає 3,5 тис. ліка-
рів, зокрема бракує 349 на первинному 
рівні, тобто сімейних, дільничних та за-
гальної практики. Замало й медичних 
сестер. Тож доводиться збільшувати на-
вантаження на працівників охорони 
здоров’я. А 43% тих, хто лікує киян сьо-
годні, – пенсіонери, люди віком понад 
60 років. До того ж ми працюємо в стре-
сових ситуаціях, в умовах епідемій тубер-
кульозу, ВІЛ/СНІД. Щоб залучати до цієї 
важкої роботи молодь, необхідно не 
тільки збільшити зарплату, а й запропо-
нувати лікарям соціальний пакет. Звісно, 

до столиці можуть приїхати фахівці з Чер-
нігова чи Боярки, але де їх селити? Тож 
не дивно, що 7–10 тис. лікарів і стільки 
само медичних сестер залишають Україну 
щороку. Молодь, яка знає іноземні мови, 
їде геть, працювати в нормальних умо-
вах. Якщо в Україні й далі буде таке став-
лення до охорони здоров’я, поїдуть усі. 
На медичних працівників є величезний 
попит, у світі не вистачає 2 млн лікарів.  
А тут у лікарнях навіть бракує елементар-
них медичних препаратів. Чергова 
швидка передає хворого лікарю, а той 
має виглядати у вікно: чи не приїхали ро-
дичі людини, чи привезуть вони ліки?

ЕкСпЕртиЗа



21–26 жовтня 
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

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

Київ (вул. Лисенка, 3):
21 жовтня, 18:00 – Ян Клочовський «Філософія діалогу»: презентація 
та обговорення книжки. Учасники: Ян Клочовський, Віктор Малахов, 
Войцех Бонович, Войцех Сурувка. Спільно з видавництвом 
«Дух і Літера» та Інститутом релігійних наук Св. Томи Аквінського.
23 жовтня, 18:00 – презентація книжки Тамари Скрипки «Родові гнізда 
Драгоманових-Косачів: їх устрій та культура». Спільно з видавництвом 
«Темпора».
24 жовтня, 18:00 – розмова «Українська культура очима італійців: 
як бачать слов’янський світ на Апеннінах». За участю професора 
Марчелло Ґардзаніті (Італія).
25 жовтня, 18:00 – зустріч із Ярославом Мельником та презентація 
книжки «Далекий простір». Спільно з видавництвом «К.С.Д.».

Київ (вул. Спаська, 5):
22 жовтня, 18:00 – презентація книжки Ольги Деркачової «Крамниця 
щастя». Спільно з «LA «DISCURSUS».

Львів (просп. Свободи, 7):
23 жовтня, 18:00 – презентація книжки Ярослава Мельника 
«Далекий простір». Спільно з видавництвом «К.С.Д.».
24 жовтня, 18:00 – презентація книжки Мар’яни Савки «Пора 
плодів і квітів». Спільно з Видавництвом Старого Лева.

Харків (вул. Сумська, 3):
22 жовтня, 19:00 – лекція Крістофера Гиязи (Канада) «Система 
шкільної освіти». Робоча мова англійська.
23 жовтня, 18:00 – презентація книжки спогадів Павла Жолтовського 
«UMBRA VITAE».

24 жовтня, 18:00 – проект «Київський діалог». Публічна подіумна 
дискусія «Гендерна політика в Україні: міжнародний погляд». 
Учасники: Урсула Бауер, Бріґітте Цепф, Полін Чабберт. Модератор 
Олена Малахова. Спільно з Міжнародним фондом «Відродження», 
Віденською міською радою та Інститутом Go-Governance (м. Відень).
25 жовтня, 18:00 – презентація книжки Андрія Кокотюхи «Таємне 
джерело». Спільно з видавництвом «К.С.Д.».

Вінниця (вул. Соборна, 89):
24 жовтня, 18:00 – презентація роману Богдана Коломійчука 
«Людвисар. Ігри вельмож». Спільно з видавництвом «Фоліо».
26 жовтня, 12:00 – майстер-клас із малювання на склі.

Тернопіль (вул. Валова, 7–9):
22 жовтня, 18:00 – презентація книжки Богдана Коломійчука 
«Людвисар. Ігри Вельмож». Спільно з видавництвом «Фоліо».
24 жовтня, 18:00 – презентація книжки Ярослава Мельника 
«Далекий простір». Спільно з видавництвом «К.С.Д.».
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51%
 жителів Західного 
регіону України і 

лише 

39%
 Східного оцінили 

своє здоров’я 
загалом позитивно. 

Майже половина 
опитаних 

(49%)
 жителів Сходу 
дали середню 
оцінку своєму 

здоров’ю, 
визначивши його 
як «ані добре, ані 

погане». 
Найбільша 

кількість українців, 
які негативно 
оцінюють своє 

здоров’я, проживає 
в столиці: 

21%
 киян вважають 

його «радше 
поганим» чи «дуже 
поганим», тоді як у 

середньому по 
Україні цей 

показник становить 

13% 
Згідно з дослідженням 

GfK Ukraine «Стан 
здоров’я українців», 
проведеного у квітні 

2013 року

Принцип простий: лікування 
громадянина не має призводити 
до його зубожіння. Пацієнт звер-
тається до медика, той виписує 
рецепт, із яким хворий іде до ап-
теки, де або безплатно, або за 
20–30% вартості – залежно від 
хвороби – отримує препарати. 
Аптека, своєю чергою, одержує 
від Державного казначейства від-
шкодування (Велика Британія, 
Швеція). 

у. т.: Якщо ми говоримо про фі-
нансування, скільки держава 
мала б виділяти на охорону 
здоров’я в ідеалі? 

– Згідно з рекомендаціями 
ЄС не менше ніж 7% ВВП, а в се-
редньому по Європі ця цифра ся-
гає 10% і навіть більше. Усі ж 20 
років незалежності медична га-
лузь фінансується максимум на 
половину реальної потреби. З тієї 
суми, що виділяється, відсотків 
90 спрямовується просто на утри-
мання наявної системи, тобто на 
зарплати, комуналку, оренди 

Запобігти 
пасивній 
евтаназії
Президент Всеукраїнської 
ради захисту прав та 
безпеки пацієнтів Віктор 
Сердюк про шляхи 
вирішення основних 
проблем медичної галузі

тощо. Це 3,2% ВВП, близько 42 
млрд грн, тоді як має бути міні-
мум 80 млрд. Іще раз нагадую 
про 32 млрд наших особистих ко-
штів, які йдуть на ліки і якими ми 
фактично дотуємо державу. По-
над те, щонайменше половина з 
них витрачається на так звані не-
рецептурні препарати, які ніде у 
світі не відшкодовуються, бо дуже 
часто це просто плацебо. Отже, із 
тих 32 млрд як мінімум 50% по-
винні компенсуватися з бюджету. 
Питання має лежати ось у такій 
площині: купівлю яких ліків 
треба компенсувати, тобто якими 
хворобами держава має опікува-
тися. В Україні ж закуповуються 
медикаменти для лікування дуже 
обмеженої кількості хвороб, зо-
крема для гіпертоніків, діабети-
ків (лише інсулін), онкологічні 
препарати (до 50% потреби) і 
частково для деяких спеціалізо-
ваних проектів (ВІЛ/СНІД, ту-
беркульоз тощо). Це фактично 
дрібнооптові придбання, тому 
виробники не роблять жодних 

Спілкувався Богдан Буткевич

у. т.: За останніми соціологіч-
ними даними, 87% українців за-
галом не задоволені рівнем ві-
тчизняної медицини. де кри-
ється ключова проблема сфери 
охорони здоров’я?

– Не буду оригінальним, саме 
недофінансування залишається 
найбільшою проблемою, але го-
ловним його компонентом є від-
сутність нормального механізму 
відшкодування коштів на ліку-
вання громадян. Нас уже при-
вчили до того, що ми приходимо 
до лікарні не лише зі своїми ме-
дикаментами, а й із витратними 
матеріалами, бинтами, крапель-
ницями тощо, бо заздалегідь зна-
ємо, що коли не принесемо самі, 
то більше їх узяти немає звідки. 
Так ось ті 87% – це передусім ті, 
хто не задоволений вартістю пре-
паратів, їхньою недоступністю. 
Рахуємо: щороку українці відда-
ють за ліки 32 млрд грн особис-
тих грошей – це 90% витрат на 
них загалом по країні. Держава, 
своєю чергою, закуповує їх лише 
на 4 млрд грн. Таку політику 
можна охарактеризувати про-
стим терміном «пасивна евтана-
зія» (метод «порожній шприц») 
на відміну від активної евтаназії 
(«повний шприц»), коли застосо-
вуються смертельні ін’єкції. 
Тобто переважна частина наших 
співвітчизників просто не можуть 
лікуватися. У більшості країн 
світу є схема компенсації коштів. 
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знижок. Тож механізм відшкоду-
вання, крім іншого, дає державам 
змогу істотно знижувати ціни на 
ліки у зв’язку з гарантованими 
значними закупівлями. Взагалі 
наша влада ніяк не зрозуміє, що 
кожна гривня, вкладена в охо-
рону здоров’я, приносить 4–5 грн 
до ВВП. Адже саме людина, зре-
штою, є головним рушієм еконо-
міки. І якщо вона здорова, то йде 
працювати, витрачає свою зарп-
лату на їжу, побутову техніку, 
одяг тощо, таким чином рухаючи 
економіку вперед. 

у. т.: однак такий механізм за-
купівлі відкриває просто цикло-
пічні можливості для корупцій-
них зловживань, особливо зва-
жаючи на порядки, які в нас па-
нують у сфері держзакупівель. 
Чи немає ризику, що все пере-
твориться на «дай відкат чинов-
нику, щоб саме твої ліки внесли 
до списку для відшкодування»?

– Безумовно, існують серйозні 
ризики. Майже всі корупційні 
скандали в різних країнах світу 
пов’язані саме з цим питанням. 
Проте є так звані протоколи дока-
зової медицини, які дають змогу 
звести ризик корупції до притом-
ного, бо в них чітко зазначено, як і 
чим лікувати різні хвороби. Вони 
в 95% випадків запобігають ко-
рупції. Потрібно просто мати по-
літичну волю займатися цим пи-
танням, як, наприклад, свого часу 
польський уряд після перемовин 
із виробниками медикаментів до-
мовився про зниження їх вартості 
на 2 млрд злотих. Закупівлю ліків 
дуже легко порахувати: стільки 
виділили, стільки придбали, ось 
ці препарати. Є недостача – поса-
дили відповідального. Тобто 
гроші треба скеровувати туди, де 
їх легко проконтролювати, а це 
якраз і є компенсація по ліках. 
Варто розпочати процес із цільо-
вих програм щодо конкретних 
хвороб, особливо тих, на які в гро-
мадян точно забракне грошей. 
Приміром, в Україні, тільки-но 
держава задекларувала наміри 
виділити не таку вже й велику 
суму 30 млн грн на закупівлю лі-
ків від гепатиту С, ціни впали в 2,5 
разу.

у. т.: в україні високий рівень 
смертності. наскільки він 
пов’язаний зі сферою охорони 
здоров’я?

– Безпосередньо. Смерт-
ність із медичних причин, 

тобто з таких, які цілком підда-
ються лікуванню, в Україні 
одна з найвищих у світі. Ві-
зьмімо, наприклад, смертність 
унаслідок ДТП – у Німеччині 
від травм помирає уп’ятеро 
менше людей, ніж у нас. Лікарі 
встигають вчасно приїхати на 
місце пригоди, у поліції є про-
тишокова аптечка тощо. Смерт-
ність від дорожньо-транспорт-
ного травматизму поміж укра-
їнців віком від 18 до 38 років 
переважає серед інших причин 
– до 30 летальних випадків на 
100 ДТП. А ті, хто вижили? Ка-
ліки…

у. т.: очевидно, що потрібні ра-
дикальні зміни, однак нинішня 
медична реформа викликає 
безліч запитань. 

– Є аксіома: не можна ла-
мати старе, якщо в тебе немає 
грошей на нове, особливо якщо 
є загроза погіршення ситуації. 
Тільки паралельно, як роби-
лося в тій-таки Польщі, де на 
два роки було створено Мініс-
терство реформ, яке, зокрема, 
займалося сферою охорони 
здоров’я, і де нова система ме-
дицини вибудовувалася пара-
лельно з функціонуючою ста-
рою. Так, у нашій медичній га-
лузі безліч проблем, але всі 
вони другорядні порівняно з 
катастрофічним браком гро-
шей, який постійно заклада-
ється навіть на рівні бюджету. 
Давайте спочатку чітко ска-
жемо: хай там скільки у нас 
буде в бюджеті коштів, 7% за-
лізно має спрямовуватися на 
охорону здоров’я. А вже потім 
щось реформуватимемо, інак ше 
це просто переливання з пус-
того в порожнє. Понад те, ре-
форми в такій ситуації множи-
тимуть хаос, а хаос у медицині – 
це додаткові смерті. 

у. т.: внаслідок медреформи в 
пілотних регіонах почастішали 
випадки звернень до приватних 
клінік. Чи здатні вони стати аль-
тернативою державній меди-
цині?

– Приватні клініки й 
справді наразі більш ефек-
тивні й придатні, адже мають 
персоніфіковану відповідаль-
ність за свої послуги. Щонай-
менше там є чітка фіксація 
оплати та взагалі відвідування 
людиною закладу, адже в дер-
жавних реєстратурах показни-

ком відвідуваності маніпулю-
ють так, як зручно. Утім, лікарі 
не рвуться йти працювати 
туди, адже це не вигідно – не-
має корупційної складової, на 
якій у держустановах заробля-
ють набагато більше, ніж фа-
хівці з чіткими зарплатами. За 
статистикою, приватні клініки 
надають лише 3% загальної 
кількості медичних послуг, 
тож поки що це не альтерна-
тива. 

у. т.: наскільки якісною є сис-
тема підготовки лікарів? 

– За даними досліджень 
МОЗ, лише 20% вітчизняних ме-
диків намагаються працювати 
над собою, підвищують свою 
кваліфікацію, орієнтуються в 
інформаційно-довідковому по-
тоці, який весь час зростає. 
Останні п’ять – сім років в Укра-
їні поширюється явище під на-
звою «бродячі інтерни», які хо-
дять від одного лікаря до іншого 
й просять: а можна ми вам за-
платимо, щоб повчитися у вас? І 
це після вищої освіти, під час 
здобування якої студентів 
вельми неохоче беруть на прак-
тику, мовляв, я тут рубаю «ба-
бло», а мене відволікають на 
якусь маячню.     

у. т.: Чимало експертів вказу-
ють, що українців могла б уря-
тувати страхова медицина. Чи 
справді це панацея, чи в наших 
умовах її введення наразі не-
доречне? 

– Фінансування з бюджету – 
то вже і є страхування. Власне, 
англійська модель охорони 
здоров’я, яку нині намагаються 
відтворити в Україні, це й пе-
редбачає. Система загального 
страхування, про яку говорять, 
у нас просто не може бути за-
проваджена. Річ у тім, що відсо-
ток адміністрування для стра-
хової компанії не має перевищу-
вати 4%. Наші ж СК забирають 
20% і більше. Коли страхові ло-
бісти зрозуміли, що при введені 
загального страхування частка 
не перевищуватиме кількох від-
сотків, вони одразу охололи до 
цієї ідеї. Наприклад, у сусідній 
Молдові частка адміністру-
вання платежів за страховими 
медичними внесками не пере-
вищує 1,5%, у Польщі – 3,5–4%. І 
не так важливо, хто саме стра-
хує – особисто людина, держава 
чи 50 на 50. 
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Через бездіяльність держави в Україні 
вже понад мільйон людей 

 хворіють на гепатит С

З
а даними Міжнародного 
альянсу з ВІЛ/СНІД, Укра-
їна посідає перше місце в 
Європі за темпами поши-

рення гепатиту С, одного з най-
небезпечніших вірусних захво-
рювань у світі. Близько 7% укра-
їнців хворі на гепатит або є його 
носіями, а це понад мільйон осіб. 
За оцінками фахівців, концен-
трована стадія епідемії вірусного 
гепатиту С у нашій країні в роз-
палі. Це та стадія, коли смер-
тельна хвороба виходить за межі 
груп ризику на кшталт наркоза-
лежних і починає поширюватися 
на звичайних людей. Попри такі 
загрозливі тенденції, вітчизня-
ний уряд не поспішає витрачати 
кошти на вирішення проблеми. 

лаСкавий кілЕр  
«Гепатит В здебільшого проті-
кає у гострій формі та має 
яскраво виражені симптоми. Із 
гепатитом С усе складніше, – 
каже Людмила Майстат, коор-
динатор Всеукраїнської кам-
панії «Вимагаємо лікування!» 
і менеджер з питань політики 
та адвокації Міжнародного 
альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні. – 
Найчастіше він виявляється 
під час випадкових клінічних 
досліджень, наприклад, обсте-
ження донорів, вагітності або 
підготовки людини до планової 
операції. Усе залежить від того, 

на якій стадії хронічного гепа-
титу виявлено вірус і наскільки 
виражені зміни в структурі пе-
чінки. Власне, через пізнє діа-
гностування вірус гепатиту С і 
називають «ласкавим» убив-
цею. Офіційної статистики по-
ширення захворювання у на-
шій державі досі немає. У Між-
народний день боротьби з ві-
русними гепатитами в Україні у 
місцях відпочинку громадян ми 
тестували охочих на гепатит С. 
З використанням якісних швид-
ких тестів було перевірено 1422 
особи, з яких у 182 (12,9%) ре-
зультат виявився позитивним. 
За даними тестувань у липні 
2013-го, лідирують Дніпропе-
тровська, Київська, Черні-
вецька та Сумська області». Та-
кож, за словами експертів, од-
ним зі стабільно проблемних 
регіонів є Луганщина, яку від-
відав Тиждень, щоб дослі-
дити проблему гепатиту.

«Досі не знайдено вакцини 
проти цієї страшної інфекції, – 
розповідає доктор медичних 
наук, професор Луганського ме-
дичного університету Леонід 
Пінський. – Річ у тому, що кожні 
20–30 хвилин вірус змінює свою 
антигенну структуру – це так 
званий escape-ефект». Загалом 
відомо щонайменше шість осно-
вних генотипів вірусного гепа-
титу С і понад 50 підтипів. Тобто 

навіть правильне діагносту-
вання цієї хвороби – дорога (по-
над 2 тис. грн) і тривала проце-
дура, не кажучи вже про курс 
лікування, який коштує від  
$10 тис. і триває щонайменше 
рік. До того ж ніхто не дає гаран-
тії одужання: у найкращому 
разі, якщо це перший, найбільш 
вивчений генотип вірусу і паці-
єнт має змогу використовувати 
найсучасніші медпрепарати, так 
званий пегільований інтерфе-
рон, його шанси на одужання ся-
гають 70% (за умови доброго за-
гального стану здоров’я). Хоча ві-
рус назавжди лишиться в орга-
нізмі й навіть щасливчик, який 
вилікувався, буде змушений 
двічі на рік перевірятись у лікаря 
до кінця життя. Якщо ж не ліку-
вати гепатит, хворому зазвичай 
«відміряють» щонайбільше 10–
15 років. Головна небезпека в 
тому, що гепатит С, на відміну 
від загальновідомого захворю-
вання Боткіна (гепатит А) і гепа-
титу B, протікає майже непо-
мітно, допоки не розпочнеться 
кінцева стадія, тобто людина ро-
ками нічого не відчуватиме й не 
знатиме про захворювання.

«Епідемія гепатиту С стає за-
гальнонаціональною проблемою, 
бо заразитися може кожен, – 
каже Микола Шуліка, керівник 
проектів фонду «Крок до май-
бутнього» в Луганську. – Думаю, 
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Гепатит С – 
захворювання 

печінки, коли вірус 
НCV проникає в 

клітини й 
використовує 

генетичні 
механізми клітин 
для відтворення 

власних копій, які, 
своєю чергою, 
заражають ще 

більше клітин аж 
до незворотних 

змін цього життєво 
важливого органа. 
Механізм подібний 
до ВІЛ/СНІД, єдина 

відмінність від 
«чуми ХХ століття» 

– у випадку 
гепатиту є 

маленький шанс 
(близько 10–15%), 

що хвороба 
протікатиме в 
гострій формі 
майже одразу 

після зараження й 
тоді організм 

зможе позбутися 
вірусу. Однак у 

переважній частині 
випадків (85–90%) 

гепатит С 
закріплюється в тілі 
й поступово руйнує 
печінку, допоки не 

розпочнеться 
цироз або рак. 

У побутових 
умовах вірус дуже 

стійкий і гине в 
окропі лише після 
20 хв кип’ятіння.

нинішня ситуація є наслідком 
наркобуму кінця 1990-х років, 
коли серйозно постала й про-
блема СНІДу. Найгірше, що, на 
відміну від останнього, немає 
жодної комплексної програми 
боротьби зі згаданим захворю-
ванням. Понад те, держава ро-
бить усе для затягування про-
цесу, бо це чималі кошти та по-
треба організації цілої системи з 
профілактики та боротьби із ге-
патитом».

поБутова нЕБЕЗпЕка
«Я заразився гепатитом, коли ро-
бив тату, – каже громадський 
діяч із Луганська Олексій Біда. – 
Це було ще 1998-го. На відміну 
від більшості людей із таким ді-
агнозом, про захворювання 
дізнав ся відносно швидко – по-
трапив до лікарні із загостренням 
через шість місяців. Уже понад 10 
років живу з цим вірусом. Гро-
шей на курс лікування в мене не-
має, тому просто п’ю підтриму-
вальні препарати, не забуваю про 
дієту. Якщо в мене десь падає хоч 
краплинка крові, одразу попере-
джаю про це оточуючих».

Ця розповідь – типова історія 
того, як цілком нормальна лю-
дина, не з групи ризику,  як-от 
насамперед ін’єкційні наркоза-
лежні, може підхопити інфекцію 
і як надалі вона залишиться нао-
динці з невиліковною хворобою. 
Медики та експерти б’ють на спо-
лох – гепатит С уже давно вий-
шов за межі пошесті серед небла-
гополучних людей із неблагопо-
лучних районів. «За статистикою, 
гепатитом  С у побутових умовах 
частіше інфікуються жінки, – кон-
статує Ірина Єршова, головний ін-
фекціоніст Луганської області. – 
За моїми спостереженнями, 
близько 33% хворих на гепатит 
становить медичний персонал, 
що постійно контактує з кров’ю 
(хірурги, акушери, лаборанти). 
Дуже високий відсоток зараже-
них серед пацієнтів, які постійно 
мають справу з кров’ю, як-от он-
когематологічні хворі. Є й ті, хто 
дістав вірус статевим шляхом, 
хоча ризик заразитися таким 
способом набагато менший. Вірус 
передається також від матері до 
дитини під час пологів».   

«В Україні мало уваги приді-
ляють банальній, але дуже по-
трібній стерилізації інструментів, 
– продовжує доктор медичних 
наук, професор Леонід Пінський. 
– Якщо ви мали справу з тату або 

пірсингом, вам переливали кров, 
ви стриглися, робили манікюр чи 
педикюр у неперевіреній перу-
карні або салоні, ходили до сто-
матологічного кабінету, особливо 
в невелику приватну клініку, вам 
варто задуматися. Ніколи не со-
ромтеся запитати про те, чи обро-
бляли і як саме обробляли інстру-
менти».

Не меншою проблемою є 
ставлення українців до цього за-
хворювання та й свого здоров’я 
загалом. «Дуже багато хворих на 
гепатит просто не реєструються у 
відповідних медичних органах, – 
каже Ірина Єршова. – З одного 
боку, вони не знають, що це таке, 
вважаючи гепатит чимось на 
зразок Боткіна. А з іншого – 
більшість вбила собі в голову, що 
на нього можуть хворіти тільки 
маргінали. Тож особи, які дізна-
лися про свій діагноз, нерідко 
одразу прирівнюють його до 
ганьби, про яку не можна ска-
зати навіть рідним. Вони не ро-
зуміють, що своїм мовчанням не 
тільки шкодять собі, а й ризику-
ють заразити інших. До того ж 
зараз у якихось розумників на-
родилася ідея, щоб гепатитом 
займалися центри СНІДу. Це 
призведе до того, що згадана ка-
тегорія хворих узагалі не прихо-
дитиме до нас».

Ситуацію ускладнює й те, що 
гепатит спричинює депресив-
ний стан психіки. «11 місяців, 
доки тривав курс лікування, я 
був дуже агресивний, – пригадує 
Костянтин С., тренер громад-
ського центру фонду «Крок до 
майбутнього» в Луганську. – Так 
вийшло, що колись через нар-
котики заразився одночасно і 
СНІДом, і гепатитом B, і гепати-
том С. Я добре пам’ятаю стан, 
коли проходив курс лікування 
саме від С, – постійно пригніче-
ний, суїцидальний настрій, який 
важко витерпіти без сторонньої 
допомоги та підтримки».

нЕ пСувати СтатиСтики
Протягом двох останніх років 
громадські організації прово-
дять широку кампанію з при-
вертання уваги до проблеми 
епідемії гепатиту. У Луган-
ській області було реалізовано 
інформаційно-аналітичний про-
ект об’єднання «СТАН» «Жовта 
книга Луганщини», чимало ак-
цій провів Міжнародний альянс 
з ВІЛ/СНІД в Україні. Після ак-
тивізації ГО чиновники навіть 

пообіцяли виділити близько  
34 млн грн на централізовані за-
купівлі препаратів проти гепа-
титу. Однак державну соціальну 
програму з протидії поширенню 
вірусних гепатитів і досі не за-
тверджено, а ліки купують 
тільки для хворих дітей, та й то з 
великими «але». 

«Нещодавно на офіційному 
сайті МОЗ з’явився лише проект 
держпрограми для громад-
ського обговорення, який сут-
тєво відрізняється від розробле-
ного робочою експертною гру-
пою, – стверджує Людмила 
Майстат. – Він не містить ні ак-
туальної статистики, ні бюджет-
них розрахунків. У ньому вилу-
чено пункт про запровадження 
механізмів зниження ціни для 
закупівель із державного та об-
ласних бюджетів. Брак конку-
ренції дасть змогу фармкомпа-
ніям продавати необхідні пре-
парати за завищеними цінами. 
Тільки наявність державної 
програми може змінити ситуа-
цію, та й то якщо буде введено 
практику відкритих тендерів на 
закупівлю відповідних засобів, 
адже тоді держава буде зму-
шена сприяти зниженню вар-
тості лікування».

Утім, держава ніколи не була 
зацікавлена серйозно й системно 
займатися такою складною про-
блемою, як гепатит. Понад те, 
намагається її приховувати. За 
словами С., який працює патоло-
гоанатомом в одній із найбіль-
ших київських лікарень, він і всі 
його колеги дістали негласну 
вказівку від МОЗ за можливості 
не реєструвати смертельних ви-
падків, зумовлених гепатитом С, 
пояснюючи причини смерті 
будь-чим іншим, «щоб статис-
тику не псувати». 

«Треба лобіювати введення 
державної програми з купівлі лі-
ків, що будуть безплатними для 
хворих на гепатит, – вважає 
Ірина Єршова. – Інакше цю про-
блему просто не вирішити і є за-
гроза дістати пандемію. Конче 
необхідним є також створення 
мережі гепатоцентрів у всіх об-
ластях, які профільно займати-
муться вірусними гепатитами. 
Наразі ж є лише вісім таких за-
кладів. Бракує профільних ме-
диків, низькою є кваліфікація 
більшості лікарів, застаріли ме-
тоди лікування. Варто нарешті 
зрозуміти, що гепатит – це за-
гроза всім і кожному». 

350 тис.
 людей у світі 

щороку вмирають 
внаслідок 

ураження вірусом 
гепатиту С

За даними 
Всесвітньої 
організації 

охорони здоров’я
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пацієнт радше  
живий чи…?
На початку жовтня запрацював основний пункт 
реформ Барака Обами. Але успіх зовсім не 
гарантовано

у 
штаті Нью-Йорк усе го-
тово. За два тижні до вве-
дення в дію Obamacare у 
кол-центрі в столиці штату 

місті Олбені безперестанку луна-
ють телефонні дзвінки, а праців-
ники відповідають на запитання 
про нову програму. У сусідньому 
кабінеті інструктор навчає нові 
кадри дивної мови абревіатур із 
царини охорони здоров’я. Під 
керівництвом губернатора-
демократа Ендрю Куомо Нью-
Йорк із ентузіазмом запроваджує 
президентський план охорони 
здоров’я відповідно до Закону 
«Про захист пацієнтів і доступне 
медичне обслуговування», який 
набув чинності у 2010 році.

Під час підготовки до від-
криття в цьому штаті 1 жовтня 
нової біржі страховок приблизно 
двом десяткам стажерів-
«навігаторів» (тобто людей, які 
допомагатимуть місцевим жите-
лям купувати страхові поліси на 
біржі) вручили тестове завдання. 
«Місіс Сміт має 17-річних близ-
нят Джона і Майка та пасербицю 
Дженні. Дівчина є спортсменкою 
і часто дістає травми гомілок. 
Майк обстежується в лікаря чо-
тири рази щороку. Місіс Сміт 
працює на повну ставку в продо-
вольчому супермаркеті і заро-
бляє $2350 за місяць. Який стра-
ховий план підходить їй най-
краще?»

Якщо Нью-Йорк – на одному 
полюсі, то Техас – на протилеж-
ному. Чверть тамтешнього люду 
не застрахована: це найбільша 
частка у США. Губернатор Рік 
Перрі вважає протидію планові 
Obamacare справою честі. Він ви-
рішив не розширювати страху-
вання малозабезпечених і відмо-
вився організовувати біржу (за 
нього це зробила федеральна 
влада). 

Схоже, не всі ще звикли до 
думки про найбільший за 
останні півстоліття переворот в 
американській системі охорони 
здоров’я – від часів запрова-
дження Medicare і Medicaid, дер-
жавних програм для літніх та ма-
лозабезпечених (вони запрацю-
вали 1965 року. – Ред.). Біль-
шість американців про 
Obamacare чули, хоча проведене 
в серпні опитування засвідчило: 
44% вважають, що програму вже, 
можливо, скасовано, і мало хто 
знає, які конкретно заходи вона 
передбачає.

Здоровий СкЕптиЦиЗм
Тепер американці можуть виби-
рати собі на нових медичних бір-
жах страхові програми. Від січня 
2014 року незастраховані грома-
дяни будуть зобов’язані або при-
дбати поліс, або сплатити штраф. 
Ті, хто не може собі дозволити 
страхування, отримають субсидії 
за рахунок розширеного фонду 
страхування хворих і малозабез-
печених.

Баталії довкола Obamacare 
дивують решту світу. Більшість 
заможних держав мають універ-
сальне страхування; країни, що 
розвиваються, пробують запрова-
дити його в себе. Але в Америці, 
на батьківщині найбільшої у світі 
системи охорони здоров’я, скан-
дал із приводу страхування роз-
горівся настільки, що аж пере-
шкодив роботі уряду (див. Тиж-
день, № 41/2013).

Демократи кажуть, що 
Obamacare відкриває нову еру в 
медичній царині, підводячи кра-
їну до універсального страху-
вання зі зниженням витрат. Вод-
ночас республіканці твердять, що 
програма Обами дає задорогу на-
ціоналізовану медицину. Утім, 
вона аж ніяк не є змовою ради-

кальних лівих, як заявляють де-
котрі республіканці. Однак, цей 
план не дасть усього того, на що 
сподівалися демократи.

Натомість Obamacare справ-
лятиме разюче різний ефект за-
лежно від конкретного місця й 
конкретної особи. Закон підніме 
вартість охорони здоров’я для од-
них і знизить її для інших. У дея-
ких штатах відбудеться значне 
розширення страхування, але, за 
даними Бюджетного управління 
Конгресу США, незалежного фе-
дерального аналітичного агент-
ства, наступного року ще 44 млн 
американців залишатимуться не-
застрахованими. Наслідки у від-
даленому майбутньому спрогно-
зувати важко. Obamacare може 
виявитися успішною програмою, 
каталізатором, який покращить 
найменш дієздатну в багатому 
світі систему охорони здоров’я. 
Наразі в ній панує безлад.

мрії дЕмократів
Капітальний ремонт американ-
ської медицини з бюджетом у 
$2,7 трлн – справа нелегка. У 
країні з найбільшою в світі еко-
номікою не мають медичного 
страхування майже 50 млн гро-
мадян, тобто кожен сьомий. 
Америка витрачає на охорону 
здоров’я 18% ВВП. Британія, 
Норвегія або Швеція (і це лише 
дрібка прикладів) виділяють на 
неї наполовину менше, але там 
люди живуть довше.

Можна сказати, що загалом 
за основу для Obamacare узято 

Лише 

39%
 американців 

прихильно 
ставляться до 
Obamacare, 

51%
 – проти
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реформу охорони здоров’я в Мас-
сачусетсі, законодавчо закрі-
плену у 2006 році тодішнім гу-
бернатором штату Міттом Ромні. 
Дехто вважає Romneycare успіш-
ною реформою: торік лише 4% 
жителів штату не мали медич-
ного страхування – менш ніж 
третина середньостатистичного 
показника по країні. Але навіть 
до реформи в Массачусетсі було 
відносно небагато незастрахова-
них, а саме ці нововведення здо-
були широку політичну під-
тримку. Програма Obamacare ам-
бітніша й наражається на рішучу 
протидію.

Однією з найбільших про-
блем американської системи 
було те, що страхові компанії 
давно встановили непідйомні 
внески для хворих або взагалі 
відмовлялися страхувати їх. Від 
січня 2014 року це буде заборо-
нено. Оскільки страховики 
швидко збанкрутували б, якби 
продавали тільки дешеві по-
ліси недужим пацієнтам, яким 
потрібне дороге лікування, 
Obamacare змушує молодих і здо-
рових вдаватися до послуг стра-
хових компаній також. «Індиві-
дуальний мандат» вимагатиме 
від кожного американця або за-
страхуватися, або сплатити 
штраф. Прибуток, отриманий від 
«дешевих» здорових пацієнтів, 
дасть страховим компаніям мож-
ливість перекрити витрати на об-
слуговування хворих.

Медичне страхування дороге, 
зазвичай це щонайменше кілька 

тисяч доларів на рік. Щоб допо-
могти тим, кому воно не по ки-
шені, Obamacare вимагає від шта-
тів розширювати програму 
Medicaid. Наразі ця схема охо-
плює лише частину незабезпе-
чених, наприклад вагітних. 
Obamacare пропонує кошти тим 
штатам, які страхують усіх грома-
дян із річними доходами в межах 
138% федерального рівня бідності 
(тобто близько $16 тис. за одного 
дорослого у 2013-му). Особи з до-
ходами 100–400% рівня бідності 
(близько $11,5–46 тис.) можуть 
придбати субсидовану страховку 
на нових «біржах здоров’я» у 
своїх штатах, де буде запропоно-
вано цілий асортимент страхових 
планів. А щоб роботодавцям не 
кортіло відмовлятися від страху-
вання за рахунок підприємства 
чи компанії, Obamacare вимагає, 
щоб фірми з персоналом 50 і 
більше осіб пропонували доступ-
ний за ціною варіант або сплачу-
вали штраф.

Програма Obamacare зшила 
клаптикову ковдру з вимог і пра-
вил. Спроможність американців 
знайти дешеве страхування пере-
важно залежатиме від місця їх-
нього проживання.

Obamacare вимагає від стра-
хових компаній покривати міні-
мальний набір послуг, тож у біль-
шості штатів найпростіші плани 
стануть повнішими. Крім того, є 
ще багато інших змінних. Деякі 
страхові компанії, можливо, про-
понуватимуть пацієнтам більший 
вибір лікарів. Страховик, який 

розраховує на велику кількість 
хворих клієнтів, установлюва-
тиме вищу ціну, ніж той, який очі-
кує здорових. У результаті 27-річ-
ний клієнт платитиме $130 на мі-
сяць за базовий план у Канзасі, а у 
штаті Вайомінг, наприклад, уже 
$286 (див. «Не в тому штаті»).

Попри набуття законом чин-
ності, республіканці все одно на-
магаються скасувати його. Кри-
тики багато, і вона різна за ступе-
нем аргументованості. Найчас-
тіше вони застерігають, що дер-
жава прибере охорону здоров’я до 
своїх рук, тобто Obamacare стане 
першим кроком на довгому 
шляху до системи єдиного плат-
ника, за яку розраховуватися до-
ведеться платникові податків. До-
казів цього мало. Приватне стра-
хування змінюється, а не зникає.

Ренд Пол, сенатор від штату 
Кентуккі, вважає, що за страху-
вання «всі платитимуть до-
рожче». Деяким пацієнтам і 
справді доведеться викласти сер-
йознішу суму. Здорова людина, 
яка раніше мала базовий план, 
заплатить більше, щоб придбати 
на біржах кращий поліс. Інші роз-
кошелюватимуться менше, зо-
крема хворі й ті, на кого поши-

рено субсидії. Республіканці заяв-
ляють також, що Obamacare об-
межить пацієнтам вибір. І 
справді, з метою зменшення ви-
трат деякі страхові плани скоро-
тять перелік медиків, до яких 
може звертатися людина. Але 
споживачі, які бажають обстежу-
ватися в більшої кількості лікарів, 
можуть вибрати дорожчий план.

на лікуванні
Поки що незрозуміло, чи вплине 
негативно Obamacare на страху-
вання тих 85% американців, які 
вже його мають. Серйознішим ба-
читься занепокоєння із приводу 
впливу цього закону на видатки. 
Бюджетне управління Конгресу 
прогнозує, що Obamacare змен-
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асортимент 
страхових  
планів
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шить дефіцит на $109 млрд від 
2013 до 2022 року: витрати на 
субсидії компенсуватимуть за ра-
хунок інших заходів, зокрема опо-
даткування найдорожчих страхо-
вих планів і урізання виплат лі-
карням. Це означає, що Конгрес 
виконуватиме непопулярні обі-
цянки, як-от зменшити фінансу-
вання медзакладів. Часто він 
цього не робить.

Іще є найпростіший аргумент 
республіканців: Obamacare про-
сто не працюватиме. Крім техніч-
них збоїв на ранніх етапах (дуже 
поширених) є ризик, що молоді 
здорові люди не страхувати-
муться. Штраф, передбачений 
програмою за відмову від купівлі 
поліса ($95 або 1% від доходів, за-
лежно від того, яка сума більша) 
– це просто щигель по носі. Але 
якщо здорові люди не купувати-
муть поліси у 2014-му, хворих за-
страхованих клієнтів буде наба-
гато більше, а отже, витрати на 
страхування зростуть. Це змусить 
страховій компанії наступного 
року підняти розцінки, що від-
штовхне від страховки ще більше 
здорових громадян і пожене ціни 
на неї далі вгору.

Такий «штопор» може стати 
кінцем Obamacare. Сам Обама та 
його прихильники радять запас-
тися терпінням: будь-яка ре-
форма в таких масштабах спо-
чатку стикається з проблемами. 
Але зміни не обмежуються стра-
хуванням. Решта американської 
медицини теж оновлюється.

Те, як працюють лікарні в 
Сполучених Штатах сьогодні, не 
витримує критики. Що більше 
послуг надають медики (неза-
лежно від того, потрібні вони з 
фахового погляду чи ні), то 
більше грошей отримують. Клі-
ніки й лікарі мають замало сти-
мулів, щоб забезпечувати 
здоров’я пацієнтів, але достатньо, 
щоб пропонувати їм непотрібні 
обстеження й операції. Вартість 
їх надзвичайно висока й не підда-
ється оцінці. Вибір лікування в 
Америці – це щось на зразок ку-
півлі автомобіля із зав’язаними 
очима, коли про ціну дізнаєшся 
місяців через три. Заміна куль-
шового суглоба в США утричі з 
лишком дорожча, ніж у Британії.

Нині цю стару модель нама-
гаються змінити страховики, пра-
цедавці й пацієнти. Є два головні 
зрушення. Деякі реформи зумов-
лені програмою Obamacare, інші 
відбулися незалежно від неї.

По-перше, страховики нама-
гаються позбутися сумнівних 
стимулів в охороні здоров’я. До 
програми Obamacare входять 
експерименти, в яких лікарні 
отримують винагороду за якість 
лікування, а не за кількість. 
Групи медиків і медзакладів 
об’єднуються в організації на 
принципах «відповідальної ме-
дицини» (англ. ACOs, accountable 
care organisations) для пацієнтів у 
межах програми Medicare. Ці ор-
ганізації отримують винагороду 
за те, що вартість їхніх послуг не 
перевищує встановленого рівня. 
«Пакетні виплати» – одноразові 
суми на оплату повного курсу лі-
кування, як-от операції на плечо-
вому суглобі. Це стимулює лі-
карні не допускати ускладнень, 
які обходяться дорого.

По-друге, пацієнти дедалі 
частіше поводяться як спожи-
вачі. Вони стали прискіпливі-
шими покупцями, відколи ро-
ботодавці змусили працівників 
оплачувати більшу частку ви-
трат на охорону здоров’я. Мож-
ливо, це допомогло сповільнити 
шалене збільшення видатків на 
медицину, які від 2009-го зрос-
тають зі швидкістю 3,9% за рік 
(для порівняння: 4,7% у 2008-
му й 7,6% у 2007-му). Поява дер-
жавних і приватних бірж зму-
шує пацієнтів ретельно виби-
рати страхування, і ця тенден-
ція, схоже, триватиме. Понад 
чверть пацієнтів, охоплених 
програмою Medicare, викорис-
товують надані їм державою ко-
шти для купівлі приватних стра-
хових полісів.

нЕ хворійтЕ!
Пацієнти стають щораз пере-
бірливішими, тож інші частини 
системи охорони здоров’я по-
чинають до них пристосовува-
тися. Раніше громадянин із 
хворим горлом міг просиджу-
вати у приймальні лікаря, про-
гулюючи години роботи через 
незначну застуду. Сьогодні той 
самий пацієнт відвідає центр 
невідкладної допомоги непода-
лік свого дому, де лікують хро-
нічні й гострі захворювання. 
Фармацевтичні мережі на зра-
зок Walgreens або CVS, які 
давно продають ліки через 
власні аптеки, відкривають їх 
іще більше й пропонують до-
даткові послуги. Медсестри за 
невелику плату лікують прості 
захворювання або скеровують 
пацієнтів до лікаря. Більшість 
роздрібних амбулаторій мають 
чітку цінову політику, відразу 
зрозумілу пацієнтам. Інші лі-
карі й медичні заклади зму-
шені наслідувати цей приклад.

Дещо справді покращиться. 
Бюджетне управління Конгресу 
прогнозує, що до 2016 року буде 
застраховано 25 млн осіб, які 
інакше ніколи не дістали б до-
ступу до страхування. Можливо, 
експерименти в державному і 
приватному сектора зупинять 
зростання цін. У Бюджетному 
управлінні припускають, що 
структурні зміни (включно з пе-
ренесенням послуг із лікарень до 
амбулаторій) допомогли спо-
вільнити зростання витрат на 
програму Medicare.

Та зробити ще належить ба-
гато. Витрати на охорону 
здоров’я у США зростають 
швидше, ніж заробітна плата, і 
до 2022 року повинні сягнути 
20% ВВП. У Бюджетному управ-
лінні кажуть, що видатки на цю 
галузь залишаться найбільшою 
довгостроковою загрозою фі-
нансам Америки. Підтримка в 
суспільстві ненадійна. Лише 
39% американців прихильно 
ставляться до Obamacare, 51% – 
проти. Проте 56% вважають, 
що краще зробити так, аби за-
кон запрацював, а не зарубати 
його, перекривши фінансу-
вання. «Я впевнена, він увійде в 
історію як одна з найкращих ре-
форм», – переконана пані Мак-
Дональд. Поза сумнівом, на те 
саме сподівається і президент 
Обама, чия репутація залежить 
від успіху цього починання. 
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За даними Міністерства охорони здоров'я і людських послуг
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на правах реклами

Кліматичні умови на території України за 
останні кілька років змінилися. Зими стали 
лагіднішими, а осінній період – довшим. 
Хоча природа час від часу демонструє своє 
справжнє обличчя: кожен водій пам’ятає до-
рожні умови минулої зими і весни. Більшість 
цьогорічних прогнозів також не надто опти-
містичні й обіцяють довгу та сніжну зиму в 
Україні.

У будь-якому разі в другій половині 
жовт ня – на початку листопада середньодо-
бова температура в нашій країні здебіль-
шого не перевищує +70C. Вночі можуть вда-
рити перші заморозки і випасти сніг. Що це 
означає для водіїв? Необхідність замінити 
літні шини на зимові, дбаючи таким чином 
як про свою безпеку, так і про безпеку інших 
учасників дорожнього руху. Якщо ви не зро-
били цього вчасно, наберіться терпіння і ста-
вайте у довгу чергу на шиномонтаж.

ЗмінюйтЕ Шини на Зимові 
вЧаСно
Чому? Питання черги і змарнованого часу в 
очікуванні «перевзування» – це ніщо порів-
няно з тим, що буде у випадку, коли ви 
вчасно не загальмуєте через невідповідні по-
годі шини. Адже така дорожня пригода може 
вилитися водієві в кілька тисяч на ремонт ав-
томобіля, у найгіршому разі закінчитися тра-
гедією. І причиною стануть проста недба-
лість і традиційне «зі мною таке точно не 
трапиться». Саме тому кожен водій повинен 
усвідомити свою відповідальність за безпеку 
на дорозі й підтримувати авто в належному 

стані. А оптимального рівня безпеки на до-
розі можна досягти, використовуючи шини, 
що відповідають порі року, адже між літніми 
і зимовими є принципова різниця. 

Перша відмінність між ними помітна, 
якщо порівняти рисунки протектора. Шини 
мають ряд насічок на блоках протектора – так 
звані ламелі, які бувають різної форми, гли-
бини та профілю залежно від сезонності. 
Саме вони забезпечують відмінне зчеплення 
шини з дорогою. Хоча такі очевидні відмін-
ності не є єдиним показником їхньої якості та 
відповідності. Головним елементом, який від-
різняє зимові шини від літніх, є склад гумової 
суміші. При температурі нижче ніж +70C літня 
втрачає свою еластичність і стає твердішою, а 
отже, більш схильною до ковзання на слизь-
кій поверхні. На противагу цьому зимові виго-
товляються зі спеціальних матеріалів, які за-
безпечують досконале зчеплення при низь-
ких температурах. Яке це має значення на 
практиці? Насамперед ідеться про безпеку, 
що досягається завдяки короткому гальмів-
ному шляху за складних погодних умов.

Найкраще переконують цифри. Резуль-
тати порівняльних тестів гальмування для 
літньої та зимової шин на мокрій дорозі при 
температурі нижче ніж +70C зі швидкості 
50 км/год до повної зупинки автомобіля по-
казують, що гальмівний шлях на літніх шинах 
може бути довшим аж на 8 м*. Це дуже ба-
гато – практично дві довжини авто. Водночас 
різниця в результатах гальмування на снігу 
між літніми і зимовими шинами на тій самій 
швидкості може сягати навіть 31 м*.

кожЕн мілімЕтр важливий длЯ 
ваШої БЕЗпЕки
Згідно з українським та європейським законо-
давством, мінімальна глибина протектора шин 
має становити не менше ніж 1,6 мм. Однак, за 
словами експертів, зимові шини з глибиною 
протектора до 4 мм не придатні для викорис-
тання взимку й значно підвищують ризик ДТП. 
Протектор із належною глибиною значно ско-
рочує гальмівний шлях авто на дорозі, що без-
посередньо підвищує рівень вашої безпеки. 
Саме тому компанія Continental, відомий ви-
робник шин, рекомендує водіям перевіряти 
зимову гуму перед початком сезону холодів. 
Життєво необхідно стежити за залишковою 
глибиною протектора і змінювати зимові шини 
на нові тоді, коли вона зношується до 4 мм.

Випробування, проведені компанією 
Continental, показують, що гальмівний шлях 
автомобіля зі швидкості 50 км/год за глибини 
протектора 4 мм буває довшим порівняно з  
8 мм навіть на 14 м*. Водночас різниця в галь-
мівному шляху між авто з протектором 4 мм і 
1,6 мм подеколи сягає 26 м*. Здавалося б, 
лише 2,4 мм різниці, але який вплив вона 
може мати на ваше подальше життя.

*Гальмівний шлях та різниця між літніми і зимовими 
шинами, відображені в цьому документі, розрахо-
вано на базі тестів, проведених на стандартних авто-
мобілях. Дані наведено виключно як приклад. Галь-
мівний шлях кожного конкретного транспортного за-
собу залежить від віку й типу автомобіля, гальм і шин, 
а також стану дорожнього покриття. Тому наведені 
дані не властиві для всіх транспортних засобів (за да-
ними Continental AG).

Осінь – найкраща пора, щоб подбати  
про зиму



кому потрібен  
демократичний  
азербайджан?
 

Перемога Ільхама Алієва на 
декоративних президентських 
виборах 9 жовтня свідчить про те,  
що режим у Баку за мовчазної згоди 
Заходу заганяє країну чимдалі в 
авторитарну прірву

а
лієв-молодший у прези-
дентському кріслі від 2003 
року, і за цей час ротацій 
на найвищій посаді в 

Азербайджані не відбувалося. 
Цього разу Ільхам скористався із 
продавленої ним через референ-
дум 2009-го поправки до Кон-
ституції, яка дала йому змогу ба-
лотуватися на пост лідера дер-
жави утретє. Останні 40 років у 
історії країни – це період прав-
ління однієї політичної динас-
тії, започаткованої керівником 
контррозвідувального відділу 
КГБ АзРСР, секретарем Компар-
тії і першим президентом неза-
лежного Азербайджану Гейда-
ром Алієвим. Для Заходу, який 
убачає в його спадкоємцеві важ-
ливого енергетичного союзника, 
9 жовтня нічого суттєвого не від-
булося. Як і 10 років тому, Ільхам 
міцно тримає державне стерно, 
що є гарантією реалізації взаємо-
вигідних для Баку та столиць ЄС 
проектів, однак не вельми узго-
джується із планами демократи-
зації цієї каспійської республіки 
та наближенням до ЄС за допо-
могою програми Східного парт-
нерства. В очах Євросоюзу, за-
грузлого у власних економічних 
проблемах та пошуках альтерна-
тивних джерел енергії, демокра-
тизація Південнокавказького ре-
гіону і стабільність у ньому – дві 

різні речі, попри всі застережні 
заяви Брюсселя та Страсбурга.

Перегони вкотре програла 
цього року не азербайджанська 
політична опозиція, яка запізно 
визначилася з єдним кандида-
том і не мала чіткої стратегії, а 
радше все суспільство.

політика гаЗу та кав’Яру
Азербайджан, маючи великі по-
клади нафти й газу, може багато 
чого собі дозволити в економіч-
ному й, головне, політичному 
плані, зокрема масштабне окоза-
милювання та маніпуляції. Іль-
хамові Алієву досить легко да-
ється «дружба» з ЄС, його інсти-
туціями та політиками. Не сек-    
рет, що для лобіювання своїх біз-
несових інтересів, легітимізації 
влади та демонстрації прогресу в 
«демократичних трансформа-
ціях і зрушеннях» офіційне Баку 
вдається до «делікатесної полі-
тики». Медіа рясніють згадками 
про пишні прийняття делегацій 
європейських політиків, членів 
Європарламенту та ПАРЄ, відси-
лання до їхніх штаб-квартир по-
ханськи розкішних дарунків, зо-
крема й чорного осетрового 
кав’яру, яким славиться Каспій-
ське море. Усе це нагадує радян-
ську коньячно-хутрову практику 
підкупу осіб, необхідних для про-
сування політики за кордоном. 

Про хабарництво начебто й не 
йдеться, одначе такі викриття 
суттєво б’ють по репутації євро-
пейського істеблішменту. Остан-
ній розплачується за «щедрість» 
далекими від реальності оцін-
ками жахливої ситуації з дотри-
манням прав людини та станом 
демократії в невеликій, але стра-
тегічно важливій як для Європи, 
так і для регіону Південного Кав-
казу країні.

Зокрема, в заяві спостерігачів 
за президентськими виборами 
від ПАРЄ та Європарламенту, 
оприлюдненій на офіційному 
сайті Ради Європи, зазначено, 
що вони «стали свідками й під-
тримують той перехід до демо-
кратії», який нині переживає 
Азербайджан, визнавши перего-
 ни «вільними, справедливими та 
прозорими». Про те, що за фор-
мально демократичними про-
цедурами ховається аж ніяк не 
демократичний сенс, говорять 
мало. Ті, хто бодай якось намага-
ється пролити світло на такі не-
зручні аспекти, – це або пред-
ставники азербайджанської полі-
тичної опозиції, які не визнали 
результатів виборів і марно ви-
магають переголосування, або 
незалежні моніторингові органі-
зації (приміром, голова спосте-
режної місії Бюро з демократич-
них інститутів та прав людини 
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ОБСЄ Тана де Зулуета заявила 
про порушення на 58% дільниць 
і про численні помилки у вибор-
чих списках, а також про факти 
залякування спостерігачів та фі-
зичних атак на представників 
ЗМІ), або поодинокі медіа та 
журналісти.

У випадку відносин з Азер-
байджаном з боку ЄС застосову-
ється політика подвійних стан-
дартів: державу, яка володіє цін-
ними енергетичними ресурсами 
й дозволяє європейським компа-
ніям видобувати їх на своїй тери-
торії, можна, попри всю непри-
криту авторитарність політич-
ного режиму, відбілювати в очах 
світової громадськості. «Півден-
ний енергетичний коридор» – це 
те, що нині перебуває в полі 
інтере  су Європи, яка намагається 
деверсифікувати власні джерела 
газу та нафти й унезалежнитися 
від диктату російського газового 
монополіста Газпрому. «Півден-
ний потік», ініційований Крем-
лем, не належить, відповідно до 
однієї з останніх заяв Єврокомі-
сії, до переліку пріоритетних для 
ЄС проектів.

Цього літа Євросоюз нарешті 
визначився з альтернативним 
джерелом блакитного палива. 
Йдеться про азербайджанський 
енергетичний консорціум «Шах-
деніз» і Трансадріатичний трубо-
провід (замість Nabucco West), 
яким планують щороку пере-
правляти до 20 млн м³ каспій-
ського газу через Грецію та Алба-
нію в Італію і далі на північ. Не 
останню скрипку в консорціумі 
грає державна нафтова компанія 
Азербайджану SOCAR (також 
присутня на українському ринку 
– мережа АЗС), створена 1992 
року Гейдаром Алієвим і донині 
контрольована його родиною. 
Для європейських енергетичних 
компаній (BP, Statoil, Shell, 
Bulgargas, Gas Natural Fenosa, 
грецької DEPA, німецької E.ON, 
французької GDF Suez, італійсь -
ких Hera Trading і Enel та швей -
царської AXPO) укладення уго-
 ди з нею є воротами до незалеж-
ності від газового диктату РФ.

При цьому Європа сама зага-
няє себе в пастку під назвою 
«цінності vs інтереси». Автори-
тарний режим в Азербайджані 
безкарно розкошуватиме, доки 
Брюссель і Страсбург бавити-
муться в піжмурки з родиною 
Алієвих. Ціною енергетичної не-
залежності ЄС від Росії може 

стати співпраця з іншою автори-
тарною країною. Баку не має та-
ких масштабних зовнішніх амбі-
цій, як Москва, проте його дійс-
ність і політична культура ради-
кально заперечують усі базові 
цінності ЄС. Окрім того, постає 
питання: чи не залишаються де-
мократичні трансформації в 
Азербайджані лише на сторінках 
різноманітних звітів? 

Заховати голову в піСок
За день до голосування на пре-
зидентських виборах у країні 
Amnesty International опубліку-
вала аналітичну записку «Спадна 
спіраль: наступ на свободи в 
Азербайджані триває», де тради-
ційно йшлося про відсутність 
вільної преси, переслідування та 
ув’язнення осіб за політичними 
мотивами. Про президента Іль-
хама Алієва або добре, або ні-
чого – так можна сформулювати 
встановлене впродовж останніх 
кількох років для азербайджан-
ських медійників та політичної 
опозиції неписане правило. Дій-
сність, від якої відмахуються 
практично всі в країні, – це поси-
лення репресивного тиску на 
громадських активістів, пред-
ставників ЗМІ, продемократичні 
та опозиційні партії в Меджлісі 
чи поза ним.

Традицію переслідувань опо-
нентів будь-яких мастей Алієв-
молодший успадкував від батька 
(генерал-майора КГБ). Гейдар 
Алієв у цьому плані не був оригі-
нальний. Іслам Карімов в Узбе-
кистані, Сапармурат Ніязов у 
Туркменистані, Аляксандр Лука-
шенка в Білорусі – всі вони так чи 
так вдавалися до придушення по-
літичної опозиції та інакодумства 
перевіреними радянськими мето-
дами. Не дивно, що в таких умо-
вах місцева демократична опози-
ція за останні два десятиліття не 
наростила м’язів для боротьби з 
авторитарними режимами.

Згідно зі спільною доповіддю 
Інституту прав медіа (МРІ) та 
низки НГО Азербайджану, які 
спеціалізуються на моніторингу 
стану свободи слова, у першій по-
ловині 2013 року проти журна-
лістів та медіа країни було пору-
шено 36 судових справ за звину-
ваченнями в «наклепі, образі та 
розголошенні конфіденційної 
інформації». За цими статтями 
було стягнуто близько 125 тис. 
азербайджанських манатів штра-
фів. Черговий виток насильства 

проти представників непідконтр-
ольних владі ЗМІ розпочався із 
силового придушення мирної ак-
ції протесту 26 січня. Їм закида-
 ли незаконне володіння зброєю, 
зберігання наркотиків, хуліган-
ство, порушення громадського 
порядку тощо. Від початку року 
в Азербайджані зафіксували пе-
ребування за ґратами 9 журна-
лістів, а також 26 нападів на них. 
Для режиму всі методи впливу є 
придатними – від арешту чи 
стандартного затримання й до-
питу без висунення звинувачень, 
як це сталось у випадку з фотоко-
респондентом та блогером Мех-
маном Гусейновим, до особис-
того прохання Алієва до посла 
США посприяти звільненню з 
роботи на «Радіо Свобода» Хаді-
джі Ісмаїлової. Остання у своїх 
журналістських розслідуваннях 
викрила випадки корупції у ви-
щих ешелонах азербайджан-
ської влади, зокрема причетність 
родини президента до прибут-
кового будівництва у Баку, по-

в’язаного із проведенням пісен-
ного конкурсу «Євробачен-
 ня-2012». За цю свою діяльність 
вона була названа «віддавна опо-
зиційною активісткою, що вва-
жає себе ворогом уряду», зазнала 
шантажу та погроз (див. Тиж-
день, № 21/2012). Схожі меха-
нізми тиску застосовуються і 
проти політиків-опозиціонерів.

Азербайджану немає куди 
скочуватися далі, хіба що до мо-
делі тоталітарної, закритої Пів-
нічної Кореї. До того ж запальна 
суміш зі зростання соціальної не-
рівності, порушення громадян-
ських свобод і прав та заго-
стрення на цьому тлі етнічного 
протистояння з вірменами рано 
чи пізно може призвести до вну-
трішнього вибуху в країні. Ре-
жим Алієва намагається не лише 
співпрацювати із Заходом, а й 
мати в його очах добру репута-
цію. Питання тільки, чи надовго 
вистачить масштабних владних 
зусиль і грошових вливань, аби 
законсервувати ситуацію в та-
кому стані, який є нині. 
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Ціною ЕнЕргЕтиЧної 
нЕЗалЕжноСті ЄС від роСії 
можЕ Стати СпівпраЦЯ  
З інШою авторитарною 
країною

Близькосхідна 
монархія 

імені алієва

рівень  
демократії

139-те 
місце зі 

 167 
(що нижче місце,  

то гірший стан)
За даними  

The Economist 
Intelligence Unit 

(2012)

рівень свободи 
преси

156-те місце зі 

179
За даними 

Reporters Without 
Borders (2013)

рівень корупції

139-те 
місце зі  

176
За даними 

Transparency 
International (2012) 

рівень свободи 
в країні – статус 
невільної країни

За даними  
Freedom House 

(2013) 

ф
о

т
о
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рецепти консолідації
Екс-міністр культури Латвії Сарміте Елерте про успіхи й труднощі на 
шляху до інтеграції російськомовної спільноти в латвійське суспільство

л
атвійський політик, екс-
міністр культури Сарміте 
Елерте стверджує, що ве-
ликий капітал олігархів 

не може мати чесного похо-
дження, а крадіжка в суспіль-
ства – бути виправдана відкуп-
ними подачками. «Бізнес – це 
зовсім інше», вважає 56-річний 
політик і громадська діячка. 
Вкрадені гроші завжди викорис-
товуватимуть задля розбрату і 
протидії демократичним змінам 
у країні. Особиста заслуга Елерте 
в тому, що саме поняття «олі-
гарх» назавжди втратило в ін-
формаційному полі Латвії будь-
яку позитивну чи навіть ней-
тральну конотацію. Відтак преса 
країни вже не називає цих осіб 
«успішними бізнесменами».

у. т.: латвія швидко подолала 
той шлях, яким україна ще на-
віть не починала йти. Членство у 
ЄС допомагає ризі будувати нові 
політичні відносини з москвою.  

З якими труднощами ваша кра-
їна стикалася в процесі євроінте-
грації?

– Найкращий здобуток Лат-
вії за роки її членства у ЄС – це 
побудова інституцій та систем, 
завдяки яким можна успішно до-
лати корупцію. Я не кажу, що в 
нас немає проблем. Зокрема, 
найскладніше з вихованням по-
чуття відповідальності кожного 
окремо взятого латвійця. Дер-
жава повинна створювати жит-
тєздатну систему, але відпові-
дальним за власну освіту, розви-
ток, матеріальний стан, спосіб 
життя є сам громадянин. Вільна 
преса, незалежна судова система, 
конкурентний бізнес, стандарти 
якості – це все вибудовується зі 
свідомого відповідального ви-
бору учасників процесу. Прове-
денню реформ у Латвії значною 
мірою допомогли структурні 
фонди Європейського Союзу. Од-
нак небезпечно звикати до 
думки, ніби так триватиме вічно. 

Європейські гроші – це коротко-
строкове сприяння, а водночас 
потрібно розуміти, що ніхто не 
зобов’язаний вам допомагати і 
платити за вас. Це ваша країна. 
Що ж до України, то, думаю, ви 
маєте обрати, чи хочете жити за 
стандартами демократії, яка пе-
редбачає велику особисту відпо-
відальність кожного члена сус-
пільства, чи в поствізантійській, 
точніше пострадянській, країні. 
Це речі непоєднувані. Українська 
проблема – у браку суспільної 
згоди стосовно того, якою має 
бути держава. Росія чи ЄС – це не 
тільки формальні зв’язки, це ци-
вілізаційний вибір. Європа базу-
ється на традиції поваги до за-
кону та індивідуальності, що ви-
будувана і працює впродовж сто-
літь, а в умовах пострадянськості 
закони не діють.

У нас існує спільна політика з 
ЄС. Латвія – невелика країна і не 
може бути нейтральною поза-
блоковою поряд із таким веле-
том, як Росія. У 1990 році остання 
заявила, що відмовляється від 
наших шпротів. Для нас це була 
вагома складова експорту, і 
доб ре, що ми тоді миттєво перео-
рієнтувались на європейський 
ринок. Вимоги щодо якості там 
були зовсім інші, і це також дуже 
позитивно відобразилося на на-
шій конкурентоспроможності.

у. т.: Здається, що росіяни, які 
мешкають у латвії, істотно відріз-
няються від тих, які приїздять з 
рФ. Чи вдалося повноцінно інте-
грувати їх у суспільство? Які були 
успіхи та прорахунки на цьому 
шляху?

– По-перше, те, що відбува-
лося в нашій країні 50 років, не-
можливо змінити за 20. По-
друге, Латвія – демократична 
держава. У 1990-х звідси нікого 
не висилали, всі, хто тут живе, ви-
вчив латвійську і трохи націо-
нальної історії, можуть набути 
громадянство. Латвія і Естонія в 
цьому сенсі схожі між собою і від-
мінні від Литви, де запропону-
вали досить м’яке вирішення 

Спілкувалася 
ірина 

панченко
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БіограФіЧна нота
Сарміте Елерте – політик, журналіст, громадський діяч 
Латвії. У 1990–2008-му – головний редактор газети 
Diena («День»). Від 2010 до 2011 року міністр культури 
Латвії (другий уряд Валдіса Домбровскіса). Засновниця 
фундації прогресивних змін імені Зіґфріда Меєровіца.  
У листопаді 2007-го разом із Сандрою Калнієте ініцію-
вала, взявши в ній активну участь, «революцію парасо-
льок», масову акцію протесту в Ризі з вимогою від-
окремлення влади від олігархії, розпуску Сейму та від-
ставки корумпованих чиновників. Тодішній прем’єр Лат-
вії Айґар Калвітіс змушений був піти у відставку. На по-
чатку червня балотувалась від національно-ліберальної 
партії «Єдність» на посаду міського голови Риги, однак 
програла перегони Нілові Ушакову, представнику про-
російської партії «Центр згоди» й попередньому меру, 
якого обрали на цю посаду вдруге.

проблем, успадкованих від ра-
дянських часів. Кожен охочий 
може стати частиною суспіль-
ства. Із тих людей, що почува-
ються відчужено, але й надалі тут 
живуть, жоден не хоче емігрувати 
до Росії чи Білорусі. Так само як і 
у Франції чи Великій Британії, ті, 
хто живе у Латвії, мусять пова-
жати культуру, мову та ідентич-
ність цієї країни. Звісно, що лат-
війська була, є і буде єдиною дер-
жавною мовою. Ілюзії, підтриму-
вані деякими політиками й парті-
ями, мовляв, у Латвії з’явиться 
двомовність, суспільство двох 
спільнот, оманливі, бо цього ні-
коли не станеться. Це призвело б 
до безперервних конфліктів і не-
гативно позначилося б на всьому 
суспільстві. Кожна людина має 
право на власну індивідуальність 
і можливість обирати, якою мі-
рою вона хоче інтегруватись, а 
якою зберігати свою етнічну іден-
тичність. Мій колега по партії, 
нині депутат парламенту Ан-
дрейс Юдінс про себе каже: «Я 
латвієць російського похо-
дження». Це його вибір, і він хоче 
бути частиною латвійської нації. 
Інший скаже: «Я росіянин і живу 
в Латвії». Люди повинні не тільки 
знати, а й використовувати дер-
жавну мову, в цьому полягає по-
вага й інтеграція в суспільство.

Що ж до помилок, то полі-
тика не завжди була послідов-
ною, ми досі маємо дуже радян-
ську систему мовної сегрегації, 
починаючи від дитсадків: є ро-
сійські й латвійські; так само і 
школи. На початку 2000-х у нас 
було проведено реформу освіти, 
яка передбачала, що в середніх 
школах 60% предметів слід ви-
вчати державною мовою. І це 
дуже позитивно спрацювало: за-
раз більшість молоді знає латвій-
ську, чого не було в радянський 
період. Але те, що ми тримаємо 
своїх дітей у сегрегації, – старі 
стереотипи. Всі вони повинні 
вчитися разом із дотриманням 
прав національних меншин на 
власну культурну автономію, але 
без розділення в освітньому про-
цесі. Потрібно було ще раніше 
делікатно, але послідовно почати 
рух у цьому напрямку.

у. т.: у розпалі передвиборних 
дебатів зі своїм конкурентом за 
посаду мера риги нілом ушако-
вим, представником проросій-
ської партії, ви на каналі, котрий 
мовлить російською, не поба-

жали вести нею діалог. мотиву-
вали своє рішення тим, що росій-
ськомовне населення латвії ні-
коли не опанує державної мови, 
якщо її не чутиме. відтак росій-
ськомовні інформаційні ресурси 
вашої країни роздмухали цілу 
проблему. на цьому, зокрема, 
технічно зіграв проти вас і сам 
ушаков, який називав себе «ме-
ром усіх рижан». у результаті він 
виграв вибори, а ви програли. Як 
ви думаєте, чому?

– Люди в Латвії втомились 
від криз, і потребу в стабільності 
відчутно на кожному кроці. 
Останню фразу можна, що-
правда, наповнити яким за-
вгодно змістом. Від 2009-го й до 
останнього року, коли подиви-
тись на результати виборів до 
місцевих органів самовряду-
вання по всій Латвії, ця «стабіль-
ність» більш-менш є ключовим 
гаслом політиків, які здобули пе-
ремогу. Як вважають виборці, не-
хай буде не краще, ніж було, аби 
не гірше. Водночас сприймання 
людьми того, чим є сучасне 
місто, доволі спрощене. Місто – 
не лише труби та комунальні 
проблеми, це також і культура, 
інвестиції, бізнес, освіта, бюро-
кратія, корупція і т. ін. Люди вва-
жають, що на загальнодержав-
них перегонах треба мобілізува-
тись, а вибори до місцевих орга-
нів самоврядування менш важ-
ливі. «Чи зуміє полагодити труби 
якась жінка?» Політику як один 
з аспектів влади в місті не тракту-
ють як щось актуальне, і мобілі-
зацію в своєму полі електорату 
проросійський «Центр згоди», 
який представляє Ушаков, провів 
достатньо сильно. Його виборці 
були активніші за наших, на-
ціонально орієнтованих. Звісно, 
цьому сприяли етнічна структура 
Риги і ще багато різних чинників.

Завдання будь-якої демокра-
тичної політичної партії – консо-
лідація всіх електоральних груп 
навколо своєї національної про-
грами демократичного розвитку. 
На мою думку, негативна роль 
«Центру згоди» в тому, що він 
досі працює за схемою проти-
ставлення та протистояння і під-
тримує ідентичність свого елек-
торату на базі «ми проти» або 
«ми і вони». «Центр згоди» та 
його попередники, більш ради-
кальна партія «За права чело-
века в единой Латвии», діють у 
полі дезінтеграції. Тоді як я кажу, 
що суспільство повинне мати 

єдині основи (права людини, де-
мократія, національна держава, 
мова), є сили, які, нібито «праг-
нучи згоди», вважають правиль-
ним тримати латвійців окремо, а 
росіян окремо. Але я не вбачаю в 
цьому майбутнього. Це веде 
лише до напруження між грома-
дами, від чого люди потроху 
втомлюються.

у. т.: ніл ушаков – уже не радян-
ська людина. молодий політик, 
чудово говорить латвійською, 
громадянин латвії, однак вибу-
довує публічні стосунки з при-
хильниками на застарілих кому-
ністичних символах. Чому 
штучно підтримується ця радян-
ська ностальгія?

– Це цілком логічно, що я 
кажу про консолідацію – іден-
тичність емігрантів. Її органіч-
ною частиною є радянський мен-
талітет. До 2002 року, допоки 
Путін не прийшов до влади, в 
Латвії на 9 травня не проводили 
жодних заходів. Коли ВВП вирі-
шив, мовляв, Радянський Союз 
розвалився зарано й потрібно 
повертати його колишні частини 
назад до імперії, то поставив за-
вдання де відновити, а де ство-
рити заново міф «Великої Віт-
чизняної», частково реабіліту-
вавши Сталіна, і це почасти да-
лося взнаки в нас. Росія не при-
ховує намірів розвивати свій 
вплив на пострадянських тере-
нах. У Лондоні мешкає більше 
росіян, ніж у Ризі, але вони не 
крокують там вулицями на  
9 травня. Можна жити спогадами, 
однак відновлення святкувань до 
Дня перемоги – це стрижень, на 
якому базується протидія сус-
пільній консолідації в уже неза-
лежних державах, оскільки пу-
тінська Росія досі сподівається на 
політичний реванш у географіч-
них межах колишнього СРСР. 
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«Українці мають 
обрати, чи хочуть 

вони жити за 
стандартами 

демократії, яка 
передбачає велику 

особисту 
відповідальність 
кожного члена 

суспільства, чи в 
поствізантійській, 

точніше 
пострадянській 

країні»

«Ілюзії, 
підтримувані 

деякими 
політиками й 

партіями, мовляв, 
у Латвії буде 
двомовність, 

суспільство двох 
спільнот, оманливі. 

Цього ніколи не 
станеться»



автор:  
Ярослав 
пешек, 
Чехія

Чим Європа  
так приваблює росіян

р
озпочну з відомого чеського анекдота. У те-
лефонній розмові Путін наполегливо під-
креслює: «Допоки Чеська Республіка пого-
джуватиметься на американський радар по-

близу Праги, російські ракети будуть націлені на 
її столицю». «У такому разі, – відповідає йому пре-
зидент Чехії, – наша авіація бомбардуватиме Кар-
лові Вари».
Суть жарту в тому, що згаданий усесвітньо зна-
ний курорт уже на початку 1990-х років став міс-
цем осідку росіян: пацієнтів, а також інвесторів, 
підприємців та всіх тих, хто шукає безпечного 
сховища для своїх грошей і родин. Тому чехи вва-
жають Карлові Вари «російським містом».
Нещодавно закінчився літній туристичний сезон, і 
багато людей, які поверталися з Чорногорії, узбе-
режжя Італії, Болгарії та інших південноєвропей-
ських країн, були вражені нестримною інвазією ви-
хідців із Росії. І йдеться не лише про короткочасні 
турпоїздки. Чимало громадян РФ засновують за 
кордоном фірми, відкривають банківські рахунки, 
купують нерухомість. Сотні тисяч їх створюють собі 
в Європі умови для тривалого перебування. І це не 
олігархи й не мільйонери, як у 1990-х. Сучасна емі-
грація з Росії формується 
за рахунок представників 
середнього класу, який 
розглядає апартаменти, 
ска  жімо, на узбережжі 
Болгарії як вигідне і стра-
тегічне придбання. Що 
простежується за цим фе-
номеном: мода, надли-
шок грошей чи, може, спроба покинути свою 
державу?
Справа потребує глибшого аналізу, особливо 
коли зважити, що в Росії щороку посилюється про-
паганда «про загниваючий Захід». Для початку 
відповімо на кілька запитань. Чому багато росіян 
їздить відпочивати на європейські пляжі, маючи 
свої моря? Бо для них таке оздоровлення дешевше і 
якісніше.
Чому вони купують квартири, апартаменти й 
віл ли в привабливих місцях за кордоном? Тому що 
їм такі операції фінансово доступніші. А крім того, 
це допомагає отримати дозвіл на проживання.
Чому росіяни засновують у Європі фірми й від-
кривають рахунки в банках? Бо намагаються при-
ховати й безпечно інвестувати гроші, одержані у 
непередбачуваній Росії, і до того ж це умова отри-
мання довготривалої візи на проживання.
Для чого росіянам у Європі фірма, депозит, при-
ховані кошти, приватизована нерухомість і до-
звіл на перебування? Тому що вони не сподіва-
ються на політичний та економічний розвиток 
своєї країни і не довіряють її керівникам.
Чому росіяни не вірять своїм лідерам (адже ре-
зультати виборів однозначні)? Бо їхній життєвий 

досвід підтверджує думку, що одна річ – контро-
льовані перегони, а інша – необхідність гаранту-
вати безпеку й перспективу собі, родині та сво-
єму майну.
До чого призведе такий розвиток подій? Якщо 
Росія не обмежить можливості виїзду, кількість її 
громадян за кордоном зростатиме. Щоб завадити 
цьому, президент Путін уже заборонив депута-
там, політикам та чиновникам мати рахунки й 
нерухомість поза межами РФ. Таку заборону, од-
нак, успішно оминають за допомогою підстав-
них осіб, і, що головне, вона не усуває причини 
емігрувати.
Європейські країни оцінюють таку ситуацію по-
різному. До російських інвестицій у розвиток 
інфраструктури в рекреаційних зонах та курорт-
них регіонах з ентузіазмом ставляться, напри-
клад, у Болгарії або Чорногорії. Водночас Австрія 
та Чехія вже вдаються до обмеження видачі віз.
Наплив росіян у Європу має ще й інші прояви. 
Останні як представники «величної нації» важко 
інтегруються й намагаються у своєму середовищі 
завести окремішні, типово російські традиції. 
Часто вони поєднуються із започаткуванням неле-

гальних практик на під-
приємствах. На відміну, 
наприклад, від україн-
ців, ви не знайдете гро-
мадян РФ на будівництві 
чи фермі. Вони до Єв-
ропи приїздять не щоб 
важко працювати, а щоб 
«робити бізнес» відпо-

відно до своїх уявлень, тобто не платячи подат-
ків. У Чехії зареєстровано близько 60 тис. фірм 
із російськими власниками, але податок на до-

ходи із них платить мінімальна кількість. А тому 
зараз готується нова редакція закону про перебу-
вання іноземців. У Словаччині вже запроваджено 
поправку, згідно з якою громадянин чужої країни, 
отримавши візу на проживання на основі того, що 
він займається підприємницькою діяльністю, по-
винен щороку платити фінансовому органу вста-
новлену суму як податок на доходи.
Неплатники не потрібні Кремлю, не вітають їх і в 
Європі. Єдиним взаємоприйнятним виходом зі 
становища бачиться ефективна демократизація 
РФ, гармонізація тамтешніх законів і норм із єв-
ропейськими, створення оптимального простору 
для оновлення довіри задля позитивної перспек-
тиви цієї країни та її громадян.
Не виключено, це допоможе останнім зрозу-
міти, що вони повинні активно будувати Росію 
не як імперію, якої інші боялись би, а як 
успішну, дружню й процвітаючу європейську 
державу. І тоді вони не муситимуть шукати 
щастя деінде. Але чи можливо це в путінській 
Росії? 

Якщо роСіЯ 
нЕ оБмЕжить 

можливоСті виїЗду, 
кількіСть її громадЯн За 
кордоном ЗроСтатимЕ
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розгороджений світ
Держави обмежують глобалізацію. Настала пора для свіжої 
лібералізаційної хвилі

у
явіть собі, що для світової 
економіки винайдено мит-
тєвий диво-стимуля тор. 
Він оживив би компанії, 

збільшивши продажі та продук-
тивність, полегшив би доступ до 
кредитів, покращив асортимент і 
якість товарів у крамницях, збері-
гаючи при цьо  му низькі ціни. 
Який же економічний тонік може 
принести стільки користі?

Це глобалізація. Але остан-
німи роками тенденцію до біль-
шої відкритості змінило праг-

нення зводити бар’єри – пере-
важно на шкоду всьому світові.

найгірШого  
нЕ трапилоСЯ…
Не так давно здавалося, що 
спільні зусилля нових техноло-
гій та економічної лібералізації 
просто приречені рухати дедалі 
більші маси капіталів, товарів і 
людей через кордони. Коли 
2008 року вибухнула світова фі-
нансова криза, на зміну таким 
амбіціям прийшов страх повто-
рення Великої депресії 1930-х. 
Але цього не сталося – принай-
мні почасти тому, що світ засвоїв 
урок жахливого десятиліття: про-
текціонізм кризу ли  ше погли-
блює.

Одначе сталася малопомітна 
зміна: замі сть необмеженої гло-
балізації – вибіркове відкриття 
кордонів. Політики стали прискі-
пливішими в пи  таннях визна-
чення торговельних партнерів та 
допуску іноземних інвесторів, 
банків і капіталів на національні 
ринки. Глухими мурами себе не 
оточили, але ворота ставлять.

Це найпомітніше на ринках 
капіталів. Світовий рух капіталу 
впав від $11 трлн у 2007 році до 
третини цієї величини торік. 
Частково це зниження було ви-
кликане циклічними змінами, 
але водночас і тим, що в Америці 
та Європі регуляторні органи 
після катастрофічних наслідків 
низки халеп, у які потрапляли 
їхні банки за кордоном, намага-
ються огородити свої фінансові 
системи. Встановлення обмежень 
на рух капіталу здобуло автори-
тет у країнах, що розвиваються: 
воно допомогло захистити такі 
країни, як, наприклад, Бразилія, 
від дестабілізації, викликаної 
напли  вом іноземного спекуля-
тивного капіталу.

При обережному застосу-
ванні обмежень на рух капіталу  
можуть зменшити вразливість 
грошових систем і пом’як шити 
вплив кризи. Але держава не по-
винна забувати про користь фі-
нансової відкритості. Конкурен-

ція з боку іноземних банків зму-
шує національні фінустанови 
швидше рухатися. Огородження 
банків і обмеження імпорту капі-
талу захищає від згубних впливів 
іззовні, але водночас і консервує 
заощадження всередині країни, 
яка не може їх ефективно вико-
ристати (що, власне, нині відбу-
вається в Україні. –Тиждень).

Торговельний протекціонізм 
годі виправдати будь-яким чи-
ном, а от контроль над рухом ка-
піталу – можна.

 На щастя, Світова організа-
ція торгівлі (СОТ) не допускає 
особли  во відвертого протекціо-
нізму; утім, уряди навчилися хо-
ватися від її праведного гніву. По-
пулярними стали нові бар’єри у 
вигляді, наприклад, субсидій для 
вітчизняних компаній, вимог за-
стосовувати місцеві комплекту-
ючі й матеріали, фіктивних норм 
охорони здоров’я, техніки без-
пеки тощо. За даними незалеж-
ної моніторингової служ  би Global 
Trade Alert щороку (від 2009-го) 
запроваджується принаймні 400 
нових протекціоністських захо-
дів, і ця тенденція лише посилю-
ється.

Великі ринки, що розвива-
ються (як-от Бразилія, Росія, Ін-
дія і Китай), проявили до глобалі-
зації підхід більшого втручання, 
ґрунтований на промисловій по-
літиці й державному кредиту-
ванні задля підтримки вітчизня-
ного виробника. Промислова по-
літика зажила більшої пошани, 
ніж тарифи і квоти, але вона під-
вищує витрати споживачів і ство-
рює перешкоди ефективнішим 
іноземним компаніям (як у ви-
падку з автомобільним утиліза-
ційним збором, який від вересня 
запровадив український уряд, 
щоб підтримати вітчизняного 
виробника; однак ефективність 
його більш ніж сумнівна: за 
дев’ять місяців 2013 року в Укра-
їні випущено на 45,4% легкових 
авто менше, ніж за аналогічний  
період 2012-го, а продажі нових 
легковиків упали на 3,6%. – 
Тиждень). За оцінками Інсти-
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туту міжнародної економіки Пе-
терсона, вимоги локального кон-
тенту (застосування місцевих 
комплектуючих і матеріалів) 
2010 року обійшлися світу в $93 
млрд недоотриманих оборотів 
торгівлі.

Спроби відновити розмах 
вільної комерції на глобальному 
рівні загальмували після черго-
вого раунду перемовин про сві-
тову торгівлю у місті Доха (Ка-
тар). Натомість уряди держав на-
магаються зробити це способом 
домовленостей про створення 
регіональних ЗВТ. Ідея в тому, 
що торговельні клуби меншого 
масштабу полегшують вирішен-
 ня політичних проблем. Трансти-
хоокеанське партнерство (ТТП), 
яке сподіваються заснувати цього 
року США, Японія і ще 10 країн, 
має на меті встановлення правил 
гри у сфері захисту інтелекту-
альної власності, інвестування 
серед державних підприємств 
та у сфері послуг.

Проте регіональні угоди про 
вільну торгівлю не є однозначно 
вигідними. При належному пла-
нуванні вони можуть сприяти лі-
бералізації як знижуючи бар’єри 
в нових куточках світу, так і при-
швидшуючи процес багатосто-
ронніх перемовин. А в разі нена-
лежного перешкоджатимуть тор-
гівлі замість того, щоб розширю-
вати її (як у випадку з Митним 
союзом Росії, Білорусі та Казах-
стану. – Тиждень). Нинішні ве-
ликомасштабні угоди в чистому 
підсумку, певно, позитивні, але 
можуть не виправдати сподівань: 
кваплячись підписати домовле-
ність, учасники ТТП будуть, оче-
видно, готові погодитися на ви-
нятки для тютюнової, цукрової, 
текстильної та молочної галузей, 
що в кінцевому підсумку змен-
шить вигоду від партнерства.

…алЕ могло  
Бути куди кращЕ
Зведення бар’єрів у міжнародній 
торгівлі не викликає особливого 
обурення. Але варто пам’я та ти, 
які втрачаються можливості. 
2013 року вартість експорту това-
рів і послуг сягне 31,7% світового 
ВВП. Деякі вели  кі країни помітно 
зменшили торгівлю: загальний 
експорт Бра  зилії становить лише 
12,5% від ВВП. Збільшення його 
частки стало б потужним стиму-
лом для продуктивності. Тор-
гівля послугами куди вужча, ніж 
торгівля товарами; і навіть в 

останній зберігся неймовірно ви-
сокий рівень протекціонізму. 
Америка встановила 127% ввіз-
ного мита на китайські скріпки 
для паперу; Японія запровадила 
778% мита на рис. У країнах, що 
розвиваються, протекціонізм іще 
сильніший. У середньому бра-
зильські тарифи вчетверо вищі за 
американські, а китайські – 
втричі.

За останній рік з’ясувалось, у 
що обійшлося запровадження 
торговельних бар’єрів. Небагато 
країн перевершили в цьому плані 
Росію, Індію та Бразилію; темпи 

зростання у всіх трьох розчарову-
ють. Дві останні держави пере-
жили різке падіння національної 
валюти. Деякі країни підраху-
вали збитки й почали відкрива-
тися. Новий уряд Китаю обе-
режно підходить до послаблення 
правил для іноземного капіталу й 

готується підтримати помірко-
вану угоду з глобальної торгівлі. 
Мексика планує знову дозволити 
іноземним інвесторам доступ до 
своєї нафтової промисловості, 
щоб збільшити виробництво. 
Японія сподівається, що ТТП, по-
ряд із фіскальним та валютним 
стимулами, пожвавить неефек-
тивні галузі.

Але найдужче доля глобаліза-
ції залежить від Америки. За 
останні 70 років США застосо-
вували свій вплив, щоб змусити 
світ відкритися. Зараз цьому ав-
торитетові загрожують зрос тан       ня 
впливу Китаю та внутріш  ні про-
блеми в самих Штатах. Рішен  ня 
Барака Обами пропустити зу-
стріч лідерів азійсько-тихо  -
океансь  ких країн на Балі через 
необхідність вирішення проб -
леми із зупинкою роботи уряду 
вдома глибоко символічне, бо 
президенти КНР і РФ змогли 
при їхати. Обама повинен відно-
вити економічне лідерство Спо-
лучених Штатів, уклавши угоду 
про створення ТТП, хай навіть 
недосконалу, і протягнути її че-
рез Конгрес. Світовій економіці, 
яка поступово загниває, по-
трібне ди во, яке і обіцяє глобалі-
зація. 

ЗАХІДНА
ЄВРОПА

СХІДНА
ЄВРОПА

ПІВНІЧНА
ТА ПІВДЕННА

АМЕРИКА АЗІЯ

Регіональний
приплив капіталів,
2012 рік,

зміни у %                                     
за 2007–2012 роки
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Світовій ЕкономіЦі,  
Яка поСтупово ЗагниваЄ, 
потріБнЕ диво –  
і глоБаліЗаЦіЯ можЕ  
його Сотворити



Як виграти гру поколінь
Одна з проблем бізнесу – різні вікові групи з дуже різними 
очікуваннями

«Ч
ого з ними так за-
гравати?» Таке  
питання постійно 
чула Меріен Селз-

мен, директор піар-компанії 
Havas PR, від своїх старших 
співробітників у перші дні 
після запуску реклами про на-
бір кадрів. Ролик показував 
енергійну молодь із найнові-
шими мобільними девайсами і 
розповідав про те, що в цій ком-
панії без суворої ієрархії нові 
працівники можуть самі виби-
рати собі роботу й сперечатися 
з шефом на самому початку 
«шляху до особистого зрос-
тання».

Хоча сьогодні молодь почи-
нає трудову діяльність на най-
несприятливішому за всю су-
часну історію ринку праці, лю-
ди з потрібною кваліфікацією 
ще ніколи не опинялися в та-
кому вигідному становищі. Ро-
ботодавці вирішили, що настає 
справжній голод, тож най-
більші таланти треба відхо-
пити за будь-яку ціну. Крім 
того, у деяких багатих країнах 
співробітники йдуть на пенсію 

пізніше, тож керівництву дово-
диться мати справу з найрізно-
манітнішими віковими гру-
пами. Проте якщо компанії на-
магатимуться запроваджувати 
меритократичний підхід у про-
суванні кар’єрними щаблями, 
представники старшого поко-
ління можуть обурюватися, що 
їхній великий трудовий стаж 
уже не гарантує підвищення по 
службі, а в питаннях володіння 
цифровими технологіями мо-
лодь залишає їх далеко позаду.

За словами Селзмен, таке 
особливе ставлення до поко-
ління Y (народжені на початку 
1980-х) скрізь розпалює таку 
саму міжгенераційну непри-
язнь, як і в Havas PR. «Бебі-
бумери (народжені в 1946–1964 
роках. – Ред.) справді мають 

зуб на молодь», – каже вона.  
А поколінню Х (середина 
1960-х – початок 1980-х) уже 
набридло «застрягати десь по-
між старими, які ніяк не хочуть 
на пенсію, і молодими, з якими 
надто панькаються». 

Розрив між поколіннями – 
історія стара як світ. Утім, у біз-
несовому середовищі зростає за-
непокоєння з приводу того, як 
можна працювати з трьома віко-
вими групами, застосовуючи 
такі різні підходи. Нещодавно 
аудиторсько-консалтин гова 
компа   нія Ernst & Young провела 
опитування поміж американ-
ських професіоналів із кожної з 
цих вікових груп, щоб з’ясувати 
їхню думку про всі три поко-
ління. Результати вказали на 
значні розбіжності, часто неспо-
дівані (див. «Розрив між по-
коліннями»). Бебі-бумери з ві-
ком не втрачають ділових якос-
тей, їх вважають старанними і 
продуктивними. Представники 
покоління Х, які мали б проби-
ватися на верхівку корпоратив-
ної драбини, тим часом вважа-
ються найкращими команд-
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поШирЕннЯ тЕндЕнЦії 
омолоджЕннЯ кЕрівної 
ланки поруШуЄ питаннЯ 
мотиваЦії СтарШих 
праЦівників
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ними гравцями. Погляди на по-
коління Y, відоме також як дво-
тисячники, дивують менше: тех-
нічно підковані, але агресивні й 
не надто спраглі до роботи.

Дослідження Ernst & Young 
призначалося не лише для клі-
єнтів. Агенції потрібно було ви-
явити проблеми взаємодії між 
поколіннями серед власних 
працівників. Про це розповіла 
Карін Творонайт, яка керувала 
опитуванням. Штат агенції в 
США молодий: 62% належать 
до покоління Y, 29% – до поко-
ління Х і лише 9% – до бебі-
бумерів. Щоб змусити їх співп-
рацювати, фірма заохочує до 
добровільної роботи в зміша-
них вікових командах. Двоти-
сячники не мають нічого 
проти, чого не скажеш про їх-
ніх старших колег.

Попри неоднозначні харак-
теристики двотисячників, бага-
 то з них швидко посіли керівні 
посади. Їм як «цифровим абори-
генам» легше було обійти інших 
кандидатів на вакансії, де, на-
приклад, допомагає знан ня соці-
альних медіа. Можли  во, вони 
дістають підвищення завдяки 
трьом типовим характеристи-
кам: вимагають ставлення до 
себе відповідно до заслуг, готові 
брати на себе відповідальність і 
не схильні залишатися там, де не 
отримують бажаного.

Проте поширення тенден-
ції омолодження керівної лан- 
ки порушує питання мотивації 

старших працівників. Підлеглі 
молодшого від них начальника 
весь час пам’ятають, що від-
стали від життя, стверджують 
Флоріан Кунце з Університету 
Санкт-Галлена (Швейцарія) і 
Йохен Менґес із Кембриджсь-
кого університету в досліджен-
 ні, нещодавно представленому 
на щорічній зустрічі американ-
ської Академії менедж  менту. На 
думку науковців, що більше 
різні вікові групи порівнюють 
на роботі, то деструктивнішим є 
негативне ставлення тих, кого 
обійшли.

Назви цих трьох вікових 
груп загалом відображають де-
мографічну ситуацію Сполуче-
них Штатів. Але компанії також 
бояться міжгенераційних про-
блем у країнах, що розвива-
ються, швидко зростають і ма-
ють молоде населення, як-от 
Індія. Найбільша індійська 
аутсорсингова компанія Tata 
Consulting Services (TCS) за 
останні кілька років дуже роз-
рослася і на сьогодні має 
240-тисячний штат працівни-
ків, понад 70% яких віком до 30 
років. За словами директора 
відділу кадрів Аджоя Мукер-
джі, це змусило її змінитися. 
Реакція на успішну роботу стає 
швидшою, а молоді працівники 
раніше дістають більшу відпо-
відальність.

У TCS також запустили 
внутрішню соціальну мережу 
Knome, створену за зразком 
Facebook і Twitter, тому що так 
хотіла молодь. Це полегшило 
співпрацю у всьому – від ство-
рення дорогого нового про-
грамного забезпечення до во-
лонтерської громадської ро-
бо  ти. «Бебі-бумери не мають 
жодних підстав казати, щоб 
«ікси» рівнялися на них. Це 
вони мають робити так, як по-
коління Х», – каже Мукерджі. 

Оптимізму додає те, що де-
які характерні 
риси двотисячни-
ків надто пере-
більшені, вважає 
Річ Флорш, дирек-
тор відділу кадрів 
у McDonald’s. На-
справді їх «драту-
ють міфи про праг-
нення до привіле-
йованого статусу, 
невміння спілкува-
тися і затримува-
тися на одному місці 

роботи». На його думку, вони 
працюватимуть на цікавій, хай 
і нелегкій, роботі, яка гаранту-
ватиме можливості для розви-
тку.

Дівчина, яка під час ділової 
зустрічі користується смартфо-
ном, насправді може працю-
вати. Це не означає, що вона 
відволікається і поводиться не-
виховано, вважає Ден Шобел, 
автор книжки про покоління Y 
на роботі. Старших колег це 
може обурювати, але вона за-
звичай поважає їх і хоче в них 
учитися. Чим пояснюється по-
стійне бажання двотисячників 
отримувати відгуки про ро-
боту, каже Шобел. Старшим ко-
легам може піти на користь 
таке шефство над молоддю, 
якщо вони спробують.

Робочу атмосферу Google 
часто трактують як сприятливу 
для наймолодших співробітни-
ків. Але директор відділу ка-
дрів цієї інтернет-компанії Лас-
 ло Бок наголошує, що в ній пра-
цюють і 83-річні. На його дум  ку, 
єдине, що вирізняє покоління 
Y, – воно не мовчить про ба-
жання мати те, що й інші. 

Можливо. Але скільки ком-
паній хочуть і можуть, як 
Google, догоджати своїм пра-
цівникам, щоб усім поколін-
ням було більш-менш ком-
фортно? 

Розрив між поколіннями
Респонденти (США) про те, які якості виявляє
кожне покоління

Бебі-бумери (із 1946-го до середини 1960-х)
Покоління Х (із середини 1960-х до початку 1980-х)
Покоління Y (із початку 1980-х до середини 1990-х)

Червень 2013 року, % 

Економічна вигода

З ними важко
працювати

Старанність

Командні гравці 

Здатні до вирішення
проблем

Підприємливість

За даними аудиторсько-консалтингової компан� Ern� & Young
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«добою вікінгів» у 
Швеції, Норвегії 
та Данії назива-
ють період зухва-

лих набігів відважних морських 
воїнів, перших скандинавських 
королів-конунгів найдавніших 
епічних пісень і переказів-саг. 
Для Європи він почався 8 червня 
753 року, коли скандинавські пі-
рати напали на монастир  
Св. Кутберта на острові Ліндіс-
фарн (північний схід Великої 
Британії). Саме тоді Англія, а не-
вдовзі й уся Європа дізналися про 
страшних «північних людей» та 
їхні драконоголові кораблі (дра-
кари).

іЗ Чорним круком  
на прапорі
У 794 році вони «відвідали» су-
сідній острів Веармус, де теж 
був монастир, через рік – Ірлан-
дію, а у 802–806-му добралися 
до островів Мен і Айона біля за-
хідного узбережжя Шотландії. 
Через двадцять років нормани 
зібрали велике військо для по-
ходу на Англію та Францію. У 
825-му вони висадилися на Бри-
танських островах, а в 836-му 
вперше був розграбований Лон-
дон. Десятиліття потому данці 
захопили Гамбург, причому 
сплюндрувавши настільки, що 
резиденцію єпископа довелося 
перенести до Бремена. Лондон і 

Кентербері скандинавські язич-
ники грабували не раз.

866 року шторм заніс 
кілька вітрильників до бере-
гів Шотландії, де норманам 
довелося перезимувати. На-
ступного року на землях Нор-
тумбрії та Східної Англії було 
утворено нову державу Данло 
зі столицею в місті Йорку 
(Йорвіку), що проіснувала до 
878-го. У цей час на Англію 
знову напав великий флот, 
уже вкотре була захоплена її 
столиця, опісля нормани ру-
шили на Францію. 885-го 
впав Руан, а Париж, який і до 
того тричі грабували, опи-
нився в облозі. Отримавши 
викуп, вікінги зняли її і віді-
йшли в північно-західну час-
тину Франції, котра 911 року 
була віддана норвежцеві Рол-

лону. Ця земля дістала назву 
Нормандія.

Близько 900-го розпочалася 
скандинавська колонізація ост-
рова Ісландія (де збережуться 
пам’ятки літератури вікінгів). 
Ісландське народне зібрання – 
альтинг – стало першим парла-
ментом Європи.

У 960-х роках розбійні мо-
реплавці спустошили узбе-
режжя Іспанії. Їхні походи під 
стягами із зображенням воро-
нів бога Одіна сягали перм-
ських земель, Північної Аф-
рики й Константинополя. Ру-
хаючись на захід, вікінги засе-
лили Оркнейські, Шетланд-
ські, Гебридські, Фарерські 
острови, а також згаданий ра-
ніше Мен. У 980-ті роки вони 
закріпилися в Гренландії, а 
близько 1000-го відкрили аме-

тиждень про-
довжує серію 
публікацій про 
давні етноси, 
які населяли 
українські те-
рени й зали-
шили по собі 
характерну 
культурну спад-
щину. У цьому 
номері – розпо-
відь про оспіва-
них у сагах та 
популяризова-
них у світовій 
культурі вікін-
гів, із якими на 
наших землях 
пов’язана не 
тільки історія 
однієї династії. 
Про кельтів чи-
тайте  
в № 50/2011, 
про готів –  
у № 10/2012, 
про аланів –  
у № 20/2012, 
про саків –  
у № 35/2012, 
про ятвягів –  
у № 44/2012, 
про булгар –  
у № 11/2013, 
про берендеїв 
– у № 23/2013.

одвічні  
мандрівники 
морів
Маючи великий талант державників  
і вправних воїнів, вікінги ще  
в давнину проклали культурні  
мости між населенням наших  
земель та північними народами Європи
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Реконструкція 
одягу 
слов’янки з 
Південної Русі 
з поховання 
Х століття, 
знайденого 
біля давнього 
міста Бірка 
(Швеція). 
Вишита 
сорочка, 
плахта, 
крайка, очіпок

Зображення 
вікінга в 
шароварах

риканський континент і засну-
вали перше поселення на тери-
торії Канади. Є гіпотеза, що 
нестримні скандинави діста-
лись аж до Міннесоти.

Із прибуттям вікінгів 
пов’язане також заснування 
міста Дубліна, яким вони воло-
діли впродовж двох століть. 
Правителі-скандинави сиділи в 
ірландських містах Лімерику й 
Вотерфорді, тоді як дублінські 
конунги поширили на початку 
X століття свою владу навіть на 
Нортумбрію. Тільки битва під 
Клонтарфом 1014 року поклала 
край надіям скандинавів на за-
воювання всієї Ірландії.

1016-го данцям знову вда-
лося захопити Англію, і англо-
сакси скинули їхню владу лише 
в 1042 році. Та свободою насоло-
дитися не встигли. У битві під 
Стемфорд-Бриджем 25 вересня 
1066-го англійці дістали пере-
могу над військом «останнього 
вікінга», норвезького короля, 
що претендував на їхній пре-
стол. Ідеться про Гаральда ІІІ 
Суворого – зятя великого князя 
Київського Ярослава Мудрого. 
Проте вже через три дні на ан-
глійський берег висадилися ли-
царі того ж таки скандинав-
ського походження на чолі з гер-
цогом Вільгельмом Завойовни-
ком, вихідцем із Нормандії.  
14 жовтня на полях Гастінгса 
він розгромив місцевих прави-
телів, утвердивши своє пану-
вання. Водночас нормандський 
рід Отвілів підкорив Південну 
Італію, започаткувавши Сици-
лійське королівство. Так пере-
можно завершилася доба вікін-
гів у історії Європи.

Образ цих мореплавців увіч-
нено в сотнях романів і п’єс, кар-
тинах і скульптурах. Про них 
знімають художні й анімаційні 
фільми всіх жанрів, вільно ви-
тлумачений образ скандинавів 
використовують у важкій му-
зиці (так званий вікінг-метал). 
Viking – торгова марка взуття, 
ножів, автомобільних шин і тех-
ніки, з якою асоціюють міцність 
і надійність. «Молодими вікін-
гами» назвала себе німецька 
ультраправа організація, 
предки членів якої, можливо, 
навпаки, боронили Німеччину 
від скандинавів. Надзвичайно 
популярними в усьому світі є 
нордична міфологія та рунічна 
магія. Пам’ятники славетним 
предкам-вікінгам височать у 

Норвегії, Данії, Ісландії, Сполу-
чених Штатах.

Попри те, що в ІХ столітті на-
роди Європи прохали Бога по-
милувати їх від норманської 
жорстокості, згодом прямо-
душні, чесні й відважні сканди-
нави стали сприйматися як носії 
чеснот. Може, тому що їхня кров 
тече в жилах мешканців бага-
тьох країн континенту, а може, 
тому що вони мали великий та-
лант державників і всюди, де 
опинялися, швидко включалися 
в розбудову системи державних 
комунікацій, центрів, інститу-
цій, засновували міста й королів-
ства. Не оминули вони своєю 
увагою й Русь-Україну, котру 
звали Гардарики (Країна Міст).

Заміж За ШвЕда?
Написи рунами на території 
України є навіть у Кам’яній Мо-
гилі. Та й не дивно, бо варязьке, 
тобто скандинавське похо-
дження мали правляча динас-
тія Рюриковичів, деякі інші 
князівські та боярські роди, їхнє 
оточення. Загальна кількість 
скандинавів-колоністів, які по-
стійно мешкали на півдні Русі, 
вимірювалася сотнями. Свід-
чення цього – величезне посе-
лення вікінгів кінця ІХ – по-
чатку ХІ століття в Шестовиці 
під Черніговом. Крім того, до 
Києва й інших міст періодично 
прибували тимчасові контин-
генти, чисельність яких іноді 
сягала тисячі вояків. Часто при-
йшлі нормани одружувалися з 
наддніпрянками.

Поховання жінки в тради-
ційному українському строї ар-
хеологи дослідили поблизу цен-
тру скандинавських вікінгів – 
міста Бірки в південній Швеції. 
Тамтешні вчені датують його  
Х століттям і вважають захоро-
ненням слов’янки, захопленої в 
рабство під час походу варягів 
на Русь. Однак вона могла бути 
й руською дружиною сканди-
нава. Її одяг переконливо свід-
чить про тісну етнічну спорідне-
ність людності Південної Русі з 
історичними українцями. На 
думку фахівців, костюм небіж-
чиці типологічно близький до 
традиційного вбрання українок 
Середнього Подніпров’я.

вікінги в Шароварах
На береги Дніпра скандинави 
принесли найкращі з тих, які 
мали в своєму розпорядженні, 

зразки зброї, навички пішого 
бою та спритного судноплавства. 
За посередництва вікінгів на Русь 
потрапляли каролінзькі мечі, 
круглі щити й інші престижні 
речі із Заходу. Самі ж вони під 
час мандрів на руських просторах 
перейняли шаблю, стали ширше 
вживати кольчуги, конічний шо-
лом, кочівницьку піку, східний 
келеп, руські бойові сокири, мож-
ливо, складний лук, округлі стре-
мена й іншу упряж, навчилися 
нових прийомів кінного бою. На 
матеріалах тієї ж таки Шестовиці 
помітно, як учорашні блукальці 
морів ставали степовими верш-
никами. Цей процес був взаємоз-
багачувальним і багатосторон-
нім. Вчителі й учні, очевидно, не 
раз мінялися місцями.

Зокрема, найбільш безсум-
нівним скандинавським мечем 
тривалий час вважали знайде-
ний у селі Хвощове поблизу 
Миргорода на Полтавщині. Він 
зроблений не пізніше першої 
половини ХІ століття й має кра-
сиве бронзове руків’я з рельєф-
ним орнаментом (перевитими 
чудовиськами) у стилі рунічних 
каменів. Однак питання про по-
ходження хвощівського меча 
набуло зовсім несподіваного по-
вороту після того, як розчис-
тили його клинок. На одному 
боці смуги замість очікуваного 
латинського тавра проступило 
таке знайоме, таке українське 

слово «коваль», а на другому – 
ім’я майстра, котре можна про-
читати як Людота. Отже, на той 
час Русь уже налагодила власне 
конкурентоспроможне вироб-
ництво холодної зброї за захід-
ноєвропейськими зразками.

Скандинави, що служили в 
Давній Русі, охоче переймали 
елементи місцевої культури, на-
приклад зручний для верхової 
їзди одяг. Сага про Олава Ти-
хого з «Кола земного» Сноррі 
Стурлусона розповідає про події 
ХІ століття: «Пішли нові моди. 
Люди стали носити шаровари, 
стягнуті в щиколотках…» Вояки 
в широких штанях із характер-
ним напуском на чобіт, які ли-

№ 42 (310) 18–24.10.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|39

давні наРОди|СПАДоК

Скандинави, що Служили 
в давній руСі, охоЧЕ 
пЕрЕймали ЕлЕмЕнти 
міСЦЕвої культури



чили б запорозькому козакові, 
зображені на поминальних ка-
менях із острова Готланд. По-
статі в такому одязі трапля-
ються й на збережених фраг-
ментах північних гобеленів.

У скандинавських сагах про 
Ньяля, людей зі Світлого 
озера та багатьох інших зга-
дується й руська хутряна 
шапка, іноді із золотою при-
красою. Вона дуже цінува-
лася й часто виступала в ролі 
дорогого подарунка. Її но-
сили заможні вояки, купці, 
що бували в Русі, навіть ко-
нунги, а одного разу в та-
кому екзотичному голов-
ному уборі з’являється сам 
бог Одін. Можливо, тому що, 
за легендами, він прийшов 
до Скандинавії з Північного 
Причорномор’я. Фрагменти ху-
тра й шкури, виявлені в одному 
з поховань Бірки, дали змогу ре-
конструювати таку шапку, що 
виявилася схожа на головний 
убір українських гетьманів (!).

Набули в Скандинавії поши-
рення й руські пояси з метале-
вими накладками, сумки-
ташки, жіноче намисто. За зна-
хідками Х–ХІ століть в Бірці й 
Гедебю шведські археологи ре-
конструювали й запозичений із 

Наддніпрянщини каптан, 
який застібався на бронзові 
ґудзики від горла до пояса й 
був оздоблений позумен-
тами, – дуже схожий на піз-
ньосередньовічні українські. 
Такий одяг багатого ватажка 
вікінгів описано в сазі про 
Еґіля Скаллаґрімсона.

Русини вплинули також на 
будівельні технології сканди-
навів, навчивши їх споруджу-
вати степові хати-мазанки. Ось 
що пише про ту ж таки Бірку 
археолог Гольґер Арбман: «На 

території поселення […] вия-
вили два типи будинку. Стіни од-
ного з них були складені з плете-
ної лози, обмазаної глиною. Оче-
видно, її заздалегідь вирівнювали 
й укладали частинами на стіни 

будинку так, що лоза все-таки ли-
шалася роздільною. Другий тип 
будинку – зруб. Під час його бу-
дівництва використовували вели-
чезні вертикальні дерев’яні 
балки, які ретельно підганяли 
одну до одної. Проміжки між 
балками закривали сумішшю 
глини й моху. Очевидно, великі 
трикутні в перетині глиняні 
шматки, які дослідники знахо-
дять на території давньої Бірки, 
становлять рештки будівель 
цього типу. Однак у нас немає 
причин припускати, що описані 
вище дві техніки будівництва на-
лежать до двох різних часових 
періодів життя міста. Будівни-
цтво в Гедебю велося інакшими 
способами і, наскільки можемо 
припустити, відображало різні 
національні традиції...»

Скандинави теж впливали 
на будівельне мистецтво Русі. 
Не випадково українські церкви 
козацького часу такі схожі на 
норвезькі дерев’яні «ставкірки»: 
цей тип храмової будівлі з ХІ 

Бій двох 
вікінгів у 
шароварах на 
надгробку з 
Готланду

нормани в культурі
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Якщо дозволити собі дрібку спекуляції, 
то найвідомішим у світовій літературі 
вікінгом буде Гамлет, данський принц, 

що відмовився їхати в колоніальну Брита-
нію, де його мали вбити, вочевидь, під час 
збирання данини. Тема скандинавських 
морських завоювань існує в Шекспіра ли-
шень на тлі розказуваної історії, але ж непо-
коїть! І це більш як через півтисячоліття 
після реальної гегемонії північних зайд. До 
речі, звичаї при дворі Гамлетового вітчима 
суто варварські: на початку вбивство закон-
ного короля, наприкінці гора трупів, а трон 
дістається норвежцеві Фортінбрасу, котрий 
заявляється зі своїми витязями, щоб на-
вести нарешті в Данському королівстві лад. 
Для нас нормани теж мають неабияке зна-
чення: Київ виникає між двома актуаль-
ними для русичів світовими полюсами – на 
половині шляху з варягів у греки – й експан-
сію свою спрямовує теж у два боки: на Нов-
город та Константинополь. Тому цілком 
можливо, що, попри міркування істориків, 
на березі Дніпра й на чільному майдані сто-
лиці стоять пам’ятники прапрадідам Гам-
лета й Фортінбраса: човен у братів та відо-
мої сестриці надто вже нагадує дракари, що 

наганяли своєю появою жах на північні око-
лиці середньовічної Європи.

до джЕрЕл
Образ північного витязя, який приходить 
упорядкувати справи у королівстві (потлу-
мити там різних почвар і посісти трон), ма-
ємо вже в «Беовульфі». Це епічна британ-
ська поема приблизно VIII століття, дія якої 
цілком випадково відбувається в тій самій 
Данії. У фіналі герой, як те йому й належить, 
гине, рятуючи цілий народ посполитих, 
проте образ закутого в броню скандинава, 
звісно ж, залишається. Близько 1000 року, 
як стверджують історики літератури, напи-
сано «Сагу про Вольсунґів» (німецька версія 
відома як «Пісня про Нібелунґів»). Це вже іс-
ландська поема про підступно убитого Сі-
ґурда (Зіґфріда) та діву-войовницю Брун-
гільд (Брунеґільду). Сюжети почали цирку-
лювати Європою; відгомони цієї та інших 
саг потім були об’єднані у «Старшу Едду», 
збірник відомий від ХІІІ століття. Тоді ж іс-
ландський автор Сноррі Стурлусон створює 
його фактичний римейк – власну антологію 
саг, котру знають як «Молодшу Едду».

Збірники та численні списки північних 
поем не лише переповідають типові сю-
жети, а й демонструють картину вірувань – 

ще гірші морські хлопці
Як вікінги стали європейським культурним брендом



століття був поширений на всій 
Півночі повсюдно й розвинувся 
зі скандинавських язичницьких 
святилищ.

оСтанній норман
Нащадки скандинавів, зали-
шивши на мапах назви Фастів, 
Карлівка, Брунівка, Коровель та 
ін., влилися до руської військової 
еліти. У цьому сенсі дуже показо-
вим є багате поховання під курга-
ном біля села Таганча в Пороссі, 
датоване кінцем ХІ – ХІІ століт-
тям. У ньому лежав чоловік голо-
вою на захід, разом із ним покла-
дено було цілу тушу коня. Інвен-
тар дуже багатий і різноманіт-
ний: рештки вуздечки й сідла, 
шабля, спис, фрагменти щита, 
булава, кольчуга й шолом, срібні 
накладки, срібна чаша. Обряд за-
хоронення явно язичницький, 
попри знахідки в могилі медаль-
йончика із зображенням Христа. 
Однак вважати це поховання на-
лежним якомусь багатому тюрк-
ському воїнові не можна, бо замі-

рювання черепа показало, що це 
європеоїд, довгоголовий, з озна-
ками середземноморського типу. 
Небіжчик належав до руської 
князівської родини – про це свід-
чать і скандинавська довгоголо-
вість, і грецька середземномор-
ська домішка, яку встановлено 
аналізом ДНК останків. Впада-
ють в око своєрідність інвентарю, 
його відмінність від характерного 
для кочівницьких поховань. Ко-
човики, зокрема й чорні клобуки, 
не користувалися щитом, хоча 
саме його рештки знайдені біля 
воїна з Таганчі; не було в них і бу-
лави – майбутнього символу 
гетьманської влади. Знахідка 
спричинила чимало гіпотез. Осо-
бливо незвичним видавався 
язичницький обряд, здійснений 
при похованні руського князя в 
ХІІ столітті. Тепер це не вида-
ється аж таким неймовірним, 
оскільки археологи виявили на 
Прикарпатті цілу низку язич-
ницьких святилищ, які діяли від 
ХІ до ХІІІ століття включно.

Це важливе свідчення над-
звичайної стійкості язичниць-
кого світогляду в Київській 
Русі в усіх прошарках суспіль-
ства. А також того, що останні 
нащадки норманів брали на 
себе нелегкі обов’язки «про-
міжних васалів» у взаєминах 
київського князя з тюрк-
ськими кочовиками та степо-
вим слов’янським населенням 
– бродниками. Вони стояли 
біля джерел зародження укра-
їнського козацтва. 

Зображення 
нормана 
з голеною 
бородою 
й довгими 
вусами на 
рунічному 
надгробку зі 
Швеції

нормани в культурі
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саме звідти ми знаємо про богів та героїв 
скандинавського пантеону, одноокого 
Одіна, хитрого Локі, молотобійця Тора. 
Саме там шелестять крилами, злітаючись 
на місця битв та поразок, діви-валькірії. 
Саме з рядків цих поем постають образи су-
ворих північних воїнів. Мимохідь Стурлусон 
устигає у своїй «Едді» проаналізувати й пое-
тику давніх саг.

Утім, аж доки не постає зрілий роман-
тизм ХІХ століття, до «нордичних» сюжетів 
не звертаються, вочевидь, витісняючи свої 
травми. Хоча може бути й інше пояснення: 
від 1066-го, коли нащадки данських вікінгів 
нормани завойовують Британію, а німецькі 
та варязькі вожді родичаються з королів-
ськими домами Європи, про них говорити-
муть уже не мовою епосів, а рядками істо-
ричних хронік. Натомість романтизм повер-
тає захоплення саме нордичною міфоло-
гією: вершинною реалізацією сюжетів дав-
ніх саг слід вважати цикл із чотирьох опер 
Ріхарда Ваґнера із загальною назвою 
«Кільце Нібелунґів» («Золото Рейну», 
«Валькірія», «Зіґфрід», «Присмерк богів», 
1848–1869). У ХХ столітті до сюжетів «Саги 
про Вольсунґів» звертається Джон Толкін у 
книжці-реконструкції «Легенда про Сіґурда 
та Ґудрун» (1920), хоча, звісно ж, його фен-
тезійний світ увесь просякнутий нордич-
ними мотивами, а сам він був, крім пись-
менства, одним із чільних дослідників «Бео-
вульфа».

між мЕталом і комікСом
Жах можна прийняти або витіснити. Мир-
ний морський горизонт, із-за якого знена-

цька виринають хижі обриси дракарів, – 
давня метафора вторгнення, архетип не-
безпеки для цілого континенту. Ріг, який 
кличе в похід підкорювати землі за мо-
рями, – що краще вабитиме молоді роман-
тичні серця? Нацизм використав нордичну 
міфологію загалом і образ вікінга зокрема; 
неонацистські угруповання роблять це й 
досі. Звісно, аж ніяк не всі гурти, що викону-
ють так званий 
вікінг-рок сповіду-
ють данську, нор-
везьку, шведську 
чи російську вели-
кодержавну ідею, 
але точно в кожній 
із північноєвро-
пейських країн є 
виконавці, що 
крізь хвилі важ-
кого саунду закли-
кають Вотана чи 
Сварога на допо-
могу своїм уявним 
витязям. Вікінг-
рок, що є сплавом death-металу та 
скандинавського фольку, весь збудо-
вано на мотивах нордичної міфології 
та сюжетах давніх саг. Напрям виникає в 
1980-х; у цій манері починають грати швед-
ські Bathory та Enslaved, ісландський 
Strigaskor 42, норвезькі Isengard та Helheim. 
Дотепер у світі активні близько півсотні гур-
тів, що декларують свою причетність до 
вікінг-року. Патетичну романтику теми мор-
ського завоювання, кровожерної одержи-
мості, але й високого благородства нордич-

них зайд експлуатують численні історичні 
та квазіісторичні фільми, найяскравішими 
поміж яких є американські «Вікінги» (1958) 
та однойменний канадський серіал 2013 
року. Серйозно нордичну тематику потрак-
товує і голлівудський «Тор» (2011), хоча це 
екранізація коміксів студії Marvel, популяр-
них іще в 1960-ті.

Власне, витіснити тему можна висмію-
ючи. Тор від 1960-х 
хоч і був суперге-
роєм, проте комікс 
має свою поетику 
перетворення ви-
соких сюжетів на 
застиглий у картин-
ках мульт фільм. 
До слова, напри-
кінці 1990-х в Укра-
їні з’явилася своя 
комікс-серія «Свя-
тослав і вікінг» – 
тепер відшукати її 
можна хіба в біблі-
отеках. Як і в муль-

тфільмі «Астерікс і вікінги» (Франція, 
2006) та численних комедіях на кшталт 
«Вікі-вікінга» (Німеччина, 2009), кри-

ваві завойовники в цій перспективі перетво-
рюються на кумедних чи й відверто смішних 
галасливих бевзів, котрих, урешті, легко пе-
ремогти й цивілізувати. У цих двох іпостасях 
образ існує дотепер: доки романтичні й по-
хмурі молодики під важкий біт та виск дис-
торшну уявляють себе за веслами дракарів, 
решта Європи наминає попкорн, дивлячись 
сімейні комедії. 

патЕтиЧну романтику 
тЕми морСького 
ЗавоюваннЯ та 

виСокого 
БлагородСтва 

нордиЧних Зайд 
ЕкСплуатують 

ЧиСлЕнні іСториЧні й 
кваЗііСториЧні Фільми



лінгвіст тетяна печончик:
«У «кравчучки», «тітушка» і «кнопкодавів» є чималі шанси 
потрапити до академічних словників»

Спілкувалася 
оксана хмельовська 

т
етяна Печончик – кандидат 
філологічних наук. Серед її 
наукових зацікавлень – до-
слідження неологізмів у 

мові ЗМІ кінця ХХ – початку ХХІ 
століття. Закінчила Інститут фі-
лології Київського національного 
університету імені Тараса Шев-
ченка. Навчалась у Гарвардсь -
кому університеті за стипендією 
Українського наукового інсти-
туту, викладала безкоштовні кур-
 си державної мови для захисни-
ків Гостинного двору в Києві. 
Тиждень поспілкувася з нею 
про віджилі слова радянської 
епохи, про рідко вживані лек-
семи, які відродилися до актив-
ного обігу, а також про новотвори 
на позначення суто українських 
реалій.

у. т.: наскільки в україні медій-
ники вигадливі до слів? 

– Дуже вигадливі. Навіть 
більше: на зміни у словниках 
більше впливають не вчені, а 
журналісти. Вони формують су-
часні мовні норми, з їхньої легкої 
руки в мовлення (і в мову) ак-
тивно входять нові слова («тем-
ник», «гонгадзегейт», «грантоїд», 
«тушки»). Саме медійникам не-
рідко доводиться вирішувати, чи 
назва, яка стихійно виникла в 
певному середовищі, заслуговує 
на популяризацію. Часто журна-
лісти бувають не тільки творцями 
нових слів, а й тлумачами зна-
чень та активними ініціаторами 
впровадження у практику нових 
понять. Вони вводять терміни 
(наприклад, «девелопер», «га-
джет») у контекст, дають їм ви-
значення «в полегшеному варі-
анті».

у. т.: і все-таки скільки відсотків 
неологізмів залишається функці-
онувати в медіа-просторі? 

– На різних етапах розвитку 
мови по-різному. Якщо йдеться 
про кінець ХХ – початок ХХІ сто-
ліття, то багато фахівців відзна-

чають виняткову «неогенність» 
цього періоду й говорять про нео-
логічний «бум». Його спричи-
нило психологічне неприйняття 
забюрократизованої мови не-
давнього тоталітарного мину-
лого. В лінгвістиці вона дістала 
назву langue de bois («дерев’яна», 
або «дубова мова»), новомова, 
або новояз. Останні терміни є 
кальками з англійського new 
speak, уперше вжитого Джор-
джем Ор  веллом. Отож-бо і з’яви -
лося природне прагнення виро-
бити нові засоби вираження та 
форми образності.

За дослідженнями, активний 
словник української мови за 
останні десятиліття змінився на 
25%. Може, когось ця цифра зди-
вує. Однак, якщо врахувати не 
тільки виникнення нових слів та 
розвиток значень, а й міграцію 
лексики з мовної периферії до 
центру і навпаки, показник ба-
читься цілком виправданим.

Наприклад, є слова, які ра-
ніше були на мовній периферії 
і фіксувалися у словниках із при-
міткою «архаїзм», «історизм», 
«дореволюційне», «застаріле», 
«рідковживане». А нині вони по-
вернулися до активного вжитку 
(«гривня», «меценат», «казна-
чейство», «гувернантка», «чинов  -
ник», «речник», «віче»). Сюди ж 
таки належить лексика, доне-
давна теж периферійна, яка на-
зивала реалії «буржуазного сус-
пільства» («страйк», «мафія», 
«корупція», «фермер») і яку 
подавали у словниках ра-
дянського періоду з при-
міткою «у капіталістич-
них країнах». Єдиної на-
зви для таких слів у су-
часному мово знавстві 
немає. Їх іменують від-
родженими (Юрій 
Шевельов), реактиво-
ваними (Любов 
Маць  ко), внутріш-
німи входженнями 
(Данута Мазурик) 
або актуалізова-
ними (Любов Стру-
ганець). Ідеоло-

геми радянського періоду, на-
впаки, з мовного ядра переміс-
тилися на «околиці» зі зник-
ненням понять і явищ, які вони 
позначали: «комсомолець», «п’я-
тирічка», «комсорг», «ВЛКСМ», 
«ленінець». 

у. т.: у який спосіб здебільшого 
утворюються неологізми?

– Найчастіше виникають так 
звані семантичні. Йдеться про 
нові, переносні значення уже на-
явних у мові слів. Приміром, сар-
кофаг для небіжчика – саркофаг 
над ЧАЕС, дах для будинку – дах 
для бізнесу. Ще цікавий приклад: 
активно вживана в 1920-х роках 
лексема «лікнеп» мала два зна-
чення – «скорочення, ліквідація 
неписьменності» й «пункт лікві-
дації неписьменності, школа для 
дорослих». Нині це слово відро-
дилося і набуло ще одного пере-
носного змісту: «навчати того, 
чого хтось не знає, на чому він по-
гано розуміється». 

У текстах ЗМІ найбільше 
саме таких, семантичних неоло-
гізмів: «п’ятикутник» (знак яко -
сті), «більшовики» (представни-
 ки парламентської більшості), 

«тарілка» (у значенні «супутни-
кова система»), «дударик» (той, 
хто танцює під чиюсь дудку), 
«придворний» (той, що слу-
жить інтересам влади, діє в 
інтересах уряду, адміні-
страції).

у. т.: а якщо говорити 
саме про нові слова, які 
досі не були зафіксо-
вані в жодному слов-
нику?

–  Найчастіше 
лексика абсолютної 
новизни є запозиче-
ною. Певні нові реа-
лії приходять до нас 
уже з готовими на-
йменуваннями, які 
закріпились за ни ми 
в мовах тих країн, де 
вони виник  ли. Укра-

їнська мова часто не 
встигає запропонувати 

«У творенні 
неологізмів 

закладено широкі 
можливості для 

маніпуляції 
суспільною 
свідомістю: 
порівняйте, 

наприклад, слова 
«нашисти» 

(представники чи 
прихильники 

передвиборного 
блоку «Наша 

Україна») і 
«фашисти»; 
«янучари» 

(прихильники 
Віктора 

Януковича) і 
«яничари»
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свою, «національну» назву нового 
предмета, але легко засвоює іншо-
мовну. Найпотужнішим джерелом 
таких запозичень у мові ЗМІ по-
чатку ХХІ століття, як і в українській 
загалом, є англійська («меседж», 
«імідж», «саміт», «спічрайтер», 
«спам»). Згід   но з дослідженнями, 
нині в нас англіцизми становлять 
70–80% усіх привнесень. А, напри-
клад, на межі ХІХ та ХХ століть 
голов ними джерелами були фран-
цузька й німецька. Незважаючи на 
деякі пуристичні тенденції в мові, 
відчутним залишається й потік за-
позичень та кальок із російської, 
які переходять на шпальти ЗМІ («ту-
совка», «прикол», «дерибан», «від-
кат», «розрулити»).

у. т.:  Чи можна сказати, що деякі 
новотвори відображають ставлення 
мовця до відповідних понять? Як-от 
«азаровщина»…

– Це один із популярних спосо-
бів творення неологізмів – додаван-
ням суфіксів. Суфікс -щин- пере-
важно позначає якесь суспільне 
явище, спричинене діяльністю пев-
ної особи. Часто він має негативну 
конотацію (як-от «джан  гіров щина» 
у розумінні «продажна, нечесна 
журналістика»). Цей спосіб слово-
творення був активний і раніше. 
Згадаймо: «ждановщина» – полі-
тика крайньої реакції, партійної 
цензури, репресій проти творчої ін-
телігенції, яку проводив Андрій 
Жданов, «єжовщина» – масові 
чистки 1937–1938 років, на чолі 
яких стояв нарком внутрішніх справ 
СРСР Ніколай Єжов. 

у. т.:  а як щодо слів, які позна-
чають нові реалії в україні  
(на кшталт «тітушко» чи «кнопко-
дави»)?

–  Такі слова виникли як на-
йменування нової реалії, предмета, 
поняття в суспільному житті. На-
приклад, «кравчучка» – назва візка 
для ручного перевезення вантажів, 
який з’явився з переходом до ринко-
вої економіки за президентства Ле-
оніда Кравчука. Або «кучмізм» – 
термін, який використовують на по-
значення часу правління Леоніда 
Кучми. Ці слова вже є у Вікіпедії. До 
цієї категорії можна зарахувати й 
«тітушків» – молодиків спортивної 
статури, які з’являю ться там, де по-
чинається надмірна громадянська 
активність, щоб її «заспокоїти». Це 
слово уже також зафіксовано в дея-
ких онлайнових словниках.

Крім суспільно-політичних нео-
логізмів є багато інших. Напри-

клад, терміни права, уживані в 
суспільно-політичному дискурсі 
ЗМІ («прайвесі»), філософські, со-
ціологічні та психологічні терміни 
(«псі-фактор»), лексика на позна-
чення соціально-еконо міч   них реа-
лій («бізнес-інкуба тор»), неоло-
гізми у сфері культури («арт-
менеджер», «перфоменс»), спор-
тивна термінологія («сноубор-
дист», «фристайл») і багато інших. 

Окремо треба сказати про 
широку групу науково-технічної 
лексики. Приміром, із галузі ін-
форматики («проксі-сервер»), яка 
з розвитком IT-технологій дуже 
активно поповнюється новотво-
рами. У сучасному побуті пошири-
лися назви інших технічних при-
строїв («біотуалет», «віб ромаса-
жер», «фритюрни ця» тощо).

у. т.: Чи мають такі слова шанси по-
трапити до академічних словників? 

– Так, і дуже великі. Лексеми-
новотвори втрачають свою новизну, 
якщо їх часто вживають у різних 
стилях і жанрах. Скажімо, не так 
давно неологізмами були «дизай-
нер», «джинси», «бадмінтон», «пи-
лососити», а тепер вони перестали 
такими бути. Цікаво, що деякі з цих 
термінів уже навіть вийшли з актив-
ного вжитку, хоча жоден із них не 
був зафіксований в 11-томному 
Словнику української мови. 

у. т.:  Як відбувається кодифікація 
нової лексики? Яким чином неоло-
гізми потрапляють до словників?

– Це відбувається в кілька різ-
них способів. Лексикографи вклю-
чають нові, уже апробовані слова до 
реєстру чергового видання тлумач-
ного словника літературної мови 
або видання окремого тому як до-
повнення до нього. Крім того, є 
словники, які відображають мі-
грацію лексики від периферії до 
центру, процеси її актуалізації та 
пасивізації. Тобто спеціальні – мов-
них змін. Неологізми фіксують у 
словниках, які відображають роз -
виток лексичного складу мо  ви за 
визначений проміжок часу. У таких 
лексикографічних працях обов’я-
зково вказують часові межі добору 
матеріалу на основі заздалегідь 
окресленого списку джерел. Але, 
звісно, найбільш оперативно відо-
бражають мовні реалії щодня онов-
лювані електронні словники. Вони 
дають змогу читачеві, ставши авто-
ром, додавати нові слова. Ті з них, 
які проходять випробування часом, 
залишаються «узаконеними» наза-
вжди. 



автор: 
максим 
івануха
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недешевий фастфуд 
Західні телесеріали розширюють глядацьку аудиторію й збільшують 
бюджети, створюючи вагому конкуренцію кінематографу 

Б
ільшість людей на запи-
тання, які фільми вони по-
любляють, часто назива-
ють різноманітні серіали. 

Це може викликати подив, адже 
кіно і телесеріали, попри схожі 
методи появи на світ, все ж різ-
няться за формою і часто за її на-
повненістю. Та внаслідок не-
вблаганних трансформацій ви-
сокого мистецтва в рамки «фор-
мат – неформат» кіно та телеві-
зійні серіали набули схожих 
ознак сучасності, як-от жанро-
вість і визначеність у часі. 

Як кіно на певному етапі по-
чало відтісняти театр, так і сері-
али тепер створюють вагому 
конкуренцію кінематографу.  
І все це не лише завдяки гляда-
чам, захопленим довгограю-
чими історіями, а й через чіткий 
диктат у кіно хронометражу та 
завершеності дії. Людина в ша-
леному світі, де всі кудись навви-
передки біжать, не завжди має 
змогу навіть нормально пообі-
дати. А стандартний фільм, який 
зазвичай триває дві години, 
можна порівняти саме із повно-

цінною трапезою, на яку слід ви-
ділити час. Та чи потрібно йти на 
такі жертви, коли можна просто 
перекусити фастфудом, який у 
необмежених кількостях пода-
ють нам телевізійні магнати з 
усіх куточків світу. 

Проте не завжди цю їжу 
швидкого приготування можна 
назвати такою дешевою чи низь-
копробною. Так само як і в кіне-
матографі вже давно не головує 
високий стиль. Глобалізація 
прирівняла все до строгого 
кліше. Кіно остаточно поділи-
лося на артхаус і мейнстрим, а їх-
ній протиприродний союз навіть 
породив новий жанр – арт-
мейнстрим, під який можна за-
тесати будь-яке авторське безум-
ство, котре здатен проковтнути 
пересічний глядач. Поступово 
телесеріали стали захоплювати 
нішу «великого» кіно, увій-
шовши в глобальний культур-
ний простір. Усе це через гро-
міздкість виробництва кожного 
фільму, яке навіть за наявності 
сиквелів, триквелів розтягу-
ється в часі на кілька років. А ось 

нову серію улюбленого телеві-
зійного шоу можна переглянути 
вже за тиждень.

У телевізійних серіалах, на 
відміну від повнометражних 
стрічок, набагато ширше поле 
для втілення вражаючих ідей, 
саме тому так часто сценаристи 
втікають із кіно на телебачення, 
щоб розповісти історію, яка буде 
тривалішою, ніж двогодинний 
фільм. Серіали, у яких сюжет не 
розбивається на рівнозначні 
шматки, а герої поступово роз-
виваються, називають горизон-
тальними. Усе йде по прямій. 
Така побудова найбільше нага-
дує кінематограф. Але вагомою 
різницею між тим, як пишеться 
сценарій для кінокартин і для 
серіалів, є процес створення. 
Для останніх він інтерактивні-
ший, відкритіший, тоді як перші 
потребують відстороненості ав-
тора сценарію від постановки. 
Над перипетіями чергової серії 
може працювати ціла знімальна 
бригада, натомість фільм пи-
шуть переважно або самі режи-
сери, або сценаристи, або і ті, і ті 

«Божевільні» («mad 
men», 2007, шість сезо-
нів) 
Робота рекламної аген-
ції на Медісон-авеню, 
стилізована під 1960-ті. 
Кожна деталь серіалу 
відпрацьована до дріб-
ниць, саме тому пери-
петії життя креативного 
директора Дона Дрей-
пера та його підопічних 
є по-справжньому без-
доганним і насиченим 
видовищем. Глядач має 
змогу відчути епоху, відо-
бражену в цьому фільмі, 
й стати її співучасником.

«гра престолів» 
(«Game of Thrones», 
2011, три сезони)
Не все так доброчесно й 
порядно у фентезі-історії, 
сплетеній з інтриг і при-
год. Цей телесеріал, від-
знятий за мотивами серії 
романів Джорджа Мар-
тіна, відправляє глядача 
в подорож вигаданим 
світом, який може скида-
тися на середньовічну Єв-
ропу. Автори на тлі непе-
редбачуваної поведінки 
персонажів порушують 
питання релігії, політики, 
рівності жінок і чоловіків. 

«дівчата» («Girls», 
2012, два сезони)
Створені молодою вико-
навицею головної ролі 
Леною Дангем «Ді-
вчата» – небанальний, 
саркастичний погляд 
молодих авторів сері-
алу на самих себе. Це 
комедійний портрет ді-
вчат, які переступили 
двадцятирічний рубіж, 
перебувають у пошуку 
свого місця під сонцем, 
потрапляють у каверзні 
ситуації, але, попри все, 
й далі вірять, що на них 
чекають успіх і кохання.

«покидьки» 
(«misfits», 2009,  
чотири сезони)
Для всіх любителів не-
стандартних сюжетів цей 
комедійно-фантастичний 
серіал про проблемних 
підлітків може стати мож-
ливістю отримати вагому 
порцію чорного гумору 
та некоректних жартів. 
Через усі випробування, 
які п’ять героїв пройдуть 
під час випробувальних 
робіт, вони стануть по-
справжньому близькими 
глядачеві завдяки своїй 
безпосередності.

«американська історія 
жахів» («american 
Horror Story», 2011, два 
сезони) 
Рідкісний для серіаль-
ного виробництва жанр 
психологічного трилера з 
елементами горору на 
сьогодні має лише 25 се-
рій мало пов’язаних між 
собою двох сезонів. Сю-
жет першого сконцентро-
ваний на відреставрова-
ному будинку, у який за-
селяються нові мешканці. 
Другий сезон відносить 
нас у психіатричну лі-
карню для злочинців. 

найпопулЯрніШі СЕріали оСтанніх років*
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у співавторстві. Хоча, напри-
клад, сценарист популярного се-
ріалу «Божевільні» Метью Вай-
нер зазначає, що відстежує 
кожне промовлене слово на зні-
мальному майданчику. Мож-
ливо, тому його робота так схожа 
на еталонне кіно.

Серіали часто називають 
прихистком невдах, які не 
змог ли реалізувати себе в кіне-
матографі. Але за останні деся-
тиліття все докорінно змінилося. 
Засобами і формами, якими по-
слуговується будь-який серіал, 
почали відображати класичні 
твори, завдяки чому глядач біль-
шою мірою може насолодитися 
телевізійною екранізацією «По-
вернення в Брайдсхед» (1981), 
аніж скороченою версією 2008 
року. Кіно розраховане переду-
сім на оригінальні, короткі, вра-
жаючі історії. І в цьому аспекті 
воно назавжди програє серіа-
лам, які можуть у повному обсязі 
охопити об’ємний художній твір, 
не форсуючи подій.  

Серіали стають дедалі до-
ступнішими. Якщо раніше гля-
дачі мали змогу, не відриваю-
чись від дивана, переглядати різ-
номанітне мило на кшталт 
«Санта-Барбари», то тепер окрім 
телебачення широкий простір 
для найрізноманітніших серіа-
лів надають безплатні торент-
трекери, онлайн-ресурси, з яких 
на власний ПК можна заванта-
жити посезонно будь-який 

більш-менш відомий серіал. 
Тобто людина може сама обрати, 
що саме дивитися без зайвих ви-
трат грошей і часу. 

Кіно останніми роками, 
особливо те, яким наповню-
ються кінотеатральні зали, за-
галом дискредитує саме себе, 
адже за красивими плакатами 
з першокласними голлівуд-
ськими зірками часто криється 
примітивний сюжет чи перед-
бачувана гра акторів. Відпо-
відно в серіалах можна зустріти 
артистів, які дещо втратили по-
пулярність тепер і виконують 
ролі на вищому рівні саме на 
телебаченні. Тут варто згадати і 
дворазову володарку премії 
«Оскар» Джессіку Ландж, яка 
дістала друге дихання в «Аме-
риканській історії жахів», чи 
так само двічі володаря 
«Оскара» Кевіна Спейсі, який 
цього року з’явився в телесері-
алі «Картковий будинок». Така 
зміна пріоритетів видатних ак-
торів у бік телевізійних шоу 
пов’язана з тим, що вони мо-
жуть розкрити свій талант у по-
вному обсязі тепер тільки там.  

Свіжі серіали знімають з аб-
солютно новою подачею, часто 
кінематографічно, дозволяючи 
собі пришвидшувати або, на-
впаки, сповільнювати перебіг 
подій. Телевізійні зарубіжні хіти 
завдяки старанням знаних кіно-
діячів стають більше схожими 
на мистецтво, якому з кожним 

роком дедалі важче вписатись у 
стандартний хронометраж філь-
мів. Режисер Тодд Гейнз, стрічки 
якого «Далеко від раю» і «Мене 
там немає» успішно сприйняла 
критика, подався на телеба-
чення, щоб відзняти міні-серіал 
«Мілдред Пірс» для HBO, який 
2011-го був представлений у по-
законкурсній програмі Венецій-
ського кінофестивалю. Таких 
прикладів можна навести без-
ліч, адже навіть сам Мартін 
Скорсезе, який раніше не був по-
мічений на ТБ, відзняв пілотну 
серію «Підпільної імперії» для 
HBO у 2010 році.

Західні стандарти, як і ра-
ніше, диктують моду, серіали по-
ступово набувають ознак якіс-
ного кіно. Однак плинність ка-
дрів та хронометраж зафільмо-
ваного не виключають одного: 
глядачеві зазвичай абсолютно 
все одно, якою термінологією на-
звуть той чи інший аудіовізуаль-
ний твір. Можливо, то буде кіно, 
можливо, серіал. Насправді по-
діл вельми умовний. Головне 
для споживача цієї інформації – 
знайти своє відображення по той 
бік екрана, побачити схожий до-
свід. Тому можна констатувати, 
що смерть кіно перебільшена. 
Воно просто виходить на новий 
рівень, де стираються межі між 
протилежностями й серіали ак-
туальніші для сучасної людини, 
обмеженої лише домівкою та ро-
ботою. 
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«Чужий серед своїх» 
(«Homeland», 2011, два 
сезони)
Серіал про колишнього 
військовополоненого, 
який протягом восьми 
років перебував в Іраку і 
після повернення якого 
змінюється не лише його 
особисте життя, а й полі-
тична ситуація в країні. У 
цій історії знову на повну 
силу розкриває свій та-
лант актриса Клер Дейнс, 
яка грає агента ЦРУ, що 
підозрює головного героя 
в підготовці нових теро-
ристичних атак на США. 

«пуститися берега» 
(«breaking bad», 2008, 
п’ять сезонів)
Життя Волтера Вайта змі-
нилося коли він дізнався, 
що стрімко наближається 
до смерті. З тихого викла-
дача хімії він перевті-
лився у виробника нарко-
тиків, гроші від збуту яких 
допомогли б його родині 
вижити. Серіал цікавий 
непередбачуваним сю-
жетом. Тут до останнього 
можна співпереживати 
герою, в якого відкрилося 
друге дихання, нехай 
воно й погано пахне. 

«абатство даунтон» 
(«Downton abbey», 
2010, три сезони)
Любов британців до філь-
мування власної аристо-
кратії вилилась у поста-
новку цього телесеріалу, 
в якому відтворено Ан-
глію початку минулого 
сторіччя. Після загибелі 
на «Титаніку» спадкоє-
мець титулу графа Грен-
тема лишив численному 
сімейству можливість че-
рез чвари знайти порозу-
міння. Тут можна спосте-
рігати величезний зріз 
британської історії.

«американська сі-
мейка» («modern 
Family», 2009, чотири 
сезони)
Оригінальна назва цього 
ситкому більше відпові-
дає сюжету й характерам 
героїв. Три сучасні сім’ї, 
позбавлені комплексів і 
традиціоналістських упе-
реджень, які постійно по-
трапляють у смішні ситуа-
ції у зв’язку з вирішенням 
побутових питань між со-
бою.  Був відзначений 
премією «Еммі» три роки 
поспіль як найкраще ко-
медійне шоу на ТБ.

«картковий будино-
чок» («House of cards», 
2013, один сезон)
Ще один серйозний полі-
тичний проект американ-
ського ТБ, присвячений 
кулуарній боротьбі мож-
новладців між собою. На 
глядачів чекає вигадана 
історія, одного разу вже 
відзнята у Великій Брита-
нії далекого 1990 року. 
Тобто новий серіал є ри-
мейком. До роботи над 
ним долучився видатний 
режисер Девід Фінчер, а 
також актори Кевін Спейсі 
та Робін Райт. 

найпопулЯрніШі СЕріали оСтанніх років*

81,8 млн
 людей – таку 

аудиторію вдалося 
зібрати біля 

екранів серіалу 
«Доктор Хаус» 

Близько 

1 млн
 користувачів 

інтернету скачали 
за добу фінальну 

серію серіалу 
«Загублені» 

(«Lost»)

Близько 

$20 млн
 витратили на 
пілотну серію 
творці серіалу 
«Терра Нова»

$120 млн
 становить бюджет 
10-серійного сезону 

серіалу «Тихий 
океан» 



автор:  
лесь Белей, 
Франкфурт–

київ

Ґутенберґ 2.0

13 
вересня завершилася 65-
та Франкфуртська книж-
кова виставка. Цього-
річна статистика пока-

зала кількісне зростання порівняно 
з 2012-м: із традиційних 100 країн-
учасниць приїхали 7,3 тис. видавців 
(на 300 більше, ніж торік), організо-
вано 3,6 тис. івентів (у 2012-му –  
3,2 тис.). Грандіозне видавниче дій-
ство споглядали 275 тис. відвідувачів.  

Ознайомившись із цифрами, 
можна дійти висновку, що світовий 
видавничий ринок розвивається 
звич  ним темпом. Однак після огляду 
величезних павільйонів виставки 
з’являються зовсім інші думки. Книж-
кова індустрія таки зазнає цифрової 
трансформації, якою ще донедавна 
лякали футурологи.  

Над найважливішими європей-
ськими книжковими виставками 
(Франкфурт і Лондон) дух транс-
формації витав ще кілька років 
тому. Уже тоді з’являлися цифрові 
стартапи, які плавно, але впевнено 
вливалися в павільйони, заставлені 
звичайними книжками. З кожним 
роком їх ставало дедалі більше, од-
нак до 2012-го вони не витісняли з 
виставки традиційних видавців. За 
останній рік еволюція читалок, 
смартфонів та ринку електронних 
послуг дійшла до критичної межі, 
після якої почалися незворотні 
зміни.   

На Лондонській книжковій ви-
ставці, що відбулася навесні, відчу-
валася паніка серед традиційних 
видавців. Продаж паперових кни-
жок став різко маліти, в англомов-
них країнах ринок електронних сяг-

нув середньої позначки 20% загаль-
ного ринку. Кити видавничого біз-
несу почали сипати мільйонами на 
цифрові видавничі програми. 
З’явилося море стартапів. Ринок ли-
хоманило. Відтоді минуло півроку. 
За цей час цифрова буря трохи 
вщухла, однак наслідки трансфор-
мації можна було побачити у Франк-
фурті неозброєним оком. 

По-перше, відбулося суттєве 
укрупнення ринку. Дрібних видавців 
поскуповували більші, й тепер па-
вільйони переважно займали видав-
ничі групи. Колос видавничого ринку 
Penguin Random House об’єднав у 
своїй структурі 250 видавництв і ви-
пускає 40% комерційної англомов-
ної літератури. З’явилося чимало 
стендів літературних агенцій, що ви-
тіснили стенди середніх незалежних 
видавців. Президент Франкфуртської 
книжкової виставки Юрґен Боос на-
зиває цей процес олігополією і вва-
жає його небезпечним. 

По-друге, на виставці було дуже 
мало порівняно з минулими роками 
книжок у жанрі нон-фікшн чи навіть 
фікшн (основні жанри електронного 
ринку). Така література перекочу-
вала від незалежних видавців на за-
гальні національні стенди, які приї-
хали на виставку коштом держав-
них бюджетів. Видавці представ-
ляли, як правило, дитячі ілюстро-
вані книжки, куховарські та госпо-
дарські порадники, ілюстровані те-
матичні енциклопедії, які не дуже 
зручно читати на читалках.   

По-третє, на виставці з’явився 
спектр послуг видавничого постпро-
дакшну: фірми, що пропонують 
піар-послуги та рекламні кампанії 
для друкованих книжок, а також ме-
режі дистрибуції по бібліотеках, 
оптових та роздрібних точках у 

всьому світі, які допомагають забу-
вати тиражі.  

По-четверте, буря цифрових 
стартапів, яка вирувала в Лондоні, 
стихла: кількість почала перехо-
дити у якість. Невдалі проекти від-
пали, успішні розбудовують клієнт-
ську базу та сферу послуг. З’явилася 
ціла низка успішних платформ для 
електронного самовидання. Вони 
пропонують прості програми для 
конвертування написаного тексту в 
найпопулярніші формати електрон-
них книжок із використанням зо-
бражень чи навіть відео, їх дистри-
буцію в найпопулярніших магази-
нах. Такі послуги пропонують як ви-
давцям, так і самвидавним авто-
рам. Останні при цьому уникнуть 
незручних контрактів, непрозорих 
гонорарів (а також втрачають якісні 
редагування та дизайн), характер-
них для традиційних видавців. Де-
які самвидавні автори досягли не-
абиякого успіху (100 тис. проданих 
примірників), на цьогорічній ви-
ставці вони мали 50 презентацій. 

Усі ці процеси відбуваються над-
звичайно динамічно. Франкфурт-
ська виставка-2013 має зовсім інший 
вигляд, аніж п’ять років тому. Єдине, 
що не змінюється, – це національ-
ний стенд України. Його оминають 
світові тенденції, і він показує 
кам’яну стабільність. 

Цього року стенд був не такий 
кітчевий, як 2012-го, – обійшлося 
без вишиванок, пластмасової ка-
лини та фотографій ланів із соняш-
никами. Тлом слугував чорний гля-
нець – трохи траурно, зате реаліс-
тично (на фото). Найдивнішим був 
добір учасників, які є абсолютно різ-
ними за ступенем розкрученості, 
репрезентативності та професіона-
лізму. На стенді містилися вивіски 
агенції Ядвіґи Кирилової, видав-
ництв «Фоліо», «Мистецтво» та 
«Майстер-Клас». Асортимент кни-
жок, що представляли Україну (ба-
гато російськомовних), залишає 
безліч запитань. Ніякого каталогу 
Держкомтелерадіо – орган, відпові-
дальний за організацію стенда, – 
випустити не спромігся. 

Такий самий убогий стенд мали 
тільки Республіка Косово та Біло-
русь. Щоправда, у останньої був і 
альтернативний стенд «Books from 
Belarus», зроблений зі смаком: 
без тракторів і бульби. Це ініціа-
тива кількох тамтешніх видавців, 
які згуртувалися, заручилися під-
тримкою Шведського інституту і до-
стойно представили своїх авторів 
на найважливішій книжковій події 
Європи. 
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автор:  
юрій 

гаврилюк, 
польща

від Сяну до дому
Тиждень мандрував місцями дитинства й ранньої молодості 
Богдана-Ігоря Антонича

щоб побачити Антони-
чеві місця, озброй-
теся не лише бажан-
ням, а й польською 

візою. І будьте готові до того, що 
в цих краях українською про-
мовляють лише пам’ятники на 
цвинтарях.

новиЦЯ: оптиміСтиЧні 
мандри лЕмківщиною
Горлицький повіт, де народився 
український поет Богдан-Ігор 
Антонич, є серцем і сьогодні 
живої Лемківщини. Підтвер-
джує це як офіційна статистика, 
згідно з якою тут проживає 

близько 1,6 тис. лемків, так і 
сама активність громади. На 
Горличчині, а саме в Ждині, 
відбуваються щороку «Лемків-
ські ватри». Туди з’їжджаються 
тисячі людей і з так званого За-
ходу (тобто територій, куди 
було депортовано українців під 
час акції «Вісла» у 1947-му), і з 
України (куди перші лемки-
переселенці потрапили вже 
1940-го, але більшість їх опини-
лася там, переважно також під 
примусом, у 1944–1946 роках). 
Окрім того, майже в усіх селах 
південніше Горлиць є діючі 
церкви. Хоча це, звісно, лише 
тінь минулого: у 1930-х роках у 
Горлицькому повіті, який мав 

приблизно такі самі межі, про-
живало не менш ніж 25 тис. 
лемків.

Одним із острівців колиш-
ньої Лемківщини є рідна Анто-
ничева Новиця. Як і кожне лем-
ківське село, вона видовжена 
понад потоком, бо лише у ви-
різьблених водою долинах зна-
ходилося місце, щоб побуду-
вати хатини для життя й храм, 
щоб молитися Всевишньому.  
У кільканадцяти новицьких 
хижах і нині мешкають лемки, 
які повернулися в 1950-х та 
пізніше; у парафіяльній 
церкві Св. Параскевії відправ-

ляються греко-католицькі бо-
гослужіння. Ця святиня –  
у центрі села, а на початку його 
– невелика церковка Успіння 
Богородиці. Саме біля неї стояв 
будинок пароха, де народився 
Богдан Антонич. Нині на цьому 
місці є пам’ятний знак із по-
груддям поета (фото 1). 

Самі Горлиці – це вже поль-
ське місто, і лемки, села яких 
простягалися вузькою верви-
цею в гірських долинах, колись 
приїжджали сюди хіба що на 
ярмарки. Зараз по-іншому: саме 
тут міститься штаб-квартира 
Об’єднання лемків (асоційова-
ного члена Об’єднання україн-
ців у Польщі), а від 2009 року 

діє ще й створений ним Центр 
культури імені Богдана-Ігоря 
Антонича. Антоничівський ку-
точок є також у місцевому му-
зеї Польського туристично-
краєзнавчого товариства. 

Своє походження з Горлиць-
кого повіту поет підкреслював 
часто, хоча провів тут лише 
найперші роки життя, до того ж 
із перервою, адже в 1910-му 
отець Василь, його батько, діс-
тав призначення до села Павло-
кома над Сяном. Однак наступ-
ного року священик знову пра-
вив служби під Горлицями, у 
селі Мацина-Велика, щоб неза-

баром укотре переселитись у 
Сяноцький повіт, спочатку до 
Липовця (1913), пізніше до 
Яселя (1918) й нарешті до Во-
лиці (1919). Мешканці остан-
ньої, як і Павлокоми, – це вже 
не лемки, а надсянські «доли-
няни». Отже, український поет 
провів на Лемківщині, може, 
сім-вісім років життя, якщо 
виключити кілька епізодів ви-
їзду, пов’язаних із фронтовими 
боя ми 1914–1915 років, дуже 
спустошливими для цього 
краю, та з українсько-польською 
війною за Галичину 1918–1919-
го, коли родина Антоничів опи-
нялася тимчасово у Відні та сло-
вацьких Михайлівцях.

Міжнародні  
телефонні розмови  

 з Польщі              
за допомогою  
ТревелСімки:  

вихідний тариф –

$0.39/хв, 
вхідний –

$0/хв

1 2 3
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СЯнок і ЧЕртЕж: витоки 
БатьківСького роду
Щоб пізнати батьківські корені 
Богдана-Ігоря Антонича, треба 
зупинитися в Сяноку (фото 2). 
Нині це повітове місто в Під-
карпатському воєводстві Респу-
бліки Польща, але завдяки іс-
торичному музеєві, що діє в ко-
лишньому замку, можна зазир-
нути в його давньоукраїнське 
минуле. Музей відомий перед-
усім величезною колекцією 
українських ікон (найстарші з 
XV століття), що зібрані з цер-
ков, які після 1944–1947-го 
втратили своїх парафіян і опі-
кунів. Хоча експозиція має за-
гальну назву «Церковне мисте-
цтво XII – ХХ століть», адже за-
вдяки археологам земля «по-
вернула» численні артефакти 
княжої доби, зокрема й на-
грудні хрести-енколпіони та 
свинцеві печатки руських кня-
зів із зображеннями їхніх святих 
покровителів.

Отже, українство тут не 
лише справа минулого, бо ж по-
ряд із цитаделлю стоїть діюча 
(від 1780-х) церква Св. Трійці, 
яка нині є соборним храмом 
православної Перемисько-
Новосанчівської єпархії. Очолює 
її лемко, владика Адам (Дубець). 
Є тут і греко-католицька парафія  
у колишньому селі Дубрівка-
Руська, яке нині вже у межах 
міста. За даними перепису, про-
веденого у 2002 році, в Сяноць-
кому повіті проживає не менше 
тисячі українців.

Поза центром, уже по той 
бік Сяну, є ще один музей – на-
родного будівництва (просто 
неба), де представлено зразки 

церковної та житлової архітек-
тури кількох українських етно-
графічних груп, адже колишня 
Сяноцька земля, одна із п’яти в 
Руському воєводстві, була міс-
цем сусідування бойків, лем-
ків та надсянських «долинян».  
А ще цей музей має свою колек-
цію ікон.

Як за княжої доби, так і за 
новітньої, коли в середині ХІХ 
століття почалося українське 
національне відродження, Ся-
нок поступався Перемишлеві,  
проте разом зі своїми околи-
цями він міцно вписався в істо-
рію: і місцеву, «галицьку», і 
всеукраїнську. Тут, у родині 
протопопа Василя наро-
дився книжник Михайло, 
співтворець Пересопниць-
кого Євангелія, на якому 
присягають українські пре-
зиденти, а в селі Явірник-
Руський свій земний шлях 
почав Михайло Вербиць-
кий, автор музики Держав-
ного Гімну. Він теж провів 
більшість свого життя над 
Сяном – у Перемишлі та 
Млинах, де був парохом. Це 
село край шляху Львів – 
Яворів – Радимно – Ярослав. 
Отже, якщо оберете дорогу че-
рез КПП Краковець – Корчова, 
можете відвідати його могилу  
поруч із церквою XVII століття, 
в якій отець Михайло служив. 
Саме на тамтешній парафії на 
початку 1860-х він написав му-
зику до вірша про невмиру-
щість України.

Цю надсянську землю 
орали предки Богдана-Ігоря по 
батьківській лінії. Їх пам’ятає 
село Чертеж, яке розкинулося 
біля самого Сянока. Нині тут 
живуть поляки, але про україн-
ське минуле нагадує Преобра-
женська церква XVIII століття 
(фото 3). Саме біля неї, а отже, 
на почесному місці, похороне-
ний дід поета Антін Кіт (помер 
1890-го у відносно молодому 
віці, 44 роки). Для селянина 
прізвище Кіт було типовим, 
тим більше за жінку він узяв 
собі Євдокію Гуску (її могила 
вже за церковною огорожею, на 
сільському цвинтарі). Але коли 
син подружжя Котів Василь 
став у 1906-му священиком, а 
до того одружився з родовитою 
попівною, довелося відректися 
від родового наймення, яке не 
звучало достатньо поважно для 
священика. Молодий ієрей, 

майбутній тато поета, однак, 
назвав себе не Котовичем чи 
Котовським, а від батькового 
імені – Антоничем.

До цих місць Василь Анто-
нич повернувся 1919 року, коли 
оселився з родиною на парафії в 
надсянській Волиці. Так він 
учинив, бо звідтіля було рукою 
подати до Сянока. У місті була 
гімназія, де наступного року 
розпочав навчання його син. 
Тут Богдан-Ігор продовжив і 
свою українську освіту, поча-
ток якій поклали вірші Шев-
ченка, що їх із пам’яті читала 

нянька. Штудіював націо-
нальну спадщину як за гімна-
зійною партою, так і згодом 
удома. Зрештою, в Сяноку на-
вчання української мови та 
літератури також мало вели-
кою мірою приватний харак-
тер. Хоча в класичній гімназії 
імені Королеви Софії українці 
становили тоді близько 20% 
учнів, вони могли розрахову-
вати лише на дві години рідної 
мови щотижня, адже всі пред-
мети викладали їм польською. 
Однак учитель української Во-
лодимир Чайківський запро-

шував здібніших учнів до себе 
додому, давав читати зі своєї до-
сить багатої бібліотеки україн-
ські книжки, а відтак влаштову-
вав обговорення прочитаного.

Одним із цих напівприват-
них учнів Чайківського був Бог-
дан Антонич, який, за словами 
одного з тодішніх гімназистів, 
«розмовляв, як на наші умови, 
гарно по-українськи, з легким 
лемківським наголосом, і в ці 
1923–1925 роки читав дуже ба-
гато. У ті роки почав писати свої 
перші вірші, але мені не доводи-
лося їх читати, він нерадо їх по-
казував».

Отже, «Антонич з-за Гор-
лиць» (так згодом назвав він 
себе на сторінках літературної 
преси), прибувши 1928-го до 
Львова, був хоч і початківцем, та 
вже поетом. А Богданова наре-
чена Ольга Олійник у статті-
спогаді зауважувала, що мисте-
цтво слова не було єдиним, 
яким він володів у моменті ви-
бору творчого шляху, адже мав 
обдарування ще й у царині му-
зики та малярства: «Тому на по-
чатку студій Львівського універ-
ситету Антонич вагався. Не міг 
рішитися, чому має посвяти-
тися: музиці чи малярству? І ви-
брав... поезію». 

автобіографія
В горах, де 
ближче сонця, 
перший раз при-
глянувся небу,
тоді щось дивне 
й незнане пробу-
дилося у мéні,
і піднеслася го-
лова, й слова 
прийшли до уст 
зелені.
Тепер – де б я не 
був і коли-
небудь,
я все – п’яний 
діт вак із сонцем 
у кишені.
А як зійшов із гір 
до гамірливих 
міст,
у злиднях і не-
вдачах не кляв 
ніколи долі та не 
ганив,
глядів спокійно 
на хвиль против-
них гураґани.
Мої пісні – над 
рікою часу кали-
новий міст,
я – закоханий в 
житті поганин.

Богдан-Ігор  
Антонич

5
 жовтня 

виповнилося 

104 роки
 від дня 

народження 
Богдана-Ігоря 

Антонича
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відгук на матеріал «протидія зневазі» в 
№ 40, у якому валерія Бурлакова пише 
про те, як одеські студенти чинять опір 
радянізації та русифікації освіти в місті 
Ярослав: Матеріал статті просто шокував 
мене... Я також історик за освітою, закінчив 
Прикарпатський національний університет, 
Інститут історії і політології. До честі 
наших викладачів за п’ять років навчання 
я не почув жодного українофобського 
толкування нашої історії. Більше того, 
навіть коли ми вивчали теми, присвячені 
козацьким часам, Голодомору, викладачі 
жодним чином не проявляли русофобства, 
пояснювали матеріал за принципом 
науковості, жодного разу не дозволяли 
собі перетнути цей емоційний бар’єр. Хочу 
звернутися зараз до п. Гребенника: якщо Ви 
не вмієте або не знаєте, як поводити себе на 
парах, цивілізовано і грамотно викладати 
свій курс, вступайте на перший курс ПНУ,  
Вас там обов’язково цього навчать.

відгук на статтю «відпускати не можна 
тримати» в № 41, у якій олесь олексієнко 
пише про перспективи звільнення юлії 
тимошенко 
анатолий: Когда Янукович, от которого 
полностью зависит решение ситуации, 
возникшей вокруг Ю. Тимошенко, говорит, 
что украинская сторона «ищет пути», то 

возникает сомнение в его, мягко говоря, 
искренности. Как подтвердили итоги 
круглого стола по вопросам европейской 
интеграции, прошедшего 11 октября в 
Верховной Раде, в вопросе лечения  
Ю. Тимошенко за границей между властью  
и оппозицией существует основопола-
гающее различие – есть ли в Украине 
законодательная база для этого. Власть 
твердит, что законодательной базы нет; 
оппозиция утверждает, что есть, и указывает 
на «Положение о порядке осуществления 
помилования», утверждённое Указом 
президента Украины 16 сентября 2010 
г. Как представители власти, включая 
председателя ВРУ, премьер-министра, 
министра юстиции, могут «не замечать» 
действующего Указа президента? Вопрос 
риторический. Закон, который прямо 
позволял бы украинским заключённым 
получать медицинскую помощь за рубежом, 
о котором твердят спикеры ПР, включая  
и председателя ВРУ, ни коим образом  
не может быть принят не только до 15 или  
21 октября текущего года, когда в ЕС будет 
обсуждаться выполнение Украиной условий 
подписания Соглашения об ассоциации в 
Вильнюсе и приниматься соответствующее 
решение, но и до 29 ноября, когда 
начнётся саммит в Вильнюсе. Сейчас в ВРУ 
порой рассматриваются законопроекты, 

поданные ещё в 2010–2011 гг. Поэтому 
для освобождения до начала саммита в 
Вильнюсе конкретно Ю. В. Тимошенко,  
а значит и подписания Соглашения может 
быть использован только механизм 
помилования.

відгук на статтю «ігри патріотів» у № 40, 
в якій олександр крамар аналізує різні 
сценарії, до котрих може вдатися влада на 
президентських виборах 2015 року 
дмитро Шарпан: Опозиція не буде 
висувати єдиного кандидата – в першу 
чергу особисті амбіції не дозволять їй це 
зробити. Та й узагалі виникає сумнів у такій 
необхідності. Зараз не спостерігається 
високої координації дій у її лавах, а спроби 
висувати єдиного кандидата призведуть до 
боротьби в самій опозиції, що, швидше за 
все, негативно відобразиться на рейтингах. 
Звичайно, слід ураховувати загрози, що 
виникають, але єдиний кандидат навряд чи 
є виходом із ситуації. Єдиним варіантом, за 
якого, на мою думку, можливе висування 
єдиного кандидата від опозиції, є 
ситуація, за котрої «Сім’я» стане настільки 
великою загрозою для фінансових груп, 
які підтримують опозицію, що останні 
будуть просто змушені згуртовуватися 
і примушувати свої політичні сили до 
висування такого кандидата.

дмитро крапивенко максим Соловйов

від люБові  
до нЕнавиСті

дитЯЧі  
СльоЗи

коханнЯ  
під ЧаС 
холЕри

Любити людей легше, коли 
пересуваєшся містом на своєму 
авто. Звісно, на дорозі всяке 
трапляється: то якийсь власник 
спорткара підріже, то несмілива 
пані замріється на світлофорі, 
то пішохід ледь не під колеса 
кинеться далеко за межами «зе-
бри». Але сердишся на таких 
людей кілька секунд. Вилаявся 
подумки чи вголос та рушив 
собі далі, забув про прикрий 
інцидент і пробачив людину, 
що трохи тобі потріпала нерви. 
У маршрутках не так: сяде в те -
бе над вухом хтось із мобілкою і 
тріщатиме, що жодні навуш-
ники не допоможуть. Пухне го-
лова від чужих приватностей. 
Виходиш на вулицю, а подумки 
все ще перебираєш цей звуко-
вий спам. І ніби ніхто особисто 
тобі нічого поганого не зробив, 
а любов до людей кудись виві-
трюється. 

валерія Бурлакова

Настав час, коли мій синок 
пішов у садочок. Ми з дружи-
ною довго його готували, роз-
повідали різні історії про те, як 
там добре. Словом, намагалися 
хоч якось мінімізувати дитя-
чий страх, що він кілька годин 
не бачитиме поряд близьку для 
себе людину. Однак, коли сту-
пили на поріг закладу, одразу 
почули плач, а точніше істе-
рику. Ми стали свідками того, 
чого навіть не могли собі уяви-
 ти: «матуся» запхала малого 
за двері кімнати й тримала їх 
ногою. По інший бік дверей 
лунав крик дитини, яка кате-
горично не хотіла зостатися 
без мами. Тож усі наші зу-
силля були марні. Місце, про 
яке ми розповідали в яскравих 
барвах, виявилося для сина 
страшним будинком, де лунає 
дитячий плач і батьки залиша-
ють дітей. 

Напередодні дев’ятого Мар-
 шу боротьби чимало розмов 
було про те, що не можна ра-
дісно святкувати день створення 
УПА в сьогоднішній Україні. 
Мовляв, усе надто погано, не до 
сміху. Так, традиційне «ОУН, 
УПА – державне визнання!» – 
це сьогодні радше формальність, 
аніж конкретна вимога. Але для 
мене марш УПА давно став саме 
святом, можливістю відчути 
плече поруч, побачити друзів зі 
Львова та Одеси в червоно-
чорних банданах, зірвати горло. 
І відчути, – саме відчути, а не 
вкотре прийняти як аксіому, – 
що любиш свою країну. «Ко-
хання під час холери» – так на-
зивається моя улюблена книжка 
Маркеса. «Кохання залишається 
коханням у будь-який час і в 
будь-якому місці», – нагадує ко-
лумбієць. І додає: що гірші часи, 
то воно палкіше. 

Зворотний Зв’ЯЗок 

:)
У маршрутках 
не так: сяде в 
те  бе над ву-
хом хтось із 
мобілкою і 
тріщатиме, 
що жодні на-
вушники не 
допоможуть. 
Пухне голо-
ва від чужих 
приватнос-
тей. Виходиш 
на вулицю, а 
подумки все 
ще переби-
раєш цей зву-
ковий спам. 
І ніби ніхто 
особисто тобі 
нічого пога-
ного не зро-
бив, а любов 
до людей ку-
дись вивітрю-
ється
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Вячек Криштофович-мол.
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AJF – це три сцени й чотири дні. Тут присутні вітчиз-
няні музиканти й виконавці з багатьох країн, частина 
з них – глобального масштабу. Українці мало того, що 
ходять на концерти одне одного, – вони ще й радять 
відвідати виступи своїх колег. Цього не було букваль-
но роки три тому. Тепер уже можна констатувати 
наявність спільноти. У Львові опинився весь джазо-
вий Київ. І було приємно чути, як деякі музиканти 
годинами говорять про колег і тих зірок на великій 
сцені, а не про себе.
А щодо джазових львів’ян, то існує категорія настро-
єних рішуче, котрі люблять радикальну музику й не 
симпатизують цим київським “мажорам”. Адже фес-
тиваль, по суті, організувала компанія Jazz in Kiev уку-
пі з командою від Альфа-Банку. Мабуть, слід нагадати, 

що Львів – колиска неймовірного українсько-польського фрі-джазового 
фесту JazzBez, що його влаштовує агенція «Дзиґа», тому дехто просто 
ігнорує AJF чи навіть ревнує до нього. Втім, за іронією головною на фесті 
виявилася фрі-джазова п’єса «Lonely Woman».

Ліворуч від основної фестивальної сцени імені Едді Рознера є затишне 
місце, де можна курити. Але в тому закуті кучкуються навіть байдужі до 
тютюну, бо там – музиканти, ведучий концертів і арт-директор фесту 
Олексій Коган та інші організатори. Там почуєте безплатні лекції з історії 
і теорії музики (наші митці, покоління 40-річних, незлецьки знаються на 
предметі). Ще далі ліворуч сцени не ходіть – там місце для VIP-гостей. Їх 
багато, а гламурних панянок іще більше, але тому сектору музика до лам-
почки: для них це соціальна подія, як і для багатьох політиків та бізнесме-
нів. Отаке сусідство. А цю оповідь доречніше починати з кінця, з апогею.

Титани

Charlie Haden Quartet West спершу не обіцяв нічого захмарного: ніби-
то чого чекати від музиканта, який бореться з раком гортані? Але його 
необхідно хоч раз побачити. Він – це Чарлі Гейден, один з останніх тита-
нів джазу, батьків фрі, якщо точно. Один із людей без стилістичних забо-
бонів: він уміє і любить грати як блюз Міссісіпі, так і альтернативний рок. 
Уславився ще наприкінці 1950-х (просто уявіть собі!), коли його покликав 
до себе Орнетт Коулмен, а за 10 років басист уже став лідером власних 
проектів.

Quartet West такий, що не до жартів. Приміром, народжений у Новій 
Зеландії піаніст Алан Бродбент торік диригував Лондонським симфо-
нічним і робив для нього оркестрування, у класному приджазованому 
альбомі Пола МакКартні «Kisses On The Bottom». Він уже понад 20 років 
є піаністом Quartet West. Легендарний тенор-саксофоніст Ерні Воттс 

Вуха до Львова доведуть,

Alfa Jazz Fest – те, за що можна гідно дивитися 
у вічі Європі й Америці. Третій AJF (13–16 черв-
ня) – один з поодиноких випадків, які доводять: 
наївна віра львів’ян у те, що їхнє місто – куль-
турна столиця країни, іноді виправдовується. 
До Міста Лева цими днями прибувають із будь-
яких частин світу, з котрими є транспортне 
сполучення. Навіть французький канал Mezzo 
приїздить знімати фестиваль. У цей час англій-
ська чи польська лунає мало не частіше, ніж 
українська. Звісно, аж ніяк не всі 30 тис. турис-
тів завітали сюди саме послухати джаз. Але ми 
їхали власне задля цього...

або Втретє на Alfa Jazz Fest
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демонстрував дива філігранності: це коли граєш не на 
повну гучність і швидко, а тихо та цікаво.
Програму склали з бі-бопу й ніжних балад. Звук 
Гейдена – це клята джазова історія з бароковим 
контрабасом. Ніщо не передвіщало бурі... Аж рап-
том Гейден повідомив: «А зараз ми заграємо пісню, 
яку почали виконувати з Орнеттом та Доном Черрі ще 
1957-го». І тут зазвучала «Lonely Woman» Коулмена – 
одна з найвидатніших балад минулого століття. І ніби 
машина часу перенесла до 1959 року, коли вони це 
записали. Звісно, з одним саксофоном годі відтворити 
оригінальний дисонанс двох дудок, утім... Подих пере-
хопило: це те, на чому зростала купа справжніх джазо-
вих фанів. Поруч стояв Олексій Саранчин і запитував: 
«Чуєш, скільки тут від мелодизму Рахманінова?». За 
півхвилини Бродбент на роялі починає довге соло в 
стилі останнього. Іноді буває, що величезний фести-
валь існує заради однієї п’єси...
На «біс» Гейден остаточно розтрощив кістки аудито-
рії, виконавши «Blue in Green» Майлза Девіса та Білла 
Еванса – ще одну геніальну баладу. Один відомий музи-
кант зірвався з місця й побіг на вихід. А коли Олексій 
Коган спитав його, що сталося, відповів: «Ненавиджу 
плакати на людях». І він був аж ніяк не єдиним, кого 
дві останні теми розчулили до сліз. Це зовсім не над-
мірна сентиментальність, а той випадок, коли музика 
заходить у кров, як наркотик. Європейські фестиваль-
ні організатори та американські спеціалісти відверто 
сміялися, дізнавшись, що організатори AJF збирають-
ся запросити Гейдена: мовляв, той у жодному разі не 
приїде. А він узяв і приїхав. І отримав премію імені 
Едді Рознера, яку у Львові давали вже вдруге.

Боббі МакФеррін найцікавіший, коли співає соло: 
він дістає публіку, змушує її підспівувати, та й узага-
лі треба ще пошукати співака, котрий сам тримати-
ме людей у напруженні й радості дві години. Цього 
разу він вийшов розслабитися з гуртом і виконував 
переважно госпели зі свого нового альбому. Звісно, 
були й відхилення від програми, наприклад бітлівська 
«Blackbird».
Утім, незважаючи на дружню допомогу колег, він 
устиг продемонструвати всі свої нестандартні вокаль-
ні фішки. І понад те, в деяких піснях співав так, що 
його голос годі було впізнати. І хоча у Львові він про-
сив організаторів мінімізувати його контакт із журна-
лістами та прихильниками, на концерті спілкування з 
аудиторією відбулося, як завжди. А суть переважної 
більшості програми МакФерріна викладено в рецен-
зії на новий альбом. Його звучання відтворили навіть 
краще, ніж на диску.

Велике і маленьке, гаряче і холодне

Проект Al Di Meola Plays The Beatles and More 
по-доброму здивував. Звісно, Ел Ді Меола – один із 
видатних гітаристів сучасності: його техніка не знає 
меж, а стиль просто впізнати. Мабуть, аж занадто 
просто. Коли слухаєш цього музиканта вже 20 років, 
захват доволі легко змінюється на скепсис. Це ввічли-
ва спроба сказати, що з часом гра маестро стала про-
сто одноманітною і навіть нудною. Але не цього разу!
Як бітломан зі стажем можу офіційно заявити, що це 

було неймовірно. Ді Меола обрав найскладніші й найвишуканіші пісні 
Beatles. Іноді новий матеріал (а він фанат їхньої музики, як і більшість 
нормальних людей) робить дива. Нині гітарист розкручує новий альбом 
«In My Life», котрий зробив самотужки, зігравши на різних акустичних 
гітарах та перкусії. Але ексклюзивна (ще не записана) концертна програ-
ма значно крутіша. На сцені з гітаристом були угорський струнний квар-
тет, створений спеціально для цієї концертної програми, перкусіоніст, 
та два італійця – блискучий акордеоніст Фаусто Баккалоссі та другий 
гітарист Пео Алфонсі, котрий також зробив оркеструваня/аранжуван-
ня для оркестру. В ансамблі нема баса, що робить усе цікавішим – інко-
ли Ді Меола спускає шосту струну нижче, а головне – ансамбль легше 
звучить. Надлишок примочок та гітарного синтезатора, якими користу-
ється музикант із класичним інструментом, трохи дістає. Втім, «до біса 
подробиці».
«Being for the Benefit of Mr. Kite», «Strawberry Fields Forever», «I’m The 
Walrus», «A Day In the Life», «She’s Leaving Home», «Eleanor Rigby», «And 
I Love Her», «I Will»... Версії пісень Ді Меоли з неймовірною-таки грою та 
оркеструванням Альфонсі – це щось. Дуже індивідуальний підхід до кож-
ного твору. А приємним бонусом стало те, що іноді струнні інструменти 
один в один відтворюють невеличкі, психоделічні фрагменти бітлівського 
звучання в потрібних композиціях. Часто Ді Меола грає забагато нот, а 
іноді просто ідеально, стримано «вокалізує» давно вже класичні мелодії. 
До того ж дає позвучати і струнним, і акордеонові.
Утім, програму він доповнює власними темами: під час фесту народився 
жарт, що твори композитора More вражають уже не так. Якісь вони були 
знеособлені, багатослівні. Щоправда, його «Mediterranean Sundance» (на 
«біс») публіка впізнала приблизно з третього такту.

Того самого дня серед хедлайнерів чомусь опинився німецький трубач 
Тілль Брьоннер. Його диски – ідеальний, майже лаунджевий саундтрек 
для, скажімо, романтичної вечері. А його живий концерт – інша істо-
рія. Виглядом своїм Брьоннер нагадує модель-метросексуала в рекламі 
чоловічих парфумів. Звучить, чесно кажучи, так само. Зовні все ніби пра-
вильно й «стильно». Так, наш метросексуал половину програми відіграв 
на флюгельгорні, який створив теплий, м’який контраст своїй холод-
ній – дещо в дусі Майлза Девіса – трубі. Піаніст грав виключно на Fender 
Rhodes, що теж дуже стильно. Саксофоніст майже «дослівно» в деяких 
соло цитував Джона Колтрейна, втім... Усе має бути у своєму правильно-
му дискурсі: цей «Колтрейн» тут не бачився доречним. І взагалі ніщо не 
зачепило за серце, не запам’яталося.
«Ви така прекрасна аудиторія, – сказав зі сцени трубач. – У Німеччині на 
нас ніколи не приходить стільки людей». І, ха-ха, власне, зрозуміло чому. 
Тілль Брьоннер звучав як підробка. Це як «пальоний» чоловічий Givenchy 
чи Kenzo. У контексті фестивалю, де хедлайнери – виключно справжні, 
круті чуваки, до яких підійти боязко, цей гість дещо справляв враження 
студента приватної школи, по якого після уроків заїжджає його багата 
стервозна матуся в Bentley. Джаз – це не лише стиль, а передусім стан 
духу.
Найприкріше не те, що публіка розділилася на частину, яка була в захва-
ті, й частину, яка питала: «Що це за непорозуміння?!», а те, що на дру-
гій сцені водночас без великих претензій і з неабияким драйвом валив 
шведський Nils Landgren Funk Unit. І хотілося бути там... Нільс Ландґрен 
зі своїм тромбоном удень вийшов на одну композицію як спеціальний 
гість у момент виступу норвезьких колег – Буґґе Весселтофта «і друзів».

Норвезький піаніст і клавішник Буґґе Весселтофт – середнього віку, 
вже легенда й концепція в царині європейського джазу. Років 20 тому 
він започаткував нову хвилю музики у себе в країні, де джаз у дуже ціка-
вий спосіб змішаний з електронною і танцювальною музикою (хауз,  
драм-н-бейс, ембієнт тощо). Коротше, джазмени сіли на сцені з 
ді-джеями. І цю норвезьку специфіку не поясниш, доки не почуєш. 
Напрям назвали Nu Jazz (а також Future Jazz та Андерграундна сцена 
Осло). Потім Весселтофт створив культовий лейбл Jazzland, де в певно-
му сенсі реформували і джаз, і ді-джейство.

дж
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Bobby McFerrin
SpiritYouAll
Sony Music, 2013

Логічно було запідозрити, що рано чи пізно Боббі 
МакФеррін запише альбом релігійних пісень: він 
людина дуже побожна. Релігійність цього митця має 
багато спільного з його музикою: прекрасна суміш 
віри, вміння, знання та дитячої безпосередності.  
І цього не можна не відчути, коли слухаєш його новий 
альбом, гра слів у назві якого свідчить сама за себе – 
фонетично звучить майже як слово «спірічуел», а 
перекладається приблизно як «і буде з тобою дух». 
І саме цю програму співак та його неймовірна банда 
презентували на львівському Alfa Jazz Fest.
«SpiritYouAll» – це торжество музики спірічуел та гос-
пел із забарвленням блюзу й навіть кантрі, симбіоз 
яких часто звуть напрямом «американа». Жодних 
загравань із класикою і, по суті, жодного джазу. Тут 
є родзинка – Есперанца Сполдінґ, молода, але вже 
вкрай популярна контрабасистка і співачка, котра 
виконала з МакФерріном чотири пісні (з об’єктивних 
причин на виступі у Львові її не було).
Сакральний церковний гімн «Swing Low Sweet 
Chariot» та госпел «Joshua» про ту неприємну іс-
торію під Єрихоном – американські народні пісні, 
МакФеррін забацав так, ніби вони застільні, під бар-
бекю. А ще дві пісні – чистий фолк-блюз Міссісіпі. 
Перша – «Fix Me, Jesus» була відома ще у виконан-
ні МакФеррінового батька, прекрасного співака, і 
йдеться там не про те, що могли б подумати знавці 
наркоманського сленгу, а про «гідно підготуй мене 
до смерті». Ще дві пісні – «Swing Low...» та «Everytime 
I Feel The Spirit» – іще 1957-го теж співав його татусь. 
Іронічно, що, попри нерозривний зв’язок жанрів, на 
відміну від спірічуелу (молитви) блюз має виразно 
хтиве, брудне забарвлення. А другий блюз – «25:15» 
своєю назвою відсилає прямо до Приповістей 
Соломонових: «Володар зм’якшується терпеливіс-
тю, а м’якенький язик ломить кістку» (Приповісті, 
25:15). Тут ніби легендарний Сон Гауз потоптався... 
Він теж співав релігійні блюзи, і приблизно в такому 
самому дусі.
Мультиінструменталіст, один із продюсерів та аран-
жувальник альбому Ґіл Ґолдстін створив неймовірну 
звукову палітру (він був у Львові у складі тур-бенду 
МакФерріна і грав на клавішних та акордеоні). Хоча 
поодинокі пісні видаються вилизаною поп-музикою, 
альбом переважно акустичний і загалом звучить як 
«сіль землі». Електрична й акустична гітари, резона-
торна гітара, National Steel та Pedal Steel (це така ши-
рока лавка з купою струн, на якій грають слайдом), 
електропіано Rhodes, звісно, контрабас і барабани, 
ба навіть скрипка (радше fiddle, як її називають у на-
родній музиці). І весь цей набір – зусиллями малої 
купки виконавців. Люди, обізнані в традиційній аме-
риканській музиці, добре зрозуміють це звучання.
Майже всі пісні – традиційний матеріал у дуже не-
звичних версіях. МакФеррін написав лише дві з них, 
а одна – «I Shall Be Released» – Боба Ділана. Саме 
вона не раз ставала гімном свободи під час бороть-
би за громадянські права. Усі ці композиції за своєю 
суттю – ода звільненню, внутрішньому чи фізичному: 
саме так сприймають госпел американці.
Імовірно, це буде не найуспішніший альбом у 
кар’єрі МакФерріна, не дуже зрозумілий за межами 
Америки, проте йому байдуже і він – альбом – про-
сто класний і від серця... Може, в неділю сходити до 
церкви?

на фото: Боббі МакФеррін, Ел Ді Меола, Тілль Брьоннер
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Після саундчеку ми трохи побазікали:

– Так правда, що колись на ваші клубні виступи сто-
яли черги?
– О так, це було дуже популярним. Нині людей уже 
більше цікавить електронна складова. Зараз так зва-
на креативна імпровізаційна штука дедалі менш попу-
лярна – не лише в нас, а й у Штатах.
– Тобто ви не виживаєте завдяки альбомам?
– Аж ніяк: ми і я особисто живемо завдяки концертам, 
турам. Так, нам пощастило, що Jazzland поширений у 
США (завдяки компанії Verve/Universal Music. – Авт.), 
хоча все одно є складнощі.
– Ви граєте як людина із сучасною академічною 
освітою...
– У мене немає жодної формальної музичної освіти.
– Але звучите так, ніби вона є. У вас надзвичайно 
широкі музичні смаки. А що вас найбільше дратує в 
музиці?
– Комерційна попсня.
– Стоп-стоп. На вашому лейблі є проект Beady Belle – 
по-доброму попсовий і доволі комерційний.
– Ось тільки не плутайте праведне з грішним... До 
речі, Beady Belle – то оці двоє (вказує на басиста 
Маріуса Рексе та перкусиста Еріка Гольма). А щодо 
Беате (співачка Беате Лех. – Авт.), то їй норвезька 
поп-сцена обіцяла золоті гори, прекрасні контракти, 
їй пісні писали, а вона вирішила начхати на те і ство-
рювати власну, оригінальну музику.
Звісно, у мене на Jazzland трапляються й «випадкові» 
музиканти, не настільки... ідейні, як більшість вико-
навців на лейблі.
– Ви дуже любите різні електронні іграшки, від старо-
го лампового приладдя до iPad...
– О, та-а-ак! iPad у мене – це своєрідний контролер 
для керування макбуком. Пальцями працювати значно 
зручніше, ніж клавішами лептопа. І взагалі обожнюю 
всі різновиди, як ви кажете, музичних іграшок. Майже 
схиблений на них.
– А не замислювалися, у вашій музиці ви ними керуєте 
чи вони вами?
– Гм... Маю визнати, це обопільний процес.

(Ще трохи про наступний, київський візит музиканта 
читайте у наступному числі Контрапункту.)

За словами Буґґе, запропонований проект 
Bugge’n’Friends feat. Bugge Wesseltoft, Ilhan Ersahin, 
Joaquin «Joe» Claussell навряд чи ще раз виступить 
в Україні, адже задорогий для організаторів: двоє з 
учасників із Нью-Йорка. Тому у Львові був своєрідний 
ексклюзив.
Весселтофт хоч і не зірвав даху, але продемонстрував 
багато своїх талантів та концепцію. У компанії саксо-
фоніста, басиста, барабанщика та двох перкусіоніс-
тів, один із яких іще й ді-джей, сам Весселтофт пограв 
на роялі (достобіса майстерно!), на Wurlitzer та на 
якихось вінтажних електронних штукенціях теж поба-
вився в ді-джея, довівши обопільність його стосунків 
із гаджетами й іграшками.

Хумус і джамбалайя

Авішай Коен має лише одну іграшку – контрабас. Він над ним ніби 
хоровод водить і танцює «брудні танці». Ця програма – версія його тріо 
(рояль – контрабас – барабани) з ізраїльським камерним оркестром, де 
окрім струнних є гобоїст, який грає ще й на англійському ріжку. І орке-
странти були винятково привабливими...
Ця програма складалася з відносно нових композицій і бачилася ціліс-
ним твором у класичному розумінні. Авішай заспівав дві пісні на івриті й 
одну, сам із контрабасом, іспанською. Він буквально підійшов до поняття 
world music: будучи ізраїльтянином, виконав «Арабську пісню», а потім 
сказав, що виконуватиме «Російську…»: «Ізраїль не був би Ізраїлем без 
російських емігрантів. Це не добре й не погано, просто така об’єктивна 
реальність. Тож це моя данина». Обійшлося без гоп-ца-ца.

Dirty Dozen Brass Band – це дуже, дуже погані хлопці. Чортова дюжина 
за рівнем напруження звучала, як хард-рок на дудках. Твори були дово-
лі безликі: окрім двох-трьох класичних пісень (як-от затерта «When the 
Saints Go Marching In») їхній репертуар складався зі старого доброго 
чистого драйву, байдуже, як ці пісні називалися. І це одна з найбільших 
знахідок організаторів фесту для гурманів і «торчків». Років за 36 ці круті 
вуйки стали однією з найлегендарніших революційних духових секцій із 
величезним переліком співпраць.
Це за новоорлеанською традицією хвацький поховальний бенд, котрий 
грає не лише в традиціях колиски джазу й багато на що здатен. Лідер 
пекельної зграї – трубач Ґреґорі Девіс є ще й арт-директором одного з 
найбільших фестів світу New Orleans Jazz & Heritage Festival... Дві труби 
з вокалом, два саксофони, барабани, клавішні й сузафон – різновид туби. 
Якби ви хоч раз спробували дмухнути в цей басовий мідний інструмент, 
то найбільше поцінували б роботу Керка Джозефа, котрий «пахав» як 
фанк-грув-машина чи тюнінгований потужний двигун.
Одне слово, розпочали фест на контрасті: вишуканий Коен та бруталь-
ний Dirty Dozen Brass Band у традиціях так званих новоорлеанських 
marching bands, важкого фанку та ще деяких напрямів – це потужно і 
круто. А «Superstition» Стіві Вандера у духовому виконанні – окрема 
«цукерка».

Жовте і блакитне

Із-поміж решти розмаїття на двох інших сценах хочеться відзначити кіль-
ка українських колективів. Октет 8titude саксофоніст Дмитро «Бобін» 
Александров зібрав з учасників Kiev Big Band. Нині в цих музикантів усі 
думки повернуті на традиційний, «джазовий» джаз. А піаніст Олексій 
Саранчин узагалі сказав, що перебуває на етапі, коли хоче грати лише 
бі-боп. Хлопці спеціально перенесли свій концерт на третю, найменш 
престижну сцену, щоб за розкладом устигнути на виступ Гейдена.
Гурт Lush Life гітариста Сергія Овсянікова та його дружини, співачки 
Діани не потребує зайвих коментарів: це найпристойніший в Україні 
ансамбль у жанрі мануш, чи то пак циганський джаз. Четвертий день фес-
ту був відданий Ігореві Закусу та його Z-Band, а також співачці Джамалі.
Але з усіх українців найбільше вразило тріо Олександр Муренко/Руслан 
Болатов/Шірхан Агабейлі (відповідно барабани, рояль, бас-гітара) із чет-
вертим учасником на перкусії. Прекрасний ф’южн із вкрапленням етні-
ки. Муренко, відомий не тільки технікою, а й загучним звучанням, цього 
разу грав тихо й зразково доречно. А молоді Болатов та Агабейлі вико-
нують музику настільки технічно й зі смаком, що це серйозний привід 
похвилюватися для 40–50-річного покоління наших джазменів. Якби вони 
подеколи не випускали на сцену співачку, це був би ідеальний виступ.
От і все. Там було ще багато чого. Адже про когось можна ляпнути і щось 
погане... Втім, навіщо, коли після третього AJF розпирають виключно 
позитивні емоції?

джаз
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Коли джазовий музикант стає дуже відомим, ти думаєш: «Цікаво, це 
просто одноденка, чи мода, чи надовго?». Вперше побачивши вас у 
Нью-Йорку, у моїй голові промайнуло, що «звучить надто добре, щоб 
бути правдою». Невдовзі у Києві ви підтвердили, що це так; потім при-
їхали до Києва із зовсім іншою програмою, а зараз у Львові знову все 
геть інше. Тож, аби виправдовувати сподівання слухачів, треба вміти 
бути «у часі» й у формі? Як вдається не видихатися?

– Гм. Хороше запитання, котре, гадаю, маю сам собі поставити. Як я справ-
ляюся з тим, що приходить? Ти або keep up, або ні. Якщо так, то це тому, що 
ти не міг інакше. Важко сказати точно: не роблю нічого особливого, лише йду 
за своєю інтуїцією, своєю пристрастю, за своєю мрією, уявою. У цьому все й 
полягає. А наша уява часом жахає. І коли ви кажете, що я щоразу вам подо-
баюся, то для мене це головне.

Це підсвідома здатність?
– Гадаю, це працює у природний спосіб. Я йду в ногу з тим, чим/ким маю бути. 
Звісно, треба важко працювати – мова не про те. Ми ж про інше: тяжкої праці 
не уникнути. Бути у формі фізично – це коли ти маєш їсти, жити, дихати. Ці 
речі – хліб із маслом того процесу. Але усвідомлюєш ти чи ні – є розуміння 
того, «що головне». А без нього все те нічого не варте. І коли до тебе прихо-
дить щось свіже, це питання невгамовної пристрасті, відчуття тих нових речей, 
які я знаходжу в музиці і які хочу виразити. Десь так.

Ви живете в Єрусалимі та Нью-Йорку?
– Не зовсім так. Зараз живу лише в Єрусалимі. Подорожую всім світом, але 
вже якийсь час тільки там – це мій дім. Я музикант, котрий постійно в дорозі й 
має багато домівок, а хочу мати одну – мою. Нью-Йорк був нею, але зараз мій 
дім далеко від нього. Обрав Ізраїль із багатьох причин: одна – через погоду, 
друга – вся моя сім’я там, а третя – це ближче до Європи, а я дуже багато 
працюю там. Обожнюю тут грати: це зручність, прекрасна публіка, фани, люди, 
які обожнюють добре зроблену музику. І мені таке до вподоби.

Що б ви сказали про свій теперішній проект?
– (Усміхається.) То інший вимір та інше забарвлення того, що я роблю, музики, 
яку пишу. Воно «розгортає» те, що ви, ймовірно, могли чути раніше. Це так 
само нове і для мене, навіть шокує. З ансамблем, де два альти, скрипка, 
віолончель та гобой, із рояльним тріо... щасливий визнати, що це дуже не-
звично, почуваюся надто особливим. Мабуть, ви відчуєте те саме. Я вкрай 
піднесений від цього.

Ви запозичуєте в багатьох – від Баха до Паркера. Що вас найбільше 
зачіпає в музиці?
– Відвертість! Тобто можна сказати багато чого розумного, але відвертість – 
головне. Вона виявляється в тому, як ти пишеш, як ти граєш і в тому, як ти НЕ 
граєш. Але відвертість – найміцніша річ, більша за музику. Адже грати музику – 
це як робити будь-що інше. Це те, що робиш по-справжньому. Воно варте 
того. Одні люди прекрасні в одному, а ті – в іншому. Але справжній геній – 
бути остаточно чесним, чистим у свій останній день.

Авішай Коен. 
Триматися у формі

на фото: Буґґе Весселтофт, Авішай Коен, Грегорі Девіс

cp11-2.indd   7 10/14/13   5:04 PM



к. [#11] жовтень 201308

Щоб популяризувати непросту сучасну музику, мало бути просто хоро-
шим музикантом. Тут потрібен якийсь прихований дар, яким у цьому світі 
наділяються одиниці. Нинішнього року Kronos святкує 40-річчя. З-поміж 
академічних колективів він є одним із найвідоміших, культовим у колах 
від високої класики до глибокого андеграунду й за статусом крутішим 
від більшості рок-гуртів.
KQ – це Девід Геррінґтон (засновник, скрипаль і культурний діяч), Джон 
Щерба (скрипаль), Генк Датт (альтист), Санні Янґ (віолончелістка, яка на 
момент київського виступу була у складі квартету щонайбільше місяць).
Молодих людей на Kronos Quartet у Театрі ім. Івана Франка набилося не 
менше, ніж на якийсь рок-концерт. Публіка неофіційно ділилася на тих, 
хто йшов на Валентина Сильвестрова та Мар’яну Садовську (не врахову-
ючи фанатів KQ або, навпаки, тих, хто просто прийшов на популярний 
«соціальний івент»). Кожному своє, але що найкраще – все можна отри-
мати в одній упаковці. Менше з тим, за такої ситуації чутки про наше 
всенародне естетичне та інтелектуальне зубожіння трохи перебільшені.
5 липня насправді відбулися дві важливі події. Чимала перемога аген-
ції «Ухо» (мало хто вірив, що молода невеличка агенція потягне концерт 
такого масштабу). Але важливіше друге: у той вечір був своєрідний 
тріумф української музики – не щодня українців у такій кількості вико-
нують музиканти такого рівня. Йдеться передусім про піар, відомість, 
репутацію, яка нам усім дуже не завадить. Із боку квартету це зовсім не 
«благодійна акція» спеціально для нас – виконані твори Сильвестрова і 
Садовської прикрашають офіційний репертуар колективу й написані 

саме для Kronos. Утім, менше балачок і більше фактів.
Основну програму музиканти побудували з ретельністю та без-

доганністю студійного альбому. Баланс між спокоєм і катар-
сисом, вдумливістю та, даруйте, розвагою. Може, і 

не зовсім баланс. В арсеналі KQ стільки різного, що 
наліпити на них хоч якийсь жанровий та стилістичний 
ярлик неможливо за визначенням: окрім і без того різ-
номанітної академічної музики XX століття виконува-
ли все від Монка й Орнетта Коулмена до Хендрикса 
та навіть «легшого» матеріалу. Це розмаїття вони й 
запропонували киянам. Хитрість KQ частково поля-
гає в тому, що квартет притягує різні аудиторії, а в 
людей, які знають, що то колектив, котрий мав справу 
із Томом Вейтсом, Faith no More, Nine Inch Nails або 
навіть Неллі Фуртадо, вимикається природний пси-
хологічний «запобіжник», вони, виявляється, здатні 
слухати найскладнішу і найрадикальнішу сучасну ака-
демічну музику. Усе, на диво, не страшно.
Спершу публіку не дуже «лякали». «Aheym» («Додому») 
37-річного композитора та за сумісництвом рок-
гітариста Брайса Десснера; «Death of Kosmiche» 
Ніколь Лізе, канадської композиторки, піаністки та 
експериментаторки, яка дуже любить старі примі-
тивні аналогові інструменти. Тут віолончелістка Санні 
Янґ увімкнула октавер, щоб було більше схоже на 
контрабас, та й узагалі в кожного були свої електрон-
ні прибамбаси, які вони використовували тактично і 
з виключним почуттям міри академічних виконавців...
Екзотикою повіяло від єдиних двох композицій, не 
написаних (а перекладених) спеціально для KQ: «La 
Sidounak Sayyada» («Не дам мисливцям вполювати 
тебе») легенди сирійської музики Омара Сулеймана 
(його музику охрестили розлогим терміном «фолк-
поп»). Генк Датт навіть відклав альт і взявся за дарбуку 
чи якийсь інший арабський перкусійний інструмент. 
«Рага Мішра Бхаїраві» індійського композитора і 
новатора струнного сарангі Рама Нараяна поверну-
ла альт до рук Датта – саме тут він вів основну тему. 
А решта стали створювати саунд-дизайн, взявши ще 
нові інструменти. Більше про них – в інтерв’ю Девіда 
Геррінґтона. Він зі сцени, не приховуючи, повідомив, 
що це їхня «адаптована» версія мелодії: не секрет, що 
біла людина із західним, чи то пак європейським, ака-
демічним підґрунтям фізично неспроможна остаточно 
почути та відтворити індійську музику (те саме поши-
рюється й на арабську).
Увесь цей набір-вінегрет слухався вельми класно, 
втім, ще не було зрозуміло, у чому ж полягає виключ-
ність KQ... Доки нарешті не залучили важку артиле-
рію. Перше відділення виступу завершував «Струнний 
квартет № 3» Валентина Сильвестрова.

Цьогоріч небайдужі до музики кияни могли приємно здивувати-
ся. Потягом двох місяців місто відвідали два академічні камерні 
ансамблі, що, мабуть, сьогодні є найпопулярнішими: PROJECT 
Trio (20-21 травня) та The Kronos Quartet (5 червня). У них є кіль-
ка спільних рис: вони “офіційно” академічні музиканти у камер-
ному ансамблі, вони не визнають стилістичних та жанрових меж, 
втім, відчувають, де проходить межа між добром і злом, і вони 
вкрай популярні у різних колах. Маркетологи ставлять їх на 
одну поличку. Можливо, на цьому їхнє спільне практично закін-
чується... Слава The PROJECT Trio має коріння у інтернет-серві-
сах YouTube та Vevo, де їхню оригінальність оцінили так, що й 
гріх жалітися: за недбалими підрахунками – понад 30 млн. гляда-
чів-слухачів в інтернеті. А от фішка Kronos Quartet – це 40 років 
відданого виконання композиторів ХХ століття. Кроноси стали 
популярними не за день, рік чи два, а потім “нові” композитори 
набувають визнання  завдяки виконанням KQ...

Вячек Криштофович-мол.

подія
Kronos Quartet
та тріумф української музики
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Іноді тиша б’є в голову краще за будь-який рок-н-рол. Твір Сильвестрова 
цілком відповідав його останнім тенденціям. Він один із небагатьох 
наших, хто не повинен нікому нічого доводити. Мабуть, єдина, хто його в 
цьому світі не визнав, – совдепівська академічна школа. І та зламалася... 
Його музика пройшла через стільки шарів авангарду (коли це слово ще 
мало сенс) та ліризму, що за своїми якостями нагадує самурайський меч. 
Так, зараз той меч, хоч і гарненький, робить такі паузи в повітрі, що (як 
у тому анекдоті про ката: «А ти кивни») іноді якось навіть лячно дихати. 
Третій квартет певною мірою зібрав усі якості «пізнього» Сильвестрова: 
легка атональність, що перетікає в прозору мелодійність, а часом навіть 
пісенну простоту. Здавалося, що виконання KQ є просто бездоганним, 
«ідеальним Сильвестровим». Усі знають композитора як надто вимогливу 
до виконання власних творів людину. По закінченні він радо вибіг на сце-
ну потиснути руку виконавцям та обійнятися з Геррінґтоном.

Якщо Сильвестров – це певною мірою людина з башти зі слонової кіст-
ки, то друге відділення концерту мало важкий земний, екзистенційний 
підтекст. Стів Райх – один із колосів та батьків сучасного мінімалізму, яко-
му мають молитися навіть теперішні діджеї. «Лупи» (записані й наживо 
виконані петлі), які він одним із перших популяризував, однакові мелодії, 
що за різної «фази» творять безліч інших... «Плівка» як давно вже тра-
диційний для академічної музики засіб (сьогодні для цього плівка вже 
не потрібна, проте...). За стилем це нагадувало Райха 1980-х чи навіть 
1970-х, за винятком однієї дрібнички – назви: «WTC 9/11». Знервований, 
циклічний пульс струнних повсякчас перебивався шматочками фраз – то 
були супутникові й наземні записи голосів пожежних, поліції, можливо, 
останні слова в телефоні тих, хто загинув 11 вересня 2001-го. Там слова 
не мали сенсу – це були «голоси 9/11».

Мар’яна Садовська – (не) наша співачка, композиторка і дослідниця – 
оприсутнилася з Kronos Quartet із доволі довгим твором «Чорнобиль. 
Жнива». Не нам із вами розповідати, про що йдеться. По суті, то був один 
із найпотужніших її творів – голосіння, де наспіви чорнобильських кра-
їв ніби мутували генетично. Після цього контекстуально та естетично 
концерт можна було закінчувати й більше не виходити на сцену. Втім, 
гуманний KQ відчайдушно виходив на біс, зализував слухацькі рани... 
близько години. 

Там були і електронщина із театральними ефектами, і мало не циган-
щина, і кроносівська тема із саундтреку до фільму «Фонтан», що стала 
останньою краплею, тобто це «не фонтан», коли квартет перетворюєть-
ся на симфонічний оркестр із барабанами: попсові плейбеки – то зовсім 
не та традиційна для музики XX століття гра «з плівкою». Публіка радо 
висиділа... Утім, з-поміж «бонусних» п’єс була й наша Вікторія Польова. 
Не попсова. Ось тільки Хендрикса не заграли.

Утім, певною мірою той вечір у тому, американському виконанні став 
таки тріумфом української музики у світовому контексті. Адже відомо: 
доки ми самі не знатимемо собі ціну, ніхто її не складе. Окрім таких, 
як Девід Геррінґтон, звісно.

Як і коли виникла ідея співпраці з 
Мар’яною Садовською?

– Намагаюся згадати, коли вперше почув 
її музику… Елена Парк із нью-йоркського 
радіо WNYC років шість-сім тому дала 
мені диск Мар’яни. Я послухав і подумав: 
«Нічого собі!». Мені сподобались музика, 
голос. І зрештою ми почали спілкувати-
ся. А зустрілися вперше в Німеччині, чо-
тири чи п’ять років тому. Почали думати, 
що зробити. Вона дала мені різні записи, 
своєї та народної музики, деякі – з місце-
востей біля Чорнобиля. Ми говорили про 
них, і мене вразила думка, що ця музика 
була там століттями, а потім просто різко 
розвіялася, зникла. І моя співрозмовниця 
сказала, що певного моменту старі люди 
почали повертатися, незважаючи на за-
труєність довкілля, щоб довікувати в рід-
них місцях. І музика поверталася разом із 
ними. Це дуже зворушливо. Кілька років 
тому Мар’яна приїхала до Сан-Франциско, 
і ми взялися за спільні репетиції. Вона 
спробувала кілька ідей, більшість із яких 
увійшли в «Чорнобиль. Жнива». Тож цей 
твір має чималу історію.

Ця прем’єра передувала виконанню 
«Чорнобиля. Жнив» у Нью-Йорку…

– Так. Нас запросили кураторами фес-
тивалю Lincoln Center Out Of Doors. 
Організатори надали Kronos і власне мені 
можливість робити що хочемо: п’ять ве-
чорів, фактично п’ять днів. В один із них 
ми граємо американську прем’єру твору 
Мар’яни разом із нею, а крім того ще кіль-
ка жіночих проектів. Днем раніше робимо 
вечір, присвячений Фела Куті, водночас із 
презентацією альбому його музики, в за-
писі якого ми теж брали участь. Фела був 
одним із найвидатніших музикантів Нігерії. 
Він помер від СНІДу, і доброчинний аль-
бом, до появи якого ми долучилися, випус-
тила організація Red Hot (реліз має назву 
«Red Hot + Fela», а його концерт-презен-
тація – «Red Hot + FELA LIVE!». – Авт.). За 

Девід Геррінґтон:
«Я граю на скрипці, щоб 

бути у Kronos Quartet»

Лідер культового Kronos Quartet 
про перший київський виступ та 
більш глобальні речі.

Анна Вовк
фото: Олекса Пиркін
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останні років 20 вони зібрали мільйони до-
ларів на боротьбу зі СНІДом, випускаючи 
чудові записи. Кілька років тому ми вже 
співпрацювали з ними, то була збірка «Dark 
Was The Night» (2009). А в новому альбомі 
ми граємо одну з найвідоміших компози-
цій Фели із членами його гурту (йдеться 
про п’ятиденну серію концертів «Kronos 
at 40», присвячену річниці заснування 
квартету. Першого вечора в Damrosch Park 
Bandshell музиканти квартету виконували 
«Sorrow Tears and Blood» Фела Куті. – Авт.).

Програма в київському Театрі імені 
Франка була досить еклектична. І це 
певною мірою відображає ваш підхід 
до репертуару взагалі. Чому ви обра-
ли саме ці композиції?

– За останні 40 років для нас було напи-
сано понад 800 творів. Досі ми ніколи не 
грали в Києві. То що ж робити? (Сміється.) 
Я розглядаю наш репертуар як ящик з ін-
струментами, toolbox. Минуло два роки, 
відколи ми виконали прем’єру «Струнного 
квартету № 3» Валентина Сильвестрова 
у Лондоні. Він приїхав туди, було два дні 
репетицій. Потім ми часто грали цей твір, 
навіть коли Валентин не знав. Після остан-
ньої зустрічі з композитором ми предста-
вили його квартет у світі близько 40 разів. 
І я сприймав як очевидне, що ми оберемо 
цей твір для київського дебюту. Тоді стало 
зрозуміло, що Мар’яна закінчить свою ро-
боту і ми зіграємо з нею в Нью-Йорку, тож 
варто було виконати це в Києві. Я ще не 
точно знав, яким саме буде твір, але знав 
тему. І мені здалося, що, можливо, друга 
половина концерту має складатися із «WTC 
9/11» і «Чорнобиля. Жнив».

Ви поставили ці твори у програмі ра-
зом через тематику?

– Так. Двоє музикантів звертаються до 
теми великих катастроф. І як вони це роб-
лять? Ось так зробив Стів Райх, а ось так 
Мар’яна Садовська. Я зрозумів, яким буде 
друге відділення концерту, раніше, ніж ви-
значився з першим. Але точно знав, що 
квартет Сильвестрова має завершувати 
першу частину. Тож як почати? «Aheym» 
Брайса Десснера такий… Ти просто вихо-
диш і граєш із відчуттям «ану зробімо це!». 
А далі? У творі Ніколь Лізе є щось таке глуз-
ливе, науково-фантастичне, електронне; 
у ньому помітно великий контраст, еле-
менти веселощів, гумору. Композиторка 
дуже цікавиться вінтажними електронними 
інструментами. Під час нашої першої зу-
стрічі вона розказувала, як малою люби-
ла розбирати й складати радіоприлади. 
Я подумав: «Мені подобається ця жінка». 
(Сміється). Це зазвичай роблять хлопці, 

а тут вона… Дивовижно. Я теж зачарова-
ний такими штуками. Ми грали на цих до-
даткових інструментах. Санні (Санні Янґ, 
віолончелістка. – Авт.) грала на омнікорді, 
клавішному інструменті, який збоку може 
видаватися струнним. Так само й Генк (Генк 
Датт, альтист. – Авт.). А ще був стилофон із 
маленькою клавіатурою, що ним управля-
ють за допомогою стилуса. Він має дивний 
електронний звук.

І така маленька коробочка з червоною 
лампочкою?

– О, це був також вінтажний електронний 
пристрій під назвою Thingamagoop 2. До 
виконання цього твору Ніколь я навіть не 
бачив його. Я попросив її написати для 
нас і… Найчастіше моя робота – це спілку-
ватися з композиторами. Намагаюся зро-
зуміти, де кожен із них перебуває у своїх 
власних житті й творчості, що вони хочуть 
висловити. І зробити те, чого Kronos не ро-
бив раніше. Подивитися, чи можна знайти 
нові шляхи, нові форми роботи, як це було 
з Мар’яною.

Як щодо інших творів, які ви грали?

– Скажу про ідею, яка є у творі Омара 
Сулеймана. Я цілком певен, що жоден 
струнний квартет іще не виконував чогось 
такого в Києві, тож ми вирішили це зро-
бити. В ньому я граю на іншій скрипці, що 
настроєна зовсім інакше, тож звук сильно 
відрізняється. Генк – на барабані, нам той 
барабан дуже сподобався. У алапі (вступ-
ній частині. – Ред.) «Рага Мішра Бгаїраві» 
Джон (Джон Щерба, другий скрипаль. – 
Авт.) грав на тамбурі, дуже поширеному 
в Індії інструменті. Більшість індійських 
концертів відбувається з тамбурою, вона 
дає основу для вокалу чи ситара. Я праг-
нув створити якийсь незвичний звук. І коли 
побачив шруті-бокс (індійський інструмент, 
що діє за принципом повітряних міхів. – 
Авт.), то закохався в це звучання. Нині 
можна знайти електронний шруті-бокс, 
але якість там інша. Коли рухаєш міхи, він 
звучить як маленька гармонія. Тож ми ство-
рили звук, надихнувшись записом Рама 
Нараяна. А Генк витратив мало не рік, щоб 
навчитися як слід грати.

Віолончелістка Санні Янґ приєдналася 
до вас зовсім нещодавно…

– Так, це її дебютний тур з KQ. У 1978-му 
пішов наш найперший віолончеліст Волтер 
Ґрей. Потім у Kronos близько 20 років була 
Джоан Жанрено. Коли вона нас залиши-
ла, її замінила Дженніфер Калп, яка була 
у складі квартету сім років. Затим іще ві-
сім із нами виступав Джеффрі Цайґлер. 
Зрештою, зміни в нашому складі не такі 

вже й часті. Усі ці музиканти пробули в нас 
досить довго. Та й тепер хіба щось не так із 
віолончелістами? Я неймовірно тішуся, що 
Янґ із нами. Вона неперевершена. Ті якість 
музики й ритм, які вона створює, – саме те, 
що нам треба.

Обираючи дальший шлях розвитку, 
нові проекти, ви завжди керуєтеся 
цим принципом: зробити те, чого ще 
не робили?

– Після 40 років скажу, що мені зроду не хо-
тілось нагадувати котрийсь інший квартет. 
Це не значить, що мені не подобаються 
інші струнні четвірки. Але я не хочу бути як 
вони, як будь-який квартет: чи то Modern 
Jazz Quartet, чи The Beatles, назвіть будь-
який… Не хочу бути як хтось інший, хочу 
бути як ми, як Kronos. І для мене це процес 
відкриття. У цьому сенсі існує величезна 
кількість музики, що нам доступна. Для нас 
пишуть люди, що належать до найбільш 
фантастичних у світі. І я люблю створювати 
цей досвід. Маю надію, що ви запам’ятаєте 
кожен твір із програми. Сподіваюся, це не 
була просто одна пляма. А якщо це так, 
значить ми зробили все правильно. Ваша 
пам’ять має закарбувати неповторні осо-
бливості кожного твору. Я хотів, щоб його 
суть визначалася тим, що навколо нього. 
Звучить Сильвестров, а наступне, що ви 
чуєте, – це Стів Райх, і я сподіваюся, що це 
робить Сильвестрова ще таємничішим.

Коли ви граєте музику композиторів 
ХХ століття, а тоді Джимі Хендрикса…

– Якби публіка й далі плескала, ми заграли 
б «Purple Haze», уже були готові.

Чи є якась межа, стилістична або інша, 
якої ви не здатні переступити?

– Я можу робити тільки ті речі, які мене 
гіпнотизують. Не розглядаю себе як скри-
паля. Я не скрипаль, а учасник квартету 
Kronos. Граю на скрипці, аби бути у Kronos. 
Бути скрипалем практично неможливо. 
(Сміється.) Я стикаюся з цим щодня, це 
забирає стільки зусиль.

Видається, що ви намагаєтесь не про-
сто грати мелодії, а створювати про-
стір, щоразу нову історію, обираючи 
музику, структуруючи все.

– Так і є. Кожна людина відчує це по-
своєму, залежно від того, що слухала доти, 
що її зворушило. Ефект від музики не пе-
редбачиш. Єдине, що можемо зробити, 
– це видобувати найкращі ноти, найкра-
щі, які вдасться. Наприклад, другий твір, 
який зіграли на біс, «Smyrneiko Minore» – 
традиційна грецька пісня. Ми мусили це 

класика
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виконати: якщо ви послухаєте оригіналь-
ний запис Маріки Папагіки, то в кожній 
ноті там постає так багато людського, 
страждання, бажання… Мені подумалося, 
ми можемо стати кращими музикантами 
й людьми, якщо спробуємо це зробити, 
відтворити ці якості. Ось моя робота – на-
магатися знайти досвід такого ґатунку. Я не 
хочу вихвалятися, але під час кожного кон-
церту прагну збагнути, хто я і що таке квар-
тет. Хтось уже питав нещодавно, чи вико-
нуємо ми однакові концерти в турі. Дуже 
зрідка. Ми ніколи не заграємо цієї самої 
програми знову. Просто не зможемо. Мати 
водночас і Мар’яну, і Сильвестрова – тако-
го, думаю, більше не буде. Або принаймні 
будуть інші твори цих людей.

Як ви дізналися про музику Валентина 
Сильвестрова?

– Почув його альбом, який називаєть-
ся «Silent Songs» (випущений ECM 2004 
року, записаний 1986-го в Москві. – Авт.) 
і просто не міг повірити. Це було щось зо-
всім інше. І ще я почув збірку, де він грає 
на фортепіано і цитує вальс Шуберта. 
Пригадуєте цю історію? У 1827-му Шуберт 
грав на весіллі друга. Не згадаю зараз, як 
його звали, але того дня він зімпровізував 
вальс, який пізніше дістав ім’я цієї родини. 
Його передавали на слух від одного члена 
сім’ї до іншого аж до 1942 року. А під час 
Другої світової війни один із них прийшов 
до Ріхарда Штрауса й зіграв йому цей 
вальс. Той зробив аранжування, і зараз 
твір є частиною колекції Шуберта (відомий 
під назвою «Kuppelwieser Walzer». – Авт.). 
І Сильвестров, уключивши його до сво-
го альбому, ніби відтворив ту історію. Це 
було фантастично (очевидно, мова про 
альбом «Dialogues and Dedications»: Solyd, 
2006, а власне «Wedding Waltz». – Авт.).  
У будь-якому разі мені дуже подоба-
ється та збірка. Тож я намагався з ним 
зв’язатися. А він у цьому сенсі непроста 
людина, важка для контакту. Сильвестров 
не приймає замовлень. Йому не подзво-
ниш і не скажеш: «Чи не напишете ви на-
ступного року «Струнний квартет № 4» для 
Kronos»? Він цим не займається. Він пише 
те, що всередині нього. І мені це до впо-
доби. Є щось дуже чисте в тому, що він 
слухає свою Музу. Зараз він пише «Восьму 
симфонію». Як на мене, Сильвестров мав 
би створити фортепіанний квартет і загра-
ти разом із нами. Це було б просто чудово!

Ви також виконали на біс Walking on 
Waters Вікторії Польової…

– Її музику мені вперше показав Євген 
(Шимальський, агенція «Ухо». – Авт.) за 
чотири чи п’ять місяців до концерту. На 

той момент програма вже була визначена.  
Я поспілкувався з Вікторією щодо її корот-
кого твору, який ми, можливо, зіграли б на 
біс. Зрозумів: оскільки будемо в Києві, то 
вона саме та людина. Я відчув у її музиці 
красу, глибину… Там є індивідуальний го-
лос. У будь-якому разі часу було обмаль. 
Вона надіслала короткий твір, а за кілька 
днів до концерту я дізнався, що його напи-
сано спеціально для нашого виступу. В нас 
відбулося кілька репетицій і було зроблено 
багато змін, тож цікавою бачиться різниця 
між тим, що вона написала, й тим, що в ре-
зультаті хотіла почути.

У композиторів так часто буває. Творення 
музики – річ дуже особлива, дуже приват-
на. Процес нотації вкрай важкий. Багато 
авторів такої музики впевнені: ми почуємо 
те, що й вони. Але це не так. Те, що вона 
хотіла почути, значно драматичніше, ніж те, 
що вона написала. Ми не дізнались би про 
це без розмови й співпраці. І найкраща му-
зика для нас була створена саме в такий 
спосіб. Із Террі Райлі так само. Динаміку 
він не вказує зовсім, артикуляцію – трохи. 
Ми маємо все це визначати самі, пра-
цюючи з ним. Коли трудилися разом, він 
пояснював. Так само із Джоном Зорном, 
Генриком Ґурецьким, П’яццолою… Стівом 
Райхом… Філіпом Ґлассом… Найкраща 
музика була написана для нас саме так. І 
звичайно ж, Сильвестров. На саундчеку 
перед концертом композитор казав речі, 
які прямо суперечили тому, що він ствер-
джував у Лондоні.

Суперечили?

– Абсолютно. І вже після концерту висло-
вив думки, що цілком перекреслювали 
сказане на репетиції. Але за 40 років я 
зрозумів, що це нормально. Валентин по-
чув свій твір у цілком іншому контексті, ніж 
колись міг чути. Після концерту в Києві він 
сказав, що хотів би гучнішого виконання. 
Але на кожній репетиції зауважував, що 
варто грати м’якше. А коли почув у новому 
контексті... Ми намагалися донести пев-
ну тишу, внутрішню суть цього матеріалу. 
Репетирували цей квартет чи не найдовше 
з усіх творів, які будь-коли грали.

Справді?

– Так, це факт. Є дуже багато способів те 
зіграти. І ми експериментували, пробували 
різне. Нотація досить важка. Але це так-
тильність музики, її внутрішня якість. Я хотів 
звучати як музикант початку ХХ століття, як 
Фріц Крайслер, наприклад. Він мій улюб-
лений скрипаль.

Ви маєте скоро виконувати новий твір 
Філіпа Ґласса?
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– Так. Він зараз працює над шостим струн-
ним квартетом. Не знаю, коли це станеть-
ся. Мені сказав, що хоче написати свій 
найкращий твір. Чудово! Це те, чого і я 
бажаю. Нехай кожен композитор саме для 
нас пише свій найкращий твір (сміється). 
Чи можу я просити більшого?

Один із відвідувачів концерту сказав, 
що, на його думку, твори Стіва Райха 
та Мар’яни Садовської схожі певною 
колажністю, там є елементи різних 
звукових пластів…

– Це процес документування. Вона ви-
голошує назви міст. А у Нью-Йорку має 
бути трохи інакше. Ми говорили про це: 
Мар’янин голос мав би звучати ніби з ме-
гафона. Але оскільки її руки зайняті (вона 
грає на індійській гармонії), то це завдання 
звукорежисера. У студії це було б значно 
простіше.

Чи плануєте це записати?

– Аякже, запишемо!

Що для вас означає твір Райха? Якщо 
«Чорнобиль. Жнива» – щось абсолют-
но українське, то «WTC 9/11» може 
бути для вас більш особистісним…

– Будь-хто… не тільки американець, 
може, особливо американець, але й будь-
яка людина, достатньо доросла, щоб 
пам’ятати ті події, знає, де вона була, коли 
вперше почула про 11 вересня 2001 року. 
Я був удома. Мені зателефонувала донька 
і просто сказала: «Увімкни телевізор». Те, 
що сталося тоді (загублені життя) й пізніше 
(як це використали політики), багато чого 
змінило. Наприклад, у подорожуванні –  
і ми як музиканти добре те знаємо. Це до-
зволило моїй країні почати війну, відкрити 
мілітаристську силу, яка, на мою особисту 
думку, знищить Америку. Люди намага-
лися використати ті події, щоб збільшити 
військові витрати і зменшити видатки на 
освіту, охорону довкілля. Це порушило 
певний баланс, змістилися орієнтири. І то 
є прямим наслідком страху. З цього ско-
ристалась адміністрація не лише Буша, а й 
Обами. Жахливо і трагічно. Яка наша від-
повідальність за це як музикантів? Думаю 
про те щодня. Сьогодні це моя робота. Яка 
вона? Розповідати людям про речі, які я 
знаю.

Сподіваюся, що квартет – форма мистец-
тва, здатна сповіщати новини. Важливі 
речі, які стались і стаються в нашому 
бутті. І наша мистецька відповідальність 
пов’язана з людяністю. Для мене це при-
родно. То наша робота нині та в майбут-
ньому. І водночас є особистості, котрі 

нібито стоять поза будь-якими подіями й 
пишуть твори, що нібито відповідають шля-
хові, котрим іде загальна музична історія.

Для мене Сильвестров – приклад такої 
людини. Він не той, хто переймається 
кар’єрою і навідується на модні вечірки, 
щоб бути побаченим. Важко навіть уяви-
ти, що його це обходить. Для мене то дуже 
особлива якість.

Уранці гуляв вашим містом, і організатори 
сказали, що зовсім близько Бабин Яр. Я не 
знав, що він саме тут. Родина питала мене: 
«Як воно – бути в Києві?». Тут є щось дуже 
й дуже глибоке. Не можу цього пояснити, 
але відчуваю. Земля, по якій ви ходите, – 
дивовижна. Багато людських подій: я не 
знаю всього, але з часом трохи довідуюся. 
І дуже добре, що ми мали день у місті для 
відпочинку, аби подумати й дізнатися про 
щось. У мене це виходить не надто часто.

А в Америці відчуваєте цю глибину?

– Іноді. Але наша країна… вона не така мо-
лода, як вважають білі люди. (Сміється). 
Бо уявіть, наприклад, що на місці Сан-
Франциско, де я мешкаю нині, тисячі ро-
ків жили корінні американці. Близько 200 
років тому це був один із найродючіших ку-
точків світу. Там було багато звірів, і це було 
недоступне місце дикої природи – рай.  
А з прибуттям іспанців та католицької церк-
ви все змінилося. Бачите, є що дізнатися 
про різні місця на Землі.

Усе, що ви переграли, – від Райха 
до Телоніуса Монка, Sigur Ros, Тома 
Вейтса… Чи маєте ви усю цю музику 
вдома, чи слухаєте її?

– Так, звісно. Я почав слухати Монка, коли 
мені було 16. Мій викладач композиції ска-
зав: «Послухай Монка і його відчуття часу». 
Ніколи не забуду. А ще раптом зрозумів: 
коли він грає малу секунду на фортепіано, 
вона звучить більш дисонантно, ніж у будь-
якого іншого піаніста, якого я чув. Його за-
вжди можна впізнати за тим дисонансом. 
Неперевершений геній.

Я зацікавлений у праці з людьми, які, ма-
ючи індивідуальне бачення світу й музики, 
можуть передати це загалу. І, поглянувши 
на нашу роботу, ви зрозумієте, що це саме 
так. Мар’яна Садовська (вона як ніхто), а 
також Валентин Сильвестров, Стів Райх, 
Ніколь Лізе, всі, кого ми грали на концерті, 
є індивідуальностями і створили свій звук, 
місце, простір. Ось що приваблює 
мене найбільше.

кл
ас

ик
а

к.

    Як на мене, Сильвестров – композитор 
суто фортепіанного мислення. Тому й 
оркестрове його письмо (це легко помі-
тити) ніби імітує згасання довгих звуків 
рояля. Притаманні клавішному звучан-
ню риси відчуваються і в хоровій та во-
кальній його творчості. До речі, він сам 
казав, що ніколи не працюватиме ані з 
органом, ані з клавесином, тобто з ін-
струментами, позбавленими можливос-
ті димінуендо. Реакцію на звучання ор-
гана висловив так: «Я ніби задихаюся».
Наша з ним співпраця почалася з циклу 
«Три пісні на слова Айґі», який мене тоді 
дуже вразив у авторському домашньому 
виконанні. Я тоді мало знав його вокаль-
ну творчість. За фортепіанною стежив, 
симфонії теж слухав, особливо П’яту. 
Ну, як і всі. А от вокальних творів не пу-
блікували, записів було мало. Нині з цим 
легше. Той, хто цікавиться, все знайде.
Наші перші репетиції з ним були аб-
солютно кривавими, нескінченими. 
Мабуть, тому що він нам (дуетові зі спі-
вачкою Інною Галатенко) ще не дуже до-
віряв. Особисто я, зіткнувшись із його 
вимогами до якості звучання рояля й ви-
конання найдрібніших нюансів нотного 
тексту, почувався геть профнепридат-
ним. До того ж він людина моменту, і на 
сьогоднішній репетиції може суперечи-
ти собі вчорашньому. Було важко, мо-
зок кипів тижнями. Тільки через багато 
років я, певно, знайшов щось потрібне – 
якість звуку, особливості фразування –  
і тепер репетиції займають дуже мало 
часу. Мені навіть хотілося б, аби вони 
тривали довше…

Пізня творчість Валентина 
Сильвестрова, попри всю її 
вдавану легкість, є вкрай важкою 
для виконання. Безліч авторських 
вказівок, які вимагають від музиканта 
рухатись у зворотному напрямку 
від чуттєвої виразності й віртуозної 
бравурності, відразу вводять 
його в ступор. Та й надзвичайна 
прискіпливість самого композитора 
до інтерпретацій його творів (навіть 
з анекдотичними випадками, коли 
він посеред концерту зупиняв гру 
і просив почати заново) неминуче 
відлякує музикантів. Утім, упродовж 
останнього десятиліття в Сильвестрова 
з’явилися і «свої» виконавці, яким 
він безмежно довіряє, – це творчий і 
сімейний дует вокалістки Інни Галатенко 
та піаніста Романа Рєпки, з якими 
маестро працює від 2005 року й записав 
три альбоми пісень. Люди обдаровані 
та вдумливі, вони переосмислили 
доробок композитора загалом. Отож 
розмова з Романом Рєпкою стосовно 
його ставлення до камерної музики 
Сильвестрова і труднощів репетиційного 
процесу спонукала піаніста до 
виконавського аналізу пізньої творчості 
автора.

»
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Ноти кожного нового вокального циклу 
Валентин Васильович вручає нам зі сло-
вами: «Ну все, з піснями по-кін-че-но». 
І ця ситуація стабільно повторюється із 
самого початку – від 2005 року. Відтоді 
з’явилося багато шедеврів на вірші 
Пастернака, Тичини, інших… Із фортепі-
анними багателями те саме.
Його пізній вокальний стиль іде ще від 
«Простих…» і «Тихих пісень», тобто від 
початку 1970-х. Звісно, вокалістові, 
який уперше з ним зіштовхується, все 
здається дивним, викликає запитання, 
а то й внутрішній спротив. Сильвестров 
вимагає відмовитися від сили та блиску 
голосу, потрібно ніби ліквідувати спів 
як такий. Необхідно відчути надзвичай-
но потужне, інтенсивне емоційне життя 
всередині тихих звучань. Тут важлива 
не тихість сама по собі, не децибели, а 
вслухання і слухацька інтенсивність: не 
збити уваги, не заглушити. За межі piano 
він виходить лише у виняткових випад-
ках, і тому ти маєш борсатися в чотирьох 
нюансах від РРР (екстремально тихо) до 
mР (майже тихо). Але той, хто спромігся 
вникнути в сутність цих деталей, дістає 
цінний скарб – новий унікальний вико-
навський досвід. Завдяки такій співпра-
ці я тепер абсолютно інакше дивлюся на 
будь-який нотний текст.
Як виконавець, я так само пройшов че-
рез внутрішній опір. Мало того, що маю 
піти на pianissimo, треба ще уникати 
«красивостей», гармонійних барв, інто-
нування… Що мені залишається і що з 
цим робити на сцені, взагалі було незро-
зуміло. Пам’ятаю, починав самостійні 

репетиції з тези: «Все, що я граю, і все, 
що думаю, – від початку неправильно». 
Треба було щось робити… Що – незро-
зуміло… Яскраво – не можна, мляво – 
не можна, спонтанно – не можна, надто 
точно – теж, і т. ін.
Його музика різко авторитарна, потре-
бує суворого підкорення виконавця.  
У партитурі міститься безліч авторських 
вказівок. Одну-однісіньку ноту можуть 
нараз обрамляти staccato під tenuto, 
нижче – мотивна ліга, тут-таки – дина-
мічний нюанс, а ще, наприклад, указа-
но третину правої педалі, а ще ritenuto 
в дужках (тому що воно має бути непо-
мітним, але МАЄ БУТИ!) і поруч – вказів-
ки метронома, по дві на такт. Я думаю, 
будь-який музикант, який хоч раз три-
мав партитуру Сильвестрова у руках, 
був шокований густотою таких ремарок. 
Нехтувати ними не можна в жодному 
разі, але парадокс у тому, що кінцевим 
результатом не повинне стати їх раб-
ське дотримання. Виконавець має ви-
йти на новий рівень – вільного володіння 
лексикою автора, і тоді вже дозволяти 
собі певну свободу, яка не порушить 
«головного».
Сильвестров ненавидить запитання на 
кшталт «що означає ваша музика?» або 
«що ви хотіли тут сказати?». І не думайте 
запитувати його про це!
Його слух улаштований таким чином, що 
він розрізняє градації звучання, гадаю, 
відсотків на 300 більше, ніж середньо-
статистичний досвідчений музикант.  
І не може собі уявити, що хтось чує інак-
ше. Тому в нього такий пізній стиль, 

«економний» на кількість нотних знаків: 
у кожному звуку він зосереджує цілий 
всесвіт і хоче, щоб ми його почули таким 
самим чином.
Київському осередку властива думка, 
що «справжня» творчість Сильвестрова 
закінчилася на Симфонії № 5, а те, що 
композитор пише зараз, несерйозно. 
Як він сам мені казав, люди не хочуть ви-
знавати, що ранні й пізні його твори – це 
доробок ОДНОГО митця, відмовляються 
бачити неперервність його «генераль-
ної лінії» у творчості. Не знаю, чи бачу її 
особисто я, але довіряю авторові на всі 
сто. Сильвестров, як на мене, завжди 
правий.
У принципі, його музика останніх років 
заточена під людину безхитрісну, яка 
ловить її кристальну чистоту і красу, ча-
сом навіть наївність «незамиленим» ву-
хом. Але професіонал має помітити, що 
це не дилетантська музика й не стиліза-
ція, а такий собі елемент гри з потужни-
ми підтекстами та контекстами.
Сильвестров потребує напруженого діа-
логу зі слухачем. У нього багато творів, 
які є суцільними кульмінаціями від по-
чатку до кінця. Звісно, ліричними. Його 
музика завжди бере такий піднесений 
тон, що людина непідготовлена може 
сприйняти її як проповідь або вимогу не-
гайно впасти на коліна й битися лобом 
об підлогу. Але це «піднесення» зовсім 
не месіанського штибу, а інтимно-лірич-
ного. Думаю, він по-своєму точно вира-
зив ліричну українську душу.

~ розпитувала Любов Морозова

Біографічна нота

Роман Рєпка – український піаніст, викладач, 
випускник Національної музичної академії імені 
Петра Чайковського. Є лауреатом і дипломан-
том національних та міжнародних конкурсів. 
Член Європейської асоціації піаністів-педагогів 
(ЕРТА). Постійний учасник різних фестивалів 
класичної та сучасної музики. У різні роки спів-
працював з ансамблями «Рикошет», «Київ», 
«Нова музика в Україні», активно концертує в 
дуеті з Інною Галатенко (сопрано). Записав на 
CD фортепіанні твори Мирослава Скорика, мо-
нооперу «Місячний П’єро» Арнольда Шенберґа 
(у складі ансамблю), три диски з вокальною 
музикою Валентина Сильвестрова (разом з 
Інною Галатенко), окремі твори вітчизняних та 
польських авторів (у межах проекту «Нова му-
зика в Україні»). Як соліст підготував і здійснив 
прем’єрне виконання раніше не відомої пер-
шої редакції Фортепіанного концерту Левка 
Ревуцького.Роман Рєпка: 

«Сильвестров ненавидить запитання на кшталт «що 
означає ваша музика?»
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Ви організатор кількох фестивалів у провінції 
та за кордоном. Як це співіснує з поширеними 
думками, мовляв, у наш попсовий час немає міс-
ця вишуканій музиці?
– Сприймання музики – це все вікове й індивідуаль-
не. Я у юності любив рок, зокрема, The Beatles. Потім 
відкрив для себе Висоцкого. А пізніше став розумі-
ти його вірші (сміється). Щодо притуплення слуху 
душевного – тут погоджуся. Річ у тому, що в наш час 
усім узагалі дали таку свободу, яка за відсутності куль-
тури може призвести до анархії.

Це єдиний мінус свободи...
– Однак кожен починає почуватися особистістю, 
кожен розуміє, що він щось означає в цьому сві-
ті, соціальному устрої, зрештою. До речі, з приводу 
слуху та свободи. Уперше роблячи запис для закор-
донної рекордингової компанії (це була Deutsche 
Grammophon) 25 років тому, я дізнався що існують 
поняття межі «тихо» та «гучно». Сам дуже люблю 
контраст і динаміку: якщо тихо, то щоб зовсім не 
чути! Мене до цього Альфрєд Шнітке привчив: він не 
виписував три piano – це було й так зрозуміло. А Ґія 
Канчелі ставить їх іноді п’ять, сподіваючись, що вико-
навець так і зіграє. А зіткнувся з цим я ось як: моєї 
першої спроби не зарахували, люди з лейблу сказа-
ли «переписати з меншою динамікою». Виявилося, що 
запис перед випуском проходить особливий контр-
оль, перевірку комп’ютером на предмет динаміки. 
Орієнтується ця система на умовного слухача, який 
веде машину автобаном. Так от, якщо музика дуже 
тиха, то через гуркіт дороги він не чує, робить голо-
сніше, і коли настає гучний момент, то людина ляка-
ється. Або динамік рветься. І таке ось доводилося 
враховувати. Німецькі записи, до речі, й досі «приче-
сані», мабуть, через цей контроль.

«Styx» Ґії Канчелі, ваш популярний запис, – він 
якраз шалено контрастний.
– Ми його зробили з Валєрою Ґєрґієвим, «живцем» 
у Санкт-Петербурзі. Таким він і був опублікований, 
тільки маленькі фрагменти довелося переписати. 
Але про вирівнювання динаміки і якісь там перевір-
ки комп’ютером уже взагалі не йшлося... До речі, 
надгучний фінал був моїм особистим замовленням 
композиторові. Ґія Канчелі, коли став до роботи над 
твором, запитав мене: «Ось зараз пишу вже третій 
твір для тебе, які побажання?». Я став думати. Взагалі, 
моя улюблена річ з альтового репертуару – це соната 
Шостаковіча, опус 147 (присвячена моєму вчителеві 
Фьодорові Дружиніну). Вона закінчується повільно й 
тихо. Так от, у мене були випадки, коли я її грав напри-
кінці концерту, зала сиділа в заціпенінні, а я зали-
шав сцену під «стукіт власних копит». Одного разу 
у Франції пішли з піаністом у цілковитій тиші, потім 
менеджер прибіг: «Мерщій на сцену!». Люди отями-
лись, овації. Тиха й повільна кода. Дмітрій Дмитрович 

юрій

Алєксандр Бєляєв
фото: Максим Судоргін

Альтист Юрій Башмєт якщо і потребує пев-
них коментарів, то й без них про нього знає 
увесь музичний світ. 23 січня йому виповнилося 
60. Але не про це йшлося у бесідах. Йшлося про 
джаз, рок, автентичне виконання та містки 
між жанрами.

Хабаровськ – Ярославль – Москвабашмєт
насолоджуйся тишею
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цим твором попрощався. Там остання фраза альта дивовижна – я довго 
думав, що вона нагадує. Через багато років її виконання зрозумів, що 
це практично епілог Ріхарда Штрауса в «Дон Кіхоті»: віолончель – Кіхот, 
альт – Санчо Панса. Музика дуже образотворча – глісандо показує, що 
голова упала на подушку. І кларнет ніби каже: «Ось вам розповіли істо-
рію Дон Кіхота». Абсолютна цитата з різницею в півтона – і за драматур-
гією, і за мелодикою – в альта.
Я попросив Ґію, по-перше, продовжити мелодію (у нього зазвичай тільки 
натяки на красу), по-друге, зробити фінал гучним. Твори цього компози-
тора закінчуються тишею, і друге моє прохання його принципам супере-
чило. Але він вийшов із ситуації дотепно. У фіналі все справді йде не 
просто в тишу, а взагалі в немузичні звуки. Я навіть не граю – воджу 
волосом смичка по дереву, по корпусу інструмента, виходить ніби подих. 
Контрабаси те саме роблять. Хор із закритими ротами виконує крещен-
до. І раптом фортисимо – один акорд. Усе несподівано. Якщо люди зна-
ють, що це я замовив йому гучний фінал, то їх це веселить.

А The Beatles вже розлюбили?
– Та ні, ви що! Геніальні пісні – «Yesterday», «Michelle». Якщо зробити хоро-
ше аранжування, то це буде приголомшлива симфонічна музика. Просто 
в мій час Beatles трошки відійшли, розпалися взагалі, з’явився інший рок, 
типу Джимі Хендрикса – і ось це мені не дуже сподобалося. Але я все 
одно хотів грати рок. Звернувся до модного тоді американського джаз-
року: Chicago, Earth Wind & Fire, Blood Sweat & Tears. Було здорово слу-
хати, але грати таке в нас у країні виявилося технічно неможливо.

Чому?
– Бо тут дуже важлива духова секція. У США просто винятково сильна 
школа духових. Скрізь. У Чиказькому симфонічному оркестрі вся група 
мідних грає в буквальному сенсі як одна людина. В Америці жоден вал-
торніст ніколи не «кіксує» (тобто не видає неправильного немузичного 
звуку, не фальшивить. – Ред.). Якщо зробить це, то покінчить самогуб-
ством, але поки що ніхто не наклав на себе рук. Це там. А в нас жоден 
концерт жодного оркестру не проходить без того, щоб валторни НЕ «кік-
сонули». І взагалі духова школа не сильна.

Російська «фішка» – скрипалі?
– Так. У тому ж таки Чиказькому симфонічному – там у струнних росій-
ська школа.

Ви, на щастя, не займаєтеся кросовер-класикою, але іноді берете 
участь у неакадемічних проектах. Як це відбувається?
– Переважно паралельно моїй основній діяльності, не спеціаль-
но. Сам потім дивуюся результатові. Ось якось зателефонував Льоня 
Ярмольнік, каже: «Виходить спектакль новорічний, є музика, але треба, 
щоб ти зіграв». Симпатична мелодія. Я награв соло. Вже на спектаклі 
з’ясувалося, що на цю саму мелодію окремо запросили Дєніса Мацуєва 
на роялі та Іґоря Бутмана на саксофоні: в різних сценах тему озвучували 
то саксофон, то фортепіано, то альт. А потім іще імпровізація Бутмана з 
Мацуєвим. Цікаво.
Одного разу мене по-дружньому попросили провести тему для якоїсь 
естрадної пісні. Я в Москві був прольотом, забіг до студії, записав, не 
знаючи до пуття, що це, для кого. Потім мій близький друг, композитор 
Алєксандр Чайковскій каже: «Я тут таке почув! Думав, із глузду з’їхав. 
Сиджу на збірному естрадному концерті, співає француженка Лара 
Фабіан. У неї в групі дівчинка зі скрипкою, в міні-спідниці. І ось ця дівчин-
ка починає грати, але я ж чую, що це ти на альті граєш!». Ну, зрозуміло, 
Лара Фабіан співала живцем, але під мінус з моєю партією.
Взагалі найскладнішим виявилося грати з бардами. Мелодії дуже прості. 
Але добре зіграти таке – це правжнісінька гловоломка! Відступиш тро-
хи вбік – виходить ресторан, трохи в інший – уже сухий академізм. Дуже 
складно знайти середину.

Модне нині автентичне виконання вас обійшло?
– Я грав на інструменті віола д’амур, коли боровся 
за місце під сонцем. Точніше, за сольне місце аль-
та... Ні, за наше з альтом місце під сонцем (сміється). 
Взяв віолу д’амур, на якій грали всі альтисти, зокре-
ма Вадім Борісовскій і Фьодор Дружинін. Це вважа-
ли обов’язковим. Але який там репертуар? У Вівальді 
шість концертів. Міша Мотян, піаніст, казав мені: 
«Альтисти беруться до неї не від хорошого життя». 
З побутового погляду це правда. Я не став грати на 
жильних струнах, не дуже заглиблювався в автентич-
ний стиль, тому що виступав з оркестрами і годило-
ся, щоб вони теж цілком були в тому ладі. Ось і вся 
історія.
Але одного разу пошкодував, що не грав на старому 
інструменті. Сер Роджер Норрінґтон (британський 
диригент, прихильник автентичного звучання. – 
Ред.) запросив виконати «Гарольда в Італії» Берліоза.  
Я почув, як оркестр може грати в автентичній мане-
рі. Питаю його: «Маестро, а мені як грати, теж усе 
без вібрації?». Він каже: «Ні, як чуєте, ви – Гарольд, 
герой». Мене поставили на якийсь майданчик високо 
над оркестром. Є неофіційний запис концерту – там 
звук чарівний, альт над оркестром просто ширяє!

А може музикант із нормальною сучасною ака-
демічною освітою грати в автентичній манері?
– У таких це найкраще й виходить. Ось Наталья Ґутман 
стала грати сюїти Баха для віолончелі бароковим смич-
ком, наближаючись до оригіналу. У п’ятій із них треба 
перелаштувати струну на тон – так написано у Баха. 
Але ось, наприклад, Ростропович цього не робив. 
Та й майже ніхто. А сучасні молоді роблять, намага-
ються наближатися до оригіналу. Розуміють, що так 
краще. Але. У Наташі така смакова база й російська 
школа, що вона миттю виділяється на багато поряд-
ків серед тих, хто, не маючи такого багажу, відразу 
заграв у бароковій манері. Те саме з Вікою Мулловою. 
Чудовий приклад: вона вже записала половину скрип-
кової музики Баха, а в той час у неї був друг-італієць, 
який чудово знається на автентичному стилі – поза-
ймався з нею в манері бароко. І друга половина запи-
су вийшла відповідною. Але з її російською школою 
знову-таки результат набагато вищий, ніж у музикан-
та, який не навчався в Московській консерваторії.

Джаз та джаз-рок вас і досі надихають?
– Так. Ось у мене зник улюблений запис, треба 
його знову дістати – Стефан Ґрапеллі з Мішелем 
Петруччіані. Ще я познайомився з Жаном-Люком 
Понті. Запросив його виступити на моєму фести-
валі в Сочі, там і поспілкувалися. З Іґорєм Бутманом 
ми дружимо і грали багато разів. Наша програма з 
ним – пошук місточка між джазом та європейською 
академічною музикою. Він є, це безперечно! От якщо 
підкласти ритмічну схему під деякі твори Равеля, то 
вийде багатющий блюз. Такий, про який не мріють 
навіть великі джазмени. Або під Скрябіна: його пря-
ні гармонії – це багатство! Багато композиторів відчу-
ли вплив джазу: Стравінскій, Барток... Це визначний 
жанр в історії музики. Але місточок мені навіть цікаві-
ший, ніж сам жанр. Геніальне зазвичай полягає на 
межі зіткнення, сполучення одного з іншим. к.
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