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Україна – це країна 
катастрофічної прірви між 
„де-юре“ і „де-факто“. 
„Де-юре“ ми маємо вільну пресу, 
незалежні суди, безкоштовну 
освіту, відокремлений від 
влади бізнес і відокремлену від 
держави церкву. 
„Де-факто“ наша вільна преса 
нафарширована замовними 
матеріалами, наші суди якщо 
від чогось і не залежать, то від 
нашого ж законодавства, наша 
освіта, як шльондра з об’їзної 
дороги, має тверді розцінки 
на заліки й іспити, курсові 
й дипломні, кандидатські 
й докторські дисертації, 
наш бізнес поділений на 
зони партійно-кланового 
прикриття, а наш президент 
роздає батюшкам на Великдень 
священний вогонь з Єрусалиму. 
Так, Україна – це країна, де всі 
поняття є відносними. І лише 
корупція у нас – абсолютна.

Олександр Бойченко
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Дякую, пане Луценко, ви 
виконали свій обов’язок, 
„пробили“ нам вікно 
в європейський інформаційний 
простір, в тепер — у відставку!

Україна приречена стати 
нормальною країною. Але це 
займе багато часу, оскільки 
вона стає такою не тому, що 
хоче, а тому, що мусить. 

В Україні ж отримати рішення 
на кшталт „іменем України 
2 х 2 = 5“ — питання лише 
кількості інвестованих в таке 
рішення грошей та/або 
зв’язків. 
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Однозначно, най-
більшим „шоуменом“ 
минулого місяця, при-
наймні, якщо йдеться 
про українську політич-
ну сцену, можна назва-

ти міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка, 
який дорогою до південно-корейської столиці Сеул 
встиг „гарно“ репрезентувати Україну на німецькому 
летовищі Франкфурту-на-Майні. Сама „презентація“ 
складалася з голосного сміху, лайки, хрюкання в об-
личчя міністру, бійки, повалення міністра на землю, 
накладення на нього наручників, відведення у кімнату 
затримання і т.д.

Що сказати? Справжній скандал! Міністр внутрішніх 
справ України б’ється з німецькими поліцейськими! Про 
інцидент заговорили не лише німецькі та українські 
медіа. Адже про таку річ не можна не писати. Це при-
родна реакція преси. Але якою була реакція міністра 
та українських політиків? Природна, як для українських 
політиків. Міністр заперечував все до часу, коли вже 
не було куди дітися, а українські політики – ну, хто 
як. Одні вимагали відставки (Партія регіонів), інші 
(прем’єр Юлія Тимошенко) заступалися за міністра 
і відмовлялися його карати на основі „доказів“ жовтої 
преси. А Юрій Луценко, після тижневої депресії, по-
просив Верховну Раду розглянути питання про його 
відставку. Увага! Попросив розглянути питання! Самої 
заяви про відставку він не подавав. І ще запропонував 
створити Тимчасову слідчу комісію парламенту. Чим 
такі слідства закінчуються – всі знають. Слідчу комісію 
створили, до того ж не одну, а відразу дві, оскільки 
депутати не дійшли згоди щодо єдиного кандидата, 
який би очолював дану комісію. Тому першу очолив 
член фракції БЮТ Роман Забзалюк, а другу – Нестор 
Шуфрич. І тепер всі разом, включно з міністром, якого 
на час розслідування інциденту все-таки було відсторо-
нено від виконання службових обов’язків, полетять до 
Німеччини, так би мовити, розбиратися.

Фактично нічого нового. Не здивували ані запере-
чення, ані кільканадцять різних версій чи пошуки вин-
них (міністр і його оточення звинуватили, крім інших, 
ще й Секретаріат президента, мовляв, саме від нього 
преса отримала інформацію про інцидент). Просто 
цього всього можна було очікувати. Україна – не Ан-
глія, де за необачні висловлювання політики подають 
у відставку. Зате здивували слова, в яких міністр сам 
зізнався, і які знову підтвердили, що, принаймні в його 
особі, про жодне нове покоління українських політи-
ків наразі говорити не можна. Що він там насправді 
у Франкфурті накоїв, до кінця не відомо. Називав він 
німців „фашистськими свинями“ чи не називав – ска-
же, може, Тимчасова слідча комісія. Натомість сам мі-
ністр зізнався ось у чому: на репліку німецької сторони, 
що він „не має тут (в аеропорту) прав“, він відповів: 
„мої права почалися тут після 1945 року, а Гітлерюге-
нд давно закритий“. Думаю, цього достатньо. Тут уже 
і „свині“ зайві…

www.ukrzurnal.eu

В Україні майже немає 
незалежного від політики 
великого бізнесу, здатного 
фінансувати якісні, впливові 
ЗМІ. А щодо преси, то після 
2004 року вона хіба що 
виразніше диференційова-
на між різними центрами 
політичного впливу.

Перші особи Партії регіо-
нів заходилися плямувати 
одне одного зворотами, які 
пасували б хіба в гендели-
ках на заводських околицях. 
Ця тема була б першою 
в політичних обговореннях, 
коли б її не затьмарила ви-
тівка Луценка в німецькому 
аеропорту.
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ЄС розпочав Східнe 
партнерствo

Прага, яка з січня 2009 року очо-
лила на шість місяців ЄС, готувалася 
до проекту Східного партнерства 
заздалегідь. Зустріч лідерів ЄС та 
кількох пострадянських країн, включ-
но з Грузією та Україною, мала стати 
одним із головних її внесків у політику 
Європи. Прага взяла на себе за-
вдання переконати старі країни ЄС 
у змістовності й корисності набли-
ження до них пострадянських країн.

Але в березні чеський уряд пішов 
у відставку, втративши довіру за-
хідних партнерів. На празький саміт 
Східного партнерства 7 травня (лише 
за день перед інаугурацією нового 
чеського уряду) приїхало 17 прем’єрів 

і четверо президентів. На жаль, низка 
європейських лідерів не приїхала. 
Президент Франції Саркозі був 
зайнятий чимось іншим, як і голова 
уряду Іспанії Запатеро. Прем’єр Італії 
Берлусконі відмовився, посилаючись 
на сімейні обставини (розлучення 
з дружиною), а канцлер Австрії Фай-
ман захворів на грип. Не прибув до 
Праги й голова уряду Великобританії 
Браун. Всі вони прислали замість себе 
міністрів або урядовців.

В Празі не було також президен-
та Білорусі Лукашенка та прези-
дента Молдови Вороніна. З Києва 
очікували і президента, і прем’єра. 
Ющенко прибув, але Тимошенко 
вилетіла на схід України особисто 
„спостерігати“ за розслідуванням 
пожежі гральних автоматів.

Розпочатий як ідея Польщі та 
Швеції проект Східного партнерства 
в Празі одержав підтримку всього 
Євросоюзу. Нове партнерство 
мало б відкрити пострадянським 

країнам перспективу майбутнього 
вступу до ЄС.

„Ми не можемо робити вигляд, що 
на схід від нас вже немає нічого, що 
там тільки леви живуть. Там є країн-
и з європейськими амбіціями… ЄС 
життєво зацікавлений в тому, щоб 
його безпосередні сусіди були еко-
номічно та політично стабільними 
суб’єктами, щоб там добре функ-
ціонували громадські справи, щоб 
там охоронялися права людини та 
дотримувалися всі правила, що 
гарантуватимуть безпеку самого 
ЄС“, – підкреслив голова уряду Чехії 
Мірек Тополанек.

Але не всі учасники ініціативи 
– а це Україна, Молдова, Білорусь, 
а також Грузія, Вірменія та Азербай-
джан – ставлять за офіційну мету 

членство в ЄС. Україна, Молдова 
та Грузія – так. Решта – поки що 
ні. Про Росію, чи „відрізання“ країн 
партнерства від впливу Росії, західні 
політики прямим текстом не гово-
рять, але негативні реакції Москви 
свідчать про те, що Росія занепоко-
єно спостерігає за тим, як Захід про-
сувається на території її інтересів.

Пострадянські учасники Східно-
го партнерства взяли на себе зо-
бов’язання впроваджувати в своїх 
країнах європейські стандарти, 
зокрема в питанні прав людини. Під 
знаком запитання залишається Біло-
русь Александра Лукашенка, де до 
громадських прав зовсім неєвропей-
ське ставлення. Про це в Празі під 
час роботи саміту нагадала акцією 
протесту білоруська молодь.

Євросоюз планує до 2013 року 
виділити на реалізацію Східного 
партнерства суму 600 мільйонів 
євро.

Богдан Копчак, Прага

Мед з України 
контамінований

Державна ветеринарна служба 
Чехії, проводячи в кінці квітня аналіз 
меду з України, знайшла в ньому 

залишки антибіотику тетрацикліну. 
Антибіотик цей подається бджолам 
в деяких випадках як ліки, однак мед 
від таких бджіл в Євросоюзі прода-
вати споживачам не можна. За за-
конодавством мед не може містити 
жодних антибіотиків.

Чеська ветеринарна служба пові-
домила, що через вміст антибіотику 
в Україну буде повернено 15 тонн 
меду. У продаж контамінований мед 
у Чехії не потрапив.

Україна, разом з Китаєм та кра-
їнами Південної Америки належить 
до найбільших в світі виробників 
і експортерів меду.

Чехія покладає надії 
на машиністів 
з України

Чехії найближчими роками буде 
потрібно кілька сотень нових ма-
шиністів поїздів. Спочатку чехів ви-
ручатимуть словаки, але найбільша 
надія – на українців. Керівництво 
державного підприємства „Чеська 
залізниця“ (ČD) в середині травня 
заявило, що впродовж наступних 
десяти років майже половина із 
4000 чеських машиністів вийде на 
пенсію, а чеські профтехучилища 
не в змозі підготувати таку кількість 
наступників. Середній вік машиністів 
поїздів у Чехії – 47 років.
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Ще недавно готувало майбутніх 
машиністів кілька училищ, але ве-
ликого інтересу до цієї професії учні 
останніми роками не виявляли, тому 
залишилося лише одне училище, де 
навчальний курс для машиністів від-
кривають щороку. Але кількість ба-
жаючих по всій країні складає тільки 
десятки людей.

За словами замдиректора „Чесь-
кої залізниці“ Мілана Руттнера, ще 
цього року сотня молодих словаків 
почне навчання на підготовчих кур-
сах, але далі – слово за українцями. 
„Готуємося шукати людей і в Україні, 
де достатня кількість якісних шкіл“, 
– підтвердив він.

На відміну від словаків, які чеську 
розуміють, українці повинні чеську 
мову вивчити. „Ідеально було б, коли 
б вони почали її вивчати вже під час 
студій“, – вважає Руттнер.

Тим для молодих українців, які за-
хочуть працювати в Чехії, відкрива-
ється перспектива переїхати й осісти 
в Чехії назавжди, навіть з сім’єю.

Вимоги до машиністів в Чехії 
досить високі – добрий стан здо-
ров’я, успішне виконання психотес-
тів, праця в депо, знання в галузі 
електротехніки, атестат зрілості та 
вік не менше 21 року. Працювати 
машиністи починають на регіо-
нальних лініях, і лише після кількох 
років можуть вийти на магістральні 
лінії. А зарплата? Спочатку – 740 
євро брутто. Середня зарплата 
машиніста в Чехії перевищує 1100 
євро, однак це з урахуванням різних 
надбавок.

Можна очікувати зростання 
зарплати машиністів найближчими 
роками, бо крім браку фахівців існує 
ще й фактор конкуренції: Чеській 
залізниці доведеться боротися ще 
й з приватною компанією „Student 
Agency“, яка має серйозні плани 
на регіональні пасажирські переве-
зення і теж потребуватиме власних 
машиністів.

Богдан Копчак, Прага

„Михайло“ та „Іван“
Українські церковні дзвони „Ми-

хайло“ та „Іван“ із села Лютовиська 
й досі залишаються в Польщі. Укра-
їнці, що нині живуть в селі Дудчани 
Херсонської області, куди після 
ІІ cвітової війни були примусово 
переселені з Лютовиськ, не можуть 
зрозуміти, чому Польща не хоче по-
вернути їм дзвони. Напередодні пе-
реселення мешканці села закопали 

дзвони, щоб вони не були знищені. 
В 1999 році один із учасників тих по-
дій вказав, де саме заховані дзвони.

Польська сторона не проти по-
вернути церковні дзвони українцям, 
але за умови, що Україна поверне 
польські твори мистецтва – картину 
Яцека Мальчевського та скульптуру 
Ципріана Годебського – і військові 

атрибути, заховані польськими во-
яками під час Вересневої кампанії 
1939 року.

Вирішенням цих питань займаєть-
ся українсько-польська міжнародна 
комісія, щоправда, наразі безре-
зультатно.

Вандали зруйнували 
пам’ятник УПА

У Польщі в районі Хрищата було 
зруйновано пам’ятник воїнам УПА. 
Вандали розбили обеліск і сім хрес-
тів, залишивши неушкодженим лише 
розп’яття Ісуса Христа. Пам’ятник 
було відкрито і освячено минулого 
року. Щоправда, нелегально. Тепер 
тільки очікується процедура можли-
вої легалізації пам’ятника.

КИЇВ 
та інші міста України

від 9 381 крон

МОСКВА від 6 899 крон

БАКУ від 7 778 крон

ТБІЛІСІ від 7 678 крон

АЛМАТИ від 7 803 крон

ДЕЛІ від 11 568 крон

ПЕКІН від 12 385 крон

БАНГКОК від 12 459 крон

Зараховано всі такси та збори

Офіс у Празі:
Husova 5
110 00 Praha 1
Тел.:  + 420 224 248 828

+ 420 776 676 709
e-mail: aerosvit.prg@volny.cz

Каса в аеропорту:
Тел.: + 420 220 115 332



8

в д о м а  н а  ч у ж и н і

Дозвіл на встановлення такого 
пам’ятника видає польська Рада 
охорони пам’яті воєн і мучеництва. 
Українці в Польщі переконані, що 
засади РОВМ необхідно перегля-
нути. Бо якби українці звернулися 
до цієї інституції за дозволом вста-
новити пам’ятник на Хрещатій, то не 
отримали б його, оскільки це питан-
ня не фігурує в двосторонній угоді 
між Україною та Польщею.

Наразі українці в Польщі зверну-
лися зі скаргою до поліції, оскільки 
заклики зруйнувати пам’ятник УПА 
були в інтернеті. Керівник Союзу 
українців в Польщі (ZUwP) Петро 
Тима, вважає, що після таких закли-
ків не виключено, що за якийсь час 
можуть облити фарбою і легально 
встановлений пам’ятник.

Проти нової 
„залізної завіси“

16 травня 2009 року в прикор-
донному пункті Вишнє Німецьке, 
що неподалік Ужгорода, відбувся 
черговий День добросусідства. 
„Сподіваймося, що одного дня ми 
зустрінемося не на кордоні, а у віль-
ному просторі“, – сказав на зустрічі 
Павол Пашка, голова cловацького 
парламенту. Пашка підкреслив, що 
Словаччина активно підтримувати-
ме Україну в її намаганнях вступити 
в Євросоюз і докладатиме зусиль, 
аби східний шенгенський кордон не 
став новою „залізною завісою“.

У Вишнє Німецькому зустрілися 
також голови Кошицького та Пряшів-
ського самоврядного краю Зденко 
Требуля та Петро Худік із заступни-
ком голови Закарпатської обласної 
державної адміністрації Володими-
ром Гобликом, аби підписати договір 
про співпрацю на 2009 –2010 роки.

В рамках акції відбулася також 
презентація культури та ремесел 
міст східної Словаччини і їхньої 
співпраці з українськими партне-
рами. На зустрічі, традиція якої ви-
никла вісім років тому, взяло участь 
майже 800 словаків та українців із 
Закарпаття.

До Росії не пустили 
представника 
російських українців

Прикордонна служба Росії за-
боронила в’їзд першому заступнику 
голови Об’єднання українців Росії, 
громадянину України Юрію Коно-
ненку, який повертався до місця 
постійного проживання в Москві. 
Кононенко мешкає в Росії з 1961 
року, має виданий в установленому 
порядку дозвіл на постійне прожи-
вання та посвідку на проживання. 
В Москві також мешкають його дру-
жина, донька та батьки.

Кононенко є одним із засновників 
Бібліотеки української літератури 
в Москві, однак у 2008 році був 
звільнений.

Новий посол 
Словаччини в Україні

Надзвичайним і Повноважним 
Послом Словацької Республіки 
в Україні призначено Павола Гам-
жіка. Під час вручання вірчих грамот 
президент СР Іван Ґашпаровіч за-
явив, що Словаччина прагне того, 
аби Україна стала членом ЄС та 

НАТО, і Гамжік повинен ще „багато 
зробити, аби СР допомогла Украї-
ні“. Пріоритетом П. Гамжіка є погл-
иблення економічних стосунків двох 
держав та допомога Україні в за-
провадженні стандартів, які успішно 
діють у Словаччині.

Гамжік за фахом юрист. Працював 
у Міністерстві закордонних справ Че-
хословаччини в Празі, у 1985-му став 
консулом ЧССР у Королівстві Данія. 

Впродовж 1989–1991 pp. навчався 
у Дипломатичній академії в Москві. 
З 1994 по 1996 р. працював Над-
звичайним і Повноважним Послом 
СР у Німеччині. В 1996–1997 рр. обі-
ймає посаду міністра закордонних 
справ Словаччини, а в 1998–2001 
рр. – віце-прем’єра СР з питань єв-
ропейської інтеграції.

За роботою 
з контрабандою 
сигарет

Від початку травня митники міста 
Свидник (Словаччина) знайшли 
в українських водіїв, які прямували 
через Словаччину до Італії, майже 
20000 сигарет з акцизними марка-
ми України. Сигарети загальною 
вартістю 1830 євро було вилучено 
та знищено. Якщо українцям до-
ведуть їхню провину, їм загрожує 
покарання у вигляді позбавлення 
волі на термін від шести місяців до 
трьох років.

ФІЛЬМИ УКРАЇНИ

ФІЛЬМИ УКРАЇНИГромадське об’єднання РУТА, Об’єднання українок у ЧР
Вас сердечно запрошують на перегляд фільму

КАМІННИЙ  ХРЕСТ
реж. Леонід Осика / 1968 / 82 хв.

18 червня 2009 о 19.30

Archivní promítací síň Ponrepo / Bartolomějská 11 / Praha 1
+420 773 622 360 / ukrzur@seznam.cz  ВХІД ВІЛЬНИЙ
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І далі, як за Союзу
СРСР офіційно припинило своє існу-

вання в грудні 1991 року. Але тодішній 
президент Єльцин, здається, забув по-
відомити про цей факт представництво 
СРСР при Організації Об’єднаних 
Націй.

5 травня 2009 року Постійне пред-
ставництво Російської Федерації при 
ООН провело брифінг у нью-йорк-
ській штаб-квартирі ООН під назвою 
„Підсумки та уроки Другої світової 
війни і сучасність“. Захід відкрив і керу-
вав ним заступник ПП РФ при ООН 
Ілля Рогачов, який у своєму вступному 
слові заявив: „Незважаючи на трагічні 
уроки Другої світової війни, ми часто 
є свідками відродження практики, 
яка сприяє ескалації сучасних форм 
расизму, расової дискримінації та 
ксенофобії. На жаль, ряд країн остан-
нім часом проводить неприкриту по-
літику подання в якості героїв тих, хто 
брав участь у нацистських злочинах, 
що включає вибілювання колишніх 
членів СС, яка була визнана зло-
чинною організацією Нюрнберзьким 
трибуналом.

Зовсім недавно ми стали свідками 
спрофанованої дії чи то пак бездіяль-
ності з боку українських властей, які 
дозволили щит з гербом Української 
дивізії СС „Галичина“ розміщувати 
на вулицях міста Львова. Добре відо-
мо, що українські члени СС вбивали 
радянських воїнів, партизанів, бійців у 
Франції та Югославії, ні в чому непо-
винне цивільне населення Польщі, во-
ни душили антифашистські повстання 
в Словаччині та страчували євреїв 
і комуністів в Україні.

Відкрите прославляння ветеранів 
СС та Української Повстанської Ар-
мії, які заплямували себе злочинами 
проти тих, хто воював в рядах анти-
гітлерівської коаліції; проголошення 
горезвісного нациста Романа Шу-
хевича героєм України; руйнування 
й осквернення пам’ятників радян-
ським солдатам – усе це ланки одного 
ланцюга практичних заходів, спрямо-
ваних на перегляд історії Другої світо-
вої війни та прищеплювання відверто 
профашистської ідеології в свідомість 
нинішнього і майбутніх поколінь“.

Пізніше пан Рогачов заговорив про 
балтійські держави, а на завершення 
представив Олександра Брода, ке-
рівника Московського бюро з прав 
людини, члена Громадської палати 
Російської Федерації, який доповнив 
його слова, додавши в список на-

цистів ще й Степана Бандеру. Два 
наступні промовці були менш ради-
кальними.

Побіжний огляд веб-сайту, що на-
лежить Московському бюро з прав 
людини показує, що ця „неурядова ор-
ганізація“ надто часто говорить в уні-
сон з урядом РФ. І навряд чи вдасться 
знайти бодай один виступ з критикою 
теперішнього режиму в Росії. На-
томість бюро випустило заяву, яка 
звинувачує Україну в політизації Голо-
домору 1932–33, а також заяву, яка 
закликає США скасувати поправку 
Джексона-Ваніка стосовно Росії.

Мені вдалося отримати слово 
і запропонувати присутнім вислухати 
дещо іншу точку зору. Коротко ка-
жучи, я заявив, що цей брифінг був за 
змістом і формою аналогічним до ко-
лишніх совєтських брифінгів в ООН, 
хоч і відбувається майже 18 років після 
падіння СРСР. До речі, ніхто з прису-
тніх не згадав про найкричущіших 
нацистських колаборантів – Сталіна 
та його прибічників, які підписали 
пакт Молотова–Ріббентропа – дия-
вольський пакт двох агресорів, котрі 
ставши моторошними уособленнями 
жорстокості, залишили по собі стра-
хітливу спадщину руйнації й смертей. 
Я не намагався переконати двох пер-
ших промовців у тому, що їхні оцінки 
українських персоналій та історичних 
епізодів помилкові, бо зрозуміло, що 
пани Рогачов і Брод лише виконували 
свою функцію. Однак я спробував 
поінформувати слухачів про те, що 
радянські прокурори Нюрнберзько-
го трибуналу Роман Руденко та Лев 
Смирнов не висували звинувачень 
згаданим військовим формуванням та 
особам, а у вироку Нюрнберзького 
процесу ці імена не згадані взагалі. 
Насамкінець я звернув увагу пана 
Брода на те, що моє знайомство із 
сайтом його організації дозволяє 
вважати її красномовним рупором 
російського уряду, але аж ніяк не 

організацією із захисту прав людини. 
Коли ж би він чи хтось із присутніх 
зацікавився проблемою порушення 
прав людини в РФ, я можу запропону-
вати копії звіту „Міжнародної амністії“ 
про порушення прав людини в РФ.

Пан Брод дещо зніяковів, натомість 
пан Рогачов намагався спростувати 
сказане мною, вказуючи на мою 
нездатність зрозуміти нюанси пакту 
Молотова–Ріббентропа.

Цей брифінг як демонстрація со-
вєтських навиків представників Росії 
не був чимось особливим. Кількома 
місяцями раніше, в жовтні 2008 року, 
Віталій Чуркін, постійний представник 
РФ при ООН провів прес-конферен-
цію в прес-центрі ООН у Нью-Йорку, 
на якій закидав Україні спроби полі-
тизувати Голодомор 1932–33 років. 
У ході викривального виступу він 
спробував поєднати позицію України 
в питанні Голодомору з фактом не-
давнього відзначення Президентом 
України посмертним званням Героя 
України Романа Шухевича, якого пан 
Чуркін прозвав нацистом. Відповіда-
ючи на запитання, постійний пред-
ставник РФ сипав звинуваченнями 
українців і прибалтів у переслідуван-
нях та вбивствах євреїв, стверджуючи 
також, що Україна та країни Балтії 
добровільно приєдналася до СРСР, 
а на закінчення просто розсипався 
похвалами на честь СРСР.

Багато хто щиро шкодує, що ни-
нішні українсько-російські стосунки 
перебувають у такому стані, чи не 
найгіршому за останній період. До 
речі, прем’єр-міністр Тимошенко 
критикувала за це президента 
Ющенка, називаючи його винуват-
цем такої ситуації. Пані Тимошенко 
помиляється. Вперше за дуже довгий 
час Україна є легітимним членом 
співтовариства націй і має право на 
такі стосунки з Росією, що будували-
ся б на рівноправній основі.

Аскольд С. Лозинський, Нью-Йорк
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У празькому старовинному пала-
ці „Клементинум“ у квітні відкрито 
масштабну виставку „Голоси вигна-
них“, на якій представлено найкращі 
зразки з колекції періодичної преси 
російської, української та білорусь-
кої еміграцій (1918–1945), що збе-
рігається в Слов’янській бібліотеці 
у Празі. Саме цю колекцію у червні 
2007 року Організація об’єдна них 
націй з освіти, науки і культури 
(ЮНЕСКО) залучила в реєстр світо-
вої культурної спадщини „Пам’ять 
світу“. До виставки було видано пре-
красну книгу трьома мовами (чесь-
кою, англійською та російською) 
з високоякісними репродукціями 
обкладинок газет і журналів та ціка-
вими ілюстраціями з них.

Вступна частина виставки на 
кількох стендах представляє історію 
еміграції з території колишнього Ра-
дянського Союзу. Основу еміграції 
складали втікачі від більшовицького 
режиму, військовополонені та пред-
ставники дипломатичних органів за 
кордоном, які відмовились поверта-
тися на батьківщину. Окремі дер-
жави, між ними й Чехословаччина, 
надавали емігрантам матеріальну 
допомогу. З 1921 року в Європі 
вже з’являються поважні центри 
емігрантів з колишньої Російської 
імперії (Париж, Берлін, Прага, 

Белград, Софія). Восени 1922 року 
більшовицький уряд депортував за 
кордон понад 160 „опозиціонерів“, 
тобто видатних представників на-
уки, культури і політики. З 1923 року 
ряди емігрантів поповнювались 
майже виключно радянськими гро-
мадянами, які виїжджали за кордон 
легально, за згодою радянських ор-
ганів, і залишались в еміграції.

На виставці переважає преса 
російської еміграції, яка мала най-
більшу матеріальну підтримку. В Че-
хословаччині вже у 1923 році було 
засновано Російський закордонний 
історичний архів, який з 1928 року 
майже повністю фінансувався 
Міністерством закордонних справ 
Чехословаччини. За його зразком 
виник також Український історич-
ний кабінет. Та найбільшу колекцію 
преси мав Музей визвольної бо-
ротьби України в Празі. Основна 
частина з неї після ліквідації музею 
в 1948 році потрапила у фонди 
Слов’янської бібліотеки.

В наступній частині виставки пред-
ставлена роль міжвоєнної Чехосло-
ваччини в житті російської, україн-
ської та білоруської еміграцій. Вже 
в 1919 році на територію новоство-
реної Чехословацької Республіки 
прибула велика кількість військово-
полонених з Першої світової війни 
та частина військ Західноукраїнської 

Народної Республіки. Їх поселили 
в інтернаційних таборах Німецько-
го Яблонного та Ліберця, пізніше 
– Йозефова. Там почали виходити 
і перші українські часописи „Голос 
табора“ (Німецьке Яблонне, 1919–
20), „Україн ський скиталець“ (Лібе-
рець, 1920–21), „Український стрі-
лець“ (Ліберець-Йозефов, 1920) та 
інші. Значна частина інтернованих 
мала змогу здобути середню освіту 
й продовжувати навчання в чеських 
та українських вузах. Таких студен-
тів уряд щедро підтримував, нада-
ючи їм солідні стипендії. Виставка 
на конкретних фактах доводить, що 
в міжвоєнний період Чехословаччи-
на стала найвизначнішим центром 
українського шкільництва у світі (піс-
ля радянської України). На виставці 
представлено українські громадські 
та літературні журнали: „Воля“ (Ві-
день, 1919–21), „На переломі“ (Ві-
день, 1920), „Нова Україна“ (Прага, 
1922–28), „Табір“ (Каліш, Варшава, 
1923–39), „Ми“ (Варшава, 1933–39), 
„Наша культура“ (Варшава, 1935–
37) та деякі інші.

Окрему групу становлять мо-
лодіжні та студентські часописи. 
З українських це „Подєбрадка“, яку 
видавали студенти Української гос-
подарської академії в Подєбрадах 
(1924).

Основна частина експонатів 
розміщена в центральній частині 
за географічним принципом. Най-
численнішу групу складають часо-
писи з 22 країн Європи, переважно 
російськомовні. На виставці понад 
80 відсотків експонованих зразків 
належать російській пресі. Україн-
ських часописів найбільше виходи-
ло в Чехословаччині. Було їх кілька 
сотень. На виставці представлено 
лише найвизначніші з них: „Роз-
будова нації“ (1928–34), „Україн-
ська кореспонденція“ (1930–31), 
„Книголюб“ (1927–32), „Український 
тиждень“ (1932–38), „Наша спілка“ 
(1923–26), „Наступ“ (1939–44; всі 
виходили в Празі), „Український 
інженер“ (Подєбради, 1931–32) та 
кілька інших. З українських часопи-
сів, що видавалися в Німеччині, на 
виставці представлено: „Українсь-
кий прапор“ (1922–32), „Українсь ке 
слово“ (1921–26), „Український ві-

Виставка української 
емігрантської преси в Празі
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Про Україну в німецькому суспільстві чи пресі згадують мало і без особливого 
інтересу. Ні симпатії, ні антипатії, а суцільна байдужість. Якось один з німецьких 
журналів провів опитування „Кого б ви хотіли бачити в Євросоюзі – Україну чи 
Туреччину?“, на яке більшість відповіла, що Україну. Можна було б подумати: так, 
нас помітили! Та ні, нас не помітили, просто тема турків німцям неприємна, ось вони 
й виявили нам цей позаплановий знак уваги.

Слово „Україна“ не забувалося лише завдяки улюбленцям німців братам Кличкам 
та футболістам на кшталт Вороніна. Та тут з’явився конкурент – наш міністр внутріш-
ніх справ Юрій Луценко. Він розбив цей інформаційний вакуум і впустив вітер нової 
інформації про Україну.

Коли газета „Bild“ оприлюднила інформацію про міністра-розбишаку, не відразу 
стало зрозуміло, чи це провокація в стилі жовтуватої газети чи невдалий жарт. Од-
не було зрозуміло відразу: нас прославлять серед німецького населення серйозно. 
„Bild“ – найтиражніша щоденна газета Німеччини. Тобто інформація йде в маси – до 
звичайних людей, які не бажають перенасичувати себе політикою, економікою та 
нудними коментарями аналітиків, а хочуть дізнатися про все найважливіше в двох 
словах. Це читачі, які про Україну, можливо, нічого не чули й нічого не знають, окрім 
типових кліше про східних „вічно п’яних“ слов’ян. Неважко зрозуміти, що після цієї 
новини вони отримали зайве підтвердження своїх уявлень.

Коли наступного дня інформацію про Луценка почали оприлюднювати серйозніші 
видання – „Fokus“, „FAZ“, посилаючись не лише на „Bild“, а й на німецьку поліцію, 
і з’явились заяви пана Шойбле, міністра внутрішніх справ Німеччини, стало зрозумі-
лим, що це не провокація, це – ГАНЬБА.

В університеті ніхто зі мною про це не заговорив – толерантність німців заважає 
побачити їх справжніх. А знаючи мене і розуміючи, що мені ця ситуація неприємна, 
вони лише підморгують, мовляв, міністра – у відставку. І лише читаючи коментарі до 
інтернет-видань (де кожен захований за своїм екраном) видно ображених людей, які 
не можуть зрозуміти, чому хтось, хто користується послугами німецької авіакомпанії, 

може дозволити собі перебрати з алкоголем і забувши про повагу до всіх навколо, 
вчинити бійку з поліцією, обзиваючи при цьому їхніх, німецьких стюардів, охоронців 
та міліціонерів свинями, ба більше – фашистськими свинями. Це тавро, яке німці 
несуть вже понад 60 років, за яке розплачувались і ще довго розплачуватимуться, 
в чому каються і що засуджують.

Заяви Луценка про провокації з боку німецького авіаперевізника, німецької поліції 
чи подачі в суд, здаються просто смішними. З ким буде судитися наш коронований 
„промілле-міністр“? З усіма найбільшими виданнями Німеччини? З авіаперевізни-
ком? З німецькою поліцією, міністром внутрішніх справ, чи з усіма одразу? Може, 
варто було б на хвильку згадати, що він представник держави, країни, тобто не лише 
людей, які його обирали, а нас усіх! Це не відсутність дипломатичних навиків чи не-
знання культурних особливостей, це відсутність простої поваги до людей і країни, яку 
представляєш і до працівників франкфуртського аеропорту.

Дякую, пане Луценко, ви виконали свій обов’язок, „пробили“ нам вікно в європей-
ський інформаційний простір, в тепер – у відставку!

Аня Муха, Мюнхен

Луценко „пробив“ 
Україні вікно в Європу

сник“ (1936–45) – всі виходили 
в Берліні; „Український козак“ 
(Мюнхен) та інші. В Парижі 
виходили: „Тризуб“ (1925–40), 
„Молода Украї на“, „Неза-
лежність“, „Українська воля“, 
„Українське слово“ (1933), „За-
порожець“ та інші.

В Польщі: „Рідна мова“ 
(1933–39), „Духовний сіяч“ 
(1927–31), „Колючки“ (1929–32) 
– всі виходили у Варшаві; 
„Український інвалід“ (1923–31) 
та ін. В Австрії (Відень): „Укра-
їнський прапор“ (1919–22), 
„Боротьба“ (1920), „Молоде 
життя“ (1921), „Борітеся – по-
борете!“ (1920–22), „Нова гро-
мада“ (1923–24), „Український 
філателіст“ (1925–39), „Со-
борна Україна“ (1921–22) та 
інші. В Швейцарії: „Незалежна 
Україна“ (Женева).

З позаєвропейських країн 
найбільшою кількістю україн-
ських часописів представлені 
США та Канада. До найви-
значніших належать: „Україн-
ські щоденні вісті“ (1920–21), 
„Молот“ (1919–24), „Базар“ 
(1920–23), „Українська гро-
мада“ (Нью-Йорк, 1923–31), 
„Пора“ (1930–52), „Вісник“ 
(1932–34), „Націоналіст“ 
(1935–39), „Україна“ (1939–44) 
– всі видавалися у Нью-Йорку; 
„Січ“ (1924–34), „Наш стяг“ 
(Чикаго, 1934–42), „Українські 
робітничі вісті“, „Канадський 
фермер“ (1903–1981), „Світ 
молоді“ (1927–30), „Промінь“ 
(1927–30), „Робітниця“ (1931–
37), „Канадський українець“ 
(1926), всі – Вінніпег та ін.

Кількома українськими часо-
писами на виставці представ-
лені й Бразилія та Аргентина.

До більшості експонованих 
часописів є короткі довідки, 
а на стендах – більш детальна 
інформація про дану тематич-
ну групу.

Виставка організована на 
високому професійному рівні 
і є достойним вшануванням 
тисяч вигнанців з рідного краю, 
які поза межами своєї батьків-
щини плекали і поширювали 
рідну пресу, що ґрунтувалася 
на демократичних засадах. 
Саме за це виставку удосто-
єно високої честі – занесення 
до книги „Пам’яті світу“.

Микола Мушинка, 
Прага–Пряшів
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Чехословацько�польська проблема 
та українська еміграція

Східна Галичина та західна Во-
линь складали третину території 
міжвоєнної Польщі. До 1931 року ці 
землі населяло 8,9 млн. осіб, з них 
5,6 млн. було українцями, 2,2 млн. 
– поляками. Речі Посполитій ці тере-
ни не принесли зиску. Це були збід-
нілі області. Східна Галичина була 
до того ж перенаселеною і, з наці-
ональної точки зору, вибухонебез-
печною. У 1923–26 роки Польщею 
правив уряд націонал-демократів 
(„ендеків“), девізом яких була „ін-
корпорація“ меншин у польську 
більшість шляхом жорстокої асимі-
ляції. Українці бойкотували пере-
пис населення 1921 року, а також 
вибори до Сенату, що відбулися 
наступного року. Враховуючи те, 
що обіцяна автономія, схвалена 
Сеймом, залишилася лише на па-
пері, бойкотування для українців не 
складало великої дилеми.

Тоді ж активізувалось українське 
підпілля, що в період між двома сві-
товими війнами вплинуло й на чесь-
ко-польські стосунки. В 1919–29 
роках, шляхом керованої колоні-
зації „Польщі-Б“ (так публічно на-
зивали східні „придатки“), 77 тисяч 
переселенських родин отримало 
600 тисяч гектарів земель. Після 
травневого перевороту 1926 
року формально відбулось ожив-
лення федералістської програми 
Йозефа Пілсудського з 1920–21 
років, а також спроби переходу від 
первісної національної нівеляції, 
на якій наполягали „ендеки“, до 
державної асиміляції. Друга сто-
рона, втім, відповідала терором, 
і перевага прихильників твердої 
руки у владних колах закріпила на 
початку нового десятиліття стан 
фактичної громадянської війни на 
сході країни. Це ясно проявилося 
восени 1930 року в масовій акції, 
відомій під назвою „пацифікація“. 
Так Польща відповіла на хвилю са-
ботажів, організованих влітку того 
року ОУН, що з різною інтенсив-
ністю продовжувались і впродовж 
наступних років.

Акція привернула до польської 
держави небажану увагу з боку 
міжнародної спільноти, однак Піл-
судський, зважаючи на загальну 
непопулярність свого режиму (за 

винятком, можливо, лише Фран-
ції), міг на це не зважати. Польщі 
закидали порушення прав біло-
руської та української меншин, 
а ще – авантюрний апетит до 
російських територій. За словами 
відомої газети англійських лібера-
лів „Manchester Guardian“ (що нею 
розмахував на парламентській 
трибуні комуністичний лідер Богу-
міл Йілек), Польща „була керована 
диктатором, який все своє життя 
ненавидів Росію і який досі мріє про 
східнослов’янську федерацію під 
польською гегемонією“.

Чеська офіційна преса залиша-
лась незвично тихою. Деякі газети 
просто замовчали подію, інші 
ледве згадали про неї. Втім, багато 
уваги цьому приділила соціально-
демократична та клерикальна 
преса. До того ж, певну роль віді-
грали декілька зовнішніх факторів, 
які тримали у вузді „уявне чеське 
українофільство“, – як полюбляла 
писати польська урядова преса. 
Цей конфлікт охоче використала 
комуністична пропаганда, керо-
вана Москвою. Каральні загони зі 
східної Галичини надали зручний 
привід викликати ворожі настрої 
проти Польщі. Як відзначав неза-
лежний та об’єктивний „Slovanský 
přehled“, радянська преса змальо-
вувала та коментувала ситуацію 
в таких барвах, що радянська 
Украї на мала здаватися чи не 
єдиною територією, де українці 
можуть вільно дихати. За пома-
хом своїх московських диригентів, 
польські події живо освітлювала 
газета „Rudá zář“, щоденний дода-
ток часопису „Rudé právo“. Про те, 
що польські події для цього видання 
були дуже доречними, свідчить ха-
рактерна риторика та відповідні 
заголовки.

Вісім мільйонів українців, пере-
даних „злочинним версальським 
миром“ польській буржуазії, знищу-
валися її найманцями, як „дичина 
на полюванні“. „Стосовно нелю-
дяної акції Пілсудського мовчать 
чеські слов’яни, як риба. (...) Мов-
чать, тому що фашистська Польща 
є першим плацдармом проти СРСР, 
і слов’янським союзником Чехосло-
ваччини“. Цим демагогам газетка 

присвятила цілий серіал „Про що 
не знають чеські слов’яни“, який 
містив щоденні коментарі подій. 
В одному з них була й ідеологічна 
оцінка діяльності ОУН. В цілковитій 
відповідності до марксистських ша-
блонів газета присвоїла організації 
статус „фашистської ударної роти 
української буржуазії“, „шпига та 
донощика поліції“. „Фашистська 
УПА“, на думку комуністів, боро-
лася за популярність в масах на 
випадок інтервенційної війни проти 
СРСР. Не дивує і голослівна заява 
газети „Rudá zář“ про те, що буцім-
то існувала угода, яка пов’язувала 
українських терористів з польським 
міністерством війни. Зі статті вія-
ло певною політичною ревністю: 
українські товариші ще не здатні 
опанувати радикалізацію мас, од-
нак маси їм уже симпатизують.

Подібних сумнівних союзників, 
на кшталт комуністів, українці 
в парадоксальний спосіб знайшли 
в чеських правих колах. „Národní 
myšlenka“ опублікувала матеріал 
„Пам’ять про мучеників слов’ян“, 
в якому українці до слов’ян не за-
раховувались, а от росіяни, в силу 
їхнього кредо, – так. У Польщі став-
лення державного народу до росі-
ян було подібним до довоєнного, 
коли розподіл сил був  обернено 
протилежним. „Тоді росіяни – по-
лякам, нині, тією чи іншою мірою, 
поляки – росіянам“. „Národní listy“ 
(не маючи жодних українських 
симпатій), називали Пілсудського 
диктатором, що підтверджувала 
стаття „Польща перед виборами“, 
де було поміщено перелік усіх 
його гріхів. Пілсудський через свої 
традиційні антиросійські погляди 
в очах чеських русофілів був персо-
ною нон-ґрата. Антипольську агі-
тацію в східній Галичині друкований 
орган національних демократів 
приписав „автохтонному, тобто 
українському населенню“, а його 
саботажі назвав злочинними.

Разом із соціалістичною пресою 
(„Právo lidu“) за українців засту-
пався ще „Slovanský přehled“. Їхній 
невтомний заступник, соціал-демо-
крат Вінценц Хорват провокаційно 
порівнював польські методи до 
безчинств царських підрозділів, 
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які під час першої російської 
революції 1830 року пацифіку-
вали жителів Конгресовки. Його 
основне твердження звучало 
так: через саботажі та теракти 
авантюрного конспіративного 
гуртка не можна засуджувати 
й переслідувати цілий народ, 
особливо, коли політичні пред-
ставники цього народу засудили 
дії таємної військової організації 
та проголосили її тактику без-
глуздою. Колоритний репортаж 
про польське насилля над ци-
вільними мешканцями опублі-
кувала також „Přítomnost“, яка 
дозволила висловити свій погляд 
на події галицькому українцю. 

За польською пацифікацією 
уважно стежила й німецька 
преса, використовуючи її в анти-
польській пропаганді як зброю 
у війні за тамтешню німецьку 
меншину. Можливо, з цієї при-
чини чеській центральній пресі 
відбило всіляке бажання брати 
участь у медійній боротьбі проти 
сусідньої країни, порівнюючи 
ситуацію з настроями десяти-
літньої давності. Та попри це, 
польська сторона знаходила 
причини вважати чехословаків 
політично ненадійними сусі-
дами. Краківський „Ilustrowany 
Kurjer Codzienny“ на Різдво 
1930 року опублікував виразно 
античехо словацьку статтю про 
плановану автономію Підкар-
патської Русі. Повторювалося 
твердження, що чехи почали 
говорити про автономію „Ру-
синії“ тоді, коли імперські німці 
почати бити на сполох про при-
гноблення українців у Польщі. 
Львівське видання „Діло“ було 
змушено наголосити, що анти-
чеський випад „Кур’єра“ не ви-
падковий, особливо з огляду на 
те, що його власником та шеф-
редактором були два депутати 
урядового блоку Пілсудського. 
Краківське трактування знай-
шло відголос в інших польських 
газетах. Переважала думка, що 
чехи розпочали нову українську 
політику з метою передачі Під-
карпатської Русі майбутній са-
мостійній Україні, яка з вдячності 
звільнила б шлях для чеського 
впливу на сході. Чи підтримувало 
ці здогадки польське міністер-
ство закордонних справ, не-
відомо, оскільки на запитання 
українського депутата відповідь 
з Варшави не надійшла.

13

Газопроводи. Без України
„Мене то твоє ,Східне партнерство‘, чи ,Південний коридор‘, чи як там його, 

взагалі не цікавить“, – кричав на мене колега, який того дня керував відділом вну-
трішньої політики. „Це найважливіша подія, яка відбулася за час чеського голо-
вування в ЄС, і якщо ти цього не розумієш, то мені тебе шкода“, – гнув своє я, на-
магаючись домогтися, щоб на першій сторінці розділу внутрішньої політики було 
розміщено ознайомчий матеріал про „Східне партнерство“ і бодай одна гідна 
стаття про „Південний коридор“. Мого колегу може вибачити те, що важливість 
цих проектів не зрозуміла і більшість прем’єрів та президентів Західної Європи, 
свідченням чого є те, що більшість, замість поїхати самій, відправила міністрів за-
кордонних справ або просто міністрів. Більше всього відзначились австрійці, які 
вислали лише посла, що можна трактувати не інакше, як жест виразної непова-
ги. Була 16-а пополудні, і я, після трьох годин голосної суперечки, здобув для двох 
колег (які два дні сумлінно відвідували всі прес-конференції та багатогодинні зу-
стрічі з різними експертами) лише сто рядків на посередню новину та коротеньку 
замітку про „Південний коридор“. А потім сталося невелике чудо у вигляді „флеш-
ки“. Для непосвячених: так називають найважливішу новину агентства, яку необ-
хідно публікувати відразу. Це коли ви сидите за комп’ютером, монітор заблимає 
червоним, ще й запищить мобільний телефон, на який ця новина прийде також.
У „флешці“ йшлося про те, що на саміті „Південний коридор“ (куди разом з пред-
ставниками країн-членів ЄС та країн „Східного партнерства“ приїхали також 
представники Туреччини та центральноазійських пострадянських республік) 
було укладено угоду про газопровід „Набукко“, який простягнеться через Ту-
реччину, Грузію та Азербайджан. І хоча домовленість було досягнуто лише на 
політичному рівні, це був важливий крок, який уможливить побудову газопроводу. 
Журналісти раптом отримали подію, і два дні саміту в Празі начебто набули зміс-
ту. „Тепер вже зрозуміло, що ту трубу ми дотягнемо аж до Азербайджану, а цього 
навіть у найгіршому випадку має вистачити, щоб “Набукко” почав працювати“, 
– розводився в кулуарах один з чеських політиків. І хоча центральноазійські пра-
вителі, які, за словами одного чеського дипломата, відправили до Праги „другі 
найвищі делегації“, нічого на саміті не підписали, але вже те, що вони подбали 
про делегації такого рівня, щось означає. „Вони просто підписують уже готові 
контракти, і лише у той момент, коли мають з того гроші“, – пояснив мені один 
з організаторів саміту. 

Росіяни, хоч і отримали запрошення на саміт „Південний коридор“, однак 
не приїхали. Зате підготували приголомшливу відповідь. Лише кількома днями 
пізніше в Сочі Росія в особі В. Путіна підписала з країнами Балкан та Італією до-
говір про будівництво газопроводу „Південний потік“ (South Stream), що повинен 
доставляти природний газ до Італії, Угорщини та Австрії через Чорне море та 
Балкани. Чеський прем’єр Мірек Тополанек (нині вже колишній), один із найбіль-
ших ентузіастів „Набукко“, визнає, що попит на природний газ не є нині і не буде 
найближчим часом настільки значним, щоб обидва газопроводи були прибутко-
вими. Якщо росіяни збудують „Південний потік“ і „Північний потік“ (Nord Stream, 
що має прямувати через Балтику), то займуть майже монопольну позицію поста-
чальника цієї сировини в країни ЄC. Окрім політичних та державних інтересів тут 
йдеться про величезні гроші. Росіяни від своїх постачальників з Центральної Азії 
(передусім Туркменістану) купують газ за третину-четвертину тієї ціни, за яку його 
потім продають Західній Європі. Згідно з оцінками, йдеться про суму вісім-десять 
мільярдів доларів щороку.

У цій стратегічній грі, де на кону не тільки гроші, але й геополітичний вплив, 
осторонь залишається Україна і, до певної міри, Білорусь, яких ці нові проекти 
оминають. Коли кілька років тому Москва намагалася запровадити проект 
газопроводу „Ямал ІІ“ через Білорусь та Польщу до Німеччини, то Варшава ви-
словилася проти, оскільки не хотіла вибивати ґрунт з-під ніг України. Зараз про 
Україну вже ніхто не думає. Київ знаходиться на узбіччі європейських інтересів та 
пріоритетів, і велика частина українських політиків бачить єдиний вихід із ситуації 
– відновити дружбу з Росією. 

Це небезпечно, а для європейських амбіцій України – смертельно. „Ми проти 
розширення Євросоюзу далі на Схід“, – сказав перед травневим самітом у Празі 
російський міністр закордонних справ С. Лавров. Ось про що йдеться в цих іграх 
із газопроводами. От тільки це дуже важко пояснити навіть керівникам моєї газе-
ти. Лубош Палата, 

редактор газети „Лідове новіни“
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в д о м а  н а  ч у ж и н і

Прийняте 13 травня в Бухаресті 
рішення УЄФА про остаточне ви-
значення міст, які прийматимуть 
Євро–2012, одразу отримало як 
негативні, так і позитивні коментарі. 
Вибрані Львів, Донецьк та Харків 
одразу заявили, що саме на таке 
рішення вони й сподівалися, адже 
весь час вели активну підготовку 
до чемпіонату. Водночас Одеса 
та Дніпропетровськ надули губи 
та публічно образилися на УЄФА, 
адже також очікували позитивного 
результату. 

З Дніпропетровськом ситуація 
була зрозумілою: новозбудований 
красень-стадіон не відповідав ви-
могам УЄФА, а перебудовувати 
його ніхто не хотів, окрім того, 
виявилися значні проблеми з аеро-
портом та готелями. Якщо подиви-
тися на рішення УЄФА очима пере-
січного українця, то логічніше було 
б залишити Євро–2012 в Одесі, ніж 
у Харкові. Адже за рівнем підготов-
ки ці міста йшли на однаковому 
рівні, з тією різницею, що в Хар-
кові  краща ситуація зі стадіоном, 
а в Одесі – з готелями. Однак на 
користь Одеси мали б зіграти її 
близьке для значної частини Єв-
ропи географічне розташування 
та добре розвинута туристична 
інфраструктура. Зрештою, для 
України логічніше було б, якби на 
Євро–2012 були представлені всі 
регіони: захід, схід, південь та Ки-
їв. Однак УЄФА мало щодо цього 
власні міркування. 

Рішення УЄФА повинно приско-
рити процес підготовки чотирьох 
міст, адже відтепер, приймаючи 
кожне важливе рішення, їм не до-
водитиметься постійно озиратися 
назад, гадаючи, пощастить їхньо-
му місту з чемпіонатом, чи ні. Та й 
урядові це дозволить мобілізувати 
фінансові ресурси й цілеспрямо-
вано зосередити їх у потрібних 
проектах. 

З іншого боку, УЄФА попереди-
ло обрані Донецьк, Львів і Харків, 
що вони повинні до 30 листопада 
привести всю необхідну для турні-
ру інфраструктуру у відповідність 
з вимогами УЄФА. Це ж стосується 
і Києва як міста, де має відбутися 

фінальний матч. Якщо до кінця 
осені Україні не вдасться проде-
монструвати УЄФА швидкі темпи 
підготовки та надійність реалізації 
основних проектів, то фінальний 
матч відбуватиметься не в Києві, 
а з решти трьох міст буде обрано 
тільки одне. 

Така позиція Мішеля Платіні та 
його колег зумовлена в першу чер-
гу тим, що за всі два роки підготов-
ки український уряд не дав жодної 
копійки містам-претендентам. Тоді 
як у Польщі, скажімо, участь у фі-

нансуванні підготовки міст на 30 % 
бере держава, а ще на 30 % – ЄС. 
Натомість українська держава до 
останнього моменту чекала, які 
саме міста пройдуть відбір, щоб 
виділяти гроші не на шістьох, а на 

чотирьох „пайовиків“. 13 травня 
УЄФА поставила крапку на такій 
урядовій політиці України. Стало 
зрозуміло, що держава або виділяє 
кошти на ремонт доріг, будівництво 
аеропортів та митних переходів, 
або Україна зазнає сорому на всю 
Європу як наскрізь корумпована 
країна, не здатна вирішувати най-
простіших завдань. Наступні кілька 
місяців львів’яни, донеччани та 
харків’яни будуть вибивати в Києва 
якомога більше коштів під уже ви-
значені інфраструктурні проекти. 

Якщо їм вдасться, то наша держава 
вперше за багато років отримає 
прецедент фінансової децентралі-
зації бюджетної політики.

Богдан Бачинський, Львів

УЄФА показало Києву 
червону картку 

Зрештою, для України логічніше було б, якби на 
Євро–2012 були представлені всі регіони: захід, 
схід, південь та Київ. Однак УЄФА мало щодо 
цього власні міркування.
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Пане Миколо, як ви вважаєте, на-
скільки вдалося Україні створити 
незалежні демократичні інституції 
і в якому вигляді?
Я думаю, що взагалі не вдалося. Ін-
ституційний дизайн – це найслабше 
місце в українській політиці, в усьо-
му, що є в Україні. Те, що ми маємо 
якусь подобу демократії, подобу 
плюралізму, відбувається тому, що 
сама країна поділена, суспільство 
поділене, еліти поділені, а тому ніх-
то не має достатньої більшості. Це 
не забезпечується якимись ефек-
тивними інституціями, судівством чи 
навіть виборчою системою. Це те, 
що називають democracy by default, 
так би мовити. Вимушена демокра-
тія, просто немає іншого виходу.

Ці проблеми, очевидно, тягнуться 
із совєтських часів, оскільки совєт-
ська система не була створена для 
функціонування демократії. Інсти-
туції, які були там, мали формаль-
ний характер і не призначалися для 
самостійної діяльності. За всім сто-
яла компартія, яка все вирішувала 
насправді. Всі суди і парламенти, 
місцеві та верховні ради – це все 
було ширмою для реальної влади. 
А потім, коли все завалилося, ці ін-
ституції залишились у вакуумі. З од-
ного боку, вони не вміють працюва-
ти. Не звикли працювати самі, згід-
но з якимись правилами, законами. 
А з іншого боку, немає законів, які 
б регламентували їх діяльність. А це 
дуже потрібно, особливо в молодих 
демократіях.

І все пішло, як то кажуть, „в роз-
нос“, коли машина раптом виходить 
з ладу, розвалюється. Почалися 
конфлікти між різними гілками вла-
ди. Ясна річ, що кожна з них хоче 
більше влади. Це природно, кожна 
людина і кожна інституція намага-
ється підгребти під себе якомога 
більше повноважень. Це природ-
ний інстинкт. І для того, власне, іс-
нує система стримувань і противаг, 
які гальмують ці бажання. В Україні 
цього всього не було раніше і не бу-
ло створено в нових часах, оскіль-
ки прийнята в 1996 році Консти-
туція була наслідком політичного 
компромісу, певного опортунізму. 
Тобто, вона не робилася з думкою 
про функціонування, про те, як все 
це буде працювати, як зробити по-

літичну систему ефективнішою. Во-
на робилася з одною думкою: як 
перетягти ковдру. Президент хотів 
на себе, а Верховна Рада прагнула 
дати йому якомога менше. Внаслі-
док компромісу вийшла дуже еклек-
тична, нечітка Конституція, з якою 
Україна більш-менш жила, але це 
життя в стані постійної війни, чи на-
піввійни, холодної війни.

Це було в усіх посткомуністичних 
країнах, тут нічого особливого не-
має. В Польщі так відбувалося, на-
приклад. Однак у країн Централь-
но-Східної Європи була перспек-
тива Євросоюзу, був зовнішній ар-
бітр, який міг стати рефері, міг до-
помогти навести порядок. В Україні 
цього не було. В Росії, ви пам’ятаєте, 

дійшло до розстрілу парламенту. 
В Україні до цього не дійшло, але 
був конституційний компроміс. Був 
шантаж Леоніда Кучми, який погро-
жував, що розпустить парламент, 
і парламент був змушений цілу ніч 
приймати Конституцію під стра-
хом розпуску. Хоча цей розпуск 
був би нелегітимним. Не моя теза, 
це P. D’Anieri пише, що сам спосіб, 
у який приймалася Конституція, 
дискредитує все те добре, що в ній 
є. Бо вона приймалася не в легітим-
ний спосіб, а через шантаж, через 
примус. Це був переступ законів під 
загрозою незаконного розпуску. 
І так тягнеться й досі. Помаранчева 
революція не покращила, а навіть, 
я би сказав, погіршила ситуацію.
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„Democracy by default“
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Чи можна пояснити слабкість інсти-
туцій лише радянською спадщиною? 
Я розумію, що 1991 рік був певним 
консенсусом між номенклатурою та 
опозицією, проте вимушеним.
Так, але він полягав лише в одно-
му – в проголошенні незалежнос-
ті. А все інше – не було справою 
консенсусу. Президентські ви-
бори виграв Леонід Кравчук, і це 
був чіткий сигнал, що дві третини 
населення хочуть не просто не-
залежності, а збереження старої 
совєтської системи. І тільки одна 
третина хотіла радикального роз-
риву з минулим. Та третина, яка 
голосувала за В’ячеслава Чор-
новола та інших некомуністичних 
кандидатів. Це був драматичний 
конфлікт, оскільки йшлося про дві 
концепції України, дві концепції 
майбутнього і два різних розумін-
ня минулого: або відрікатися від 
нього як від окупаційного, ворожо-
го, чужого, або вважати, що це на-
ше минуле і треба його розбудо-
вувати. Консенсусу ніколи не було. 
Проголосували за незалежність, 
але з абсолютно різним розумін-
ням тієї незалежності.

Я не хочу все звалювати виключ-
но на спадщину, але думаю, що ве-
личезна відповідальність на україн-
ських елітах, які не змогли подолати 
її, тим більше, що шанс був власне 
після Помаранчевої революції.

Чому це, на вашу думку, не вдалося?
Тут багато причин. По-перше, са-
мі політики, так звані „еліти“ (я по-
стійно вживаю це в лапках, прошу 
зберегти), не розуміли важливості 
цього питання. Вони люди совєт-
ської доби, комсомольське поко-
ління. Вони не розуміли, як слід, 
усього. В них дуже убогі політична 
грамотність і знання західного сві-
ту. Крім того, маю підозру, вони 
не сподівалися, що виграють ре-
волюцію. В мене таке враження, 
що вони просто були не готові. Ну, 
і також очевидно, великою пере-
шкодою стали міжусобиці, які зо-
середили всю їхню увагу та силу 
на поборюванні один одного, а не 
на здійсненні реформ. Вони не 
мали жодної програми від само-
го початку. Це було видно і в січні, 
і в лютому. Коли Юлію Тимошенко 
затверджували прем’єр-міністром, 
вона там щось белькотала, але це 
було абсолютно інфантильно. На 
хвилі революційної ейфорії воно 
сприймалося, може, й зворушли-
во, але це був белькіт, безграмот-

ний і бездарний – уся ця так звана 
„програма уряду“. Суспільство не 
дозріло до цього.

А що ж суспільство?
Воно розуміє, що щось зле, але не 
знає, в чому причина. Чесно кажу-
чи, я не надіюся, що воно так швид-
ко усвідомить проблематику. Все 
ж легше працювати з освідченіши-
ми „елітами“, які, я думаю, також не-
задоволені ситуацією. На короткій 
дистанції воно ніби вигідно. Існує 
величезна сіра зона і в економіці, 
і в політиці, і в правовій системі, 
яка нічим не регулюється. Або не-
має законів, або вони суперечать 
один одному, або немає способу їх 
виконання. І ця величезна сіра зо-
на всіх приваблює, як Дикий Захід, 
де кожен хоче забити кілочки, ніби 
це вже моя територія. Тут я буду зо-
лото копати. Є така психологія. Це 
здається вигідним. Кожен думає, 
що перетягне на себе, ось тепер 
ми змінимо Конституцію на мою 
користь.

Але Україна так збудована, що 
ніхто не має сили загарбати всю 
сіру зону. Кучма був близький, але 
перегнув палицю. Навіть йому не 
вдалося, і я думаю, нікому іншому 
найближчим часом не вдасться. 
А раз не вдасться, їм рано чи піз-
но доведеться зрозуміти, що пере-
можець не отримає всього, що до-
ведеться якимось чином ділитися, 
домовлятися. І мабуть найкраще 
– створити стабільні правила, які 
давали б можливість кожному по-
чуватися більш-менш захищеним, 
можливість звертатися до суду. 
Я собі приблизно уявляю ситуацію 
так, як воно було колись у давні ча-
си в Європі. Польща пройшла цей 
шлях. Перепрошую, але Перша 
Річ Посполита була такою ж олі-
гархією, як сьогоднішня Україна. 
І Сейм був таким самим клубом 
олігархів, як наша Верховна Рада. 
Кожен тягнув на себе свою ковдру. 
Але ж помаленьку вся Європа ви-
борсалася. Вони в певний момент 
почали на чомусь погоджуватися 
і припинили безкінечну війну всіх 
проти всіх. Я думаю, це питання ча-
су. І я не думаю, що в Україні це за-
йме так багато століть, як у Європі. 
Бо Європа була першою в цьому 
напрямку, а Україна має досвід, 
крім того, є європейські інституції, 
які змушують до певної поведінки. 
Навіть парламент розстріляти вже 
не можна. Борис Єльцин зміг це 
зробити тільки тому, що це Росія.

На сьогоднішній день пропонується 
чимало проектів змін до Конституції, 
кожна політична сила має свої варі-
анти. Але ніхто не хоче починати ре-
форми, які здаються найпростішими. 
Наприклад, змінити судову систему, 
надзвичайно корумповану й за-
лежну. Здавалося б, це слід робити 
в першу чергу.
Очевидно, що треба. І я мав надію, 
що вони почнуть з судової систе-
ми після Помаранчевої революції. 
Бо вона дала дуже добру свободу. 
Провести своєрідну амністію: що 
було, те було, але підводимо товсту 
риску, будуємо все спочатку. Якийсь 
консенсус можна було збудувати. 
Цього не зробили. Тоді було два 
шляхи, як я розумію. Перший шлях 
– репресії, дійсно покарати, „бан-
дити в тюрмах“. Але тоді перевага 
була невеликою, щоб робити поді-
бні зміни, переможці повинні мати 
перевагу в дві третини. Тільки тоді 
(так каже теорія) є більш-менш до-
статня перевага для подолання 
інерції. Однак був і другий шлях, 
який можна було реалізувати. Ві-
ктор Ющенко міг його втілити. Не 
тоді, коли він вже лежав на землі, 
а коли був на коні. Зробити гарний 
жест і сказати „о’кей, давайте буде-
мо разом будувати“. Це давало ко-
лосальний шанс. Просто, на жаль, 
як і в 1917–1920 роках, не доросли 
ці хлопці. 

І ті проекти, які я бачу (я їх не ви-
вчав спеціально, але те, що встиг 
вихопити) – це абсолютна кари-
катура. Це вже таке маразматич-
не перетягування на себе ковдри! 
І кожен думає, що Конституція – під 
нього. Я так відчуваю, що той шанс 
втрачений. Тепер, мабуть, займе ще 
трохи часу накопичення енергії. Та-
ка зміна може відбутися в два спо-
соби. Перший – через насильство, 
коли якась сила виявляється наба-
гато сильнішою, вона впроваджу-
ватиме недемократичний лібера-
лізм. Впроваджується право, але 
з обмеженням демократії. Східна 
Азія йде таким шляхом. Зрештою, 
Європа йшла таким шляхом. Пру-
сія, Австрія були такими країнами. 
В Україні це нереально, бо таких 
лідерів немає. І ніхто з них немає 
переваги. Значить, залишається 
другий шлях – пошук консенсусу. 
Це займе трохи часу.

Коли дуже низька довіра гравців 
один до одного, вони погоджують-
ся, що треба починати інакше, але 
кожен боїться, що його обдурять. 
Тому така важлива роль ЄС, який 
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би міг зіграти роль третейського 
судді. Але ЄС не готовий до цього 
і найближчими роками не буде го-
товий. Отже, я передбачаю трива-
лий період бродіння. Ще кільканад-
цять років. Десь приблизно стільки, 
скільки минуло від Незалежності до 
Помаранчевої революції.

Всі підкреслюють, що Помаранчева 
революція принаймні принесла 
свободу слова. Але в мене виникає 
зауваження щодо функціонування 
мас-медіа. З одного боку, є свобода 
слова, а з іншого – більшість медіа не 
є незалежними.
Питання можна поставити інак-
ше. А де вони взагалі є незалеж-
ними? За великим рахунком, всю-
ди є контроль грошей над медіа, 
в прямій формі чи в непрямій. Влас-
ники впливають прямо або опосе-
редковано. Це велика проблема. 
Очевидно, що в Україні є незалеж-
ність мас-медіа. Але вона виходить 
від слабкості всіх гравців. У них не-
має достатніх важелів. Більшість 
з них, думаю, хотіла би впливати 
на мас-медіа. Може, крім Ющенка, 
бо в нього є потужний етос, який, 
мабуть, не дозволяє цього робити. 
Але і Янукович, і Тимошенко радо 
брали б за горло. Але якщо свого 
часу Кучмі цього не вдалося зроби-
ти, їм буде дуже важко це здійснити. 
Є плюралізм by default, але є і між-
народний контекст, є глобальний 
світ, є електронні медіа. Заборони 
дедалі безперспективніші. Це мож-
на зробити в Росії чи в Китаї, де 
є інша традиція і є націоналістична 
ідея, до якої можна апелювати, на 
яку можна спиратися. Там, де сус-
пільний консенсус можна будувати 
навколо шовінізму, націоналізму. 
Відповідно, в Україні його залиша-
ється будувати на громадянських 
цінностях. А вони передбачають 
рівність всіх перед законом, перед 
правом.

Україна приречена стати нор-
мальною країною. Але це займе 
багато часу, оскільки вона стає та-
кою не тому, що хоче, а тому, що 
мусить. 

Тут можна згадати приклад США, 
де місцеві „дикі капіталісти“ в пев-
ний момент стали зацікавленими 
у створенні системи правил, спільних 
для всіх.
На мій погляд, українські „еліти“ 
дозрівають чи, може навіть, майже 
дозріли, але в них немає довіри. 
Я уявляю собі ситуацію, коли мож-

на було б „поставити“ на політика 
європейського характеру, скажімо, 
Арсенія Яценюка. Домовитися, що 
це буде наш арбітр, і ми будемо 
його більш-менш шанувати і раху-
ватися з його думкою, з його рішен-
ням. В принципі, можна було б це 
зробити. Це зайняло би трохи часу, 
але був би цікавий експеримент, чи 
здатні вони дійти консенсусу. Якщо 
консенсус буде, Яценюк виграє ви-
бори, якщо не буде – ні. Бо сам по 
собі він не виграє. Це нереально. 
Але за умови певного олігархічно-
го консенсусу – може. Це багатьох 
лякає – ставленик олігархів. Але як-
що він зіграє роль арбітра, однако-
во віддаленого від усіх олігархів, це 
може бути на користь Україні. Мене 
особисто це не лякає.

А щодо революції, то я маю од-
не зауваження. Про свободу мас-
медіа всі говорять, що це великий 
здобуток. Але я би подивився на 
ситуацію в ширшому контексті. Віль-
ні медіа – лише частковий аспект 
ширшої проблеми. А саме: утвер-
дження певного етосу, який, скажі-
мо, забороняє політикам бруталь-
но втручатися не лише в мас-медіа, 
а й узагалі забороняє брутальність 
подібного типу. Це те, що на Заході 
називається power politics, політи-
ка насильства. Тому що революція 
утвердила неприйнятність цих ме-
тодів. Це була не просто поразка 
Кучми чи Януковича – це була по-
разка певного типу політики. За-
уважте, що ніхто не захищає Кучму, 
від нього всі відхрещуються. Це вже 
добрий знак, бо означає, що вони 
не хочуть ототожнюватися з тією 
практикою. Вони непрямим чином 
відмовляються від цієї практики. Це 
не значить, що вони не намагати-
муться продовжувати її. Але є пев-
ний гальмівний чинник. Тобто, це 
заклало невеличку, але підвалину 
демократичного розвитку. Можуть 
повертатися, але на якомусь іншо-
му рівні, менш нахабному і менш 
цинічному. Власне медіа є певною 
частиною певного консенсусу, що 
так уже не можна, треба по-іншому 
пробувати.

Те, що я бачу в Україні – це ко-
лосальна шизофренія в головах 
всіх наших „еліт“. Вони, в принципі, 
не дурні люди. Здебільшого вони 
розуміють, як треба поводитися, 
але з іншого боку – їм так хочеть-
ся востаннє „відірватися“. Це basic 
instinct, абсолютно гангстерський, 
„ну, останній раз змахлюю“. Як 
у „Хрещеному батькові“, де в остан-

ній серії Корлеоне-молодший хоче 
жити чесно, мати прозорий бізнес, 
але ще треба пару справ полаго-
дити. Це сумна притча, звичайно. 
Але з іншого боку, якось воно скін-
чилося.

В Польщі є своєрідна проблема 
з Інститутом Національної Пам’яті, 
коли історія використовується у по-
літичних спекуляціях. Як я розумію, 
Ющенко також намагається політи-
зувати історію. Чи не ховає це в собі 
небезпеку?
Я б ситуацію з Польщею не порів-
нював до української, бо в Україні 
така інституція, як ІПН неможлива. 
У нас це радше імітація. Це радше 
культурно-просвітницька інституція, 
аніж впливова академічна (в сенсі 
польського ІНП). Але в Україні не-
має суспільного консенсусу. Немає 
навіть простої більшості, яка була 
б настроєна проти колаборантів, 
яка хотіла б люстрації. Думаю, біль-
шість навіть не розуміє важливості 
проблеми. В 1991 році це була суто 
маргінальна тема. Після революції 
відбулося певне загострення. Але 
тема залишилася на маргінесі. 

Думаю, час вже минув. Якщо 
через кільканадцять років ми по-
вернемося до цього, воно вже не 
матиме жодного значення. Тому 
я вважаю, що політика Ющенка має 
трошки інший характер. Він свого 
роду камікадзе, має місію, відчуває 
її, хоче повернути пам’ять народу. 
Він у певному сенсі грає ва-банк, 
не здобуваючи користі. І в цьому 
кардинальна різниця. Адже поль-
ські політики роблять це через осо-
бисті вигоди або партійні. Ющенко 
спалює себе. Це політичне само-
губство, але він це робить, оскільки 
вважає, що так треба.

Мене особисто дивує сама схема. 
В Польщі дослідженнями займається 
ІНП, а в Україні – Служба Безпеки. 
Ззовні це виглядає дивно.
Служба Безпеки має архіви, які мо-
же розкрити. Вона підпорядкована 
президентові, і керівник Служби 
може дати розпорядження відкри-
ти архіви. Зробити це в інший спо-
сіб неможливо, бо інакше треба 
було б через парламент, на зако-
нодавчому рівні. Але президент не 
контролює парламент, і тому вони 
йдуть таким дивним шляхом. При-
наймні, це інституція, яку президент 
контролює. Я думаю, це вимушений 
крок, а не тому, що Ющенкові так 
хочеться.

С п і л к у в а в с я  П е т р о  А н д р у с е ч к о
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Тема: 

між „де�юре“ і „де�факто“

Абсолютна відносність 
українського буття

Ось давайте просто зараз ві-
зьмемо і проведемо експеримент. 
Я буду називати ознаки, а ви 
– відгадувати, про кого йдеться. 
Наприклад: країна точних годин-

ників, смачних сирів і надійних 
банків. Або: країна туманів, ліво-
стороннього руху і контужених на 
всю голову футбольних фанатів. 
Або: країна, найбільша з погляду 

території і найпаскудніша з усіх 
інших поглядів. Або: країна, не-
перевершена у виготовленні 
парфумів, поїданні жаб’ячих лапок 
і цілуванні в анальний отвір країни, 

Хай там як, а в одному президент Ющенко має рацію: 
Україна – країна унікальна. І унікальність ця полягає 
в абсолютній неможливості сформулювати, якою насправді 
країною вона є. 
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найбільшої з погляду території. 
Або: країна, яка ощасливила Єв-
ропу класичною філософією і вже 
задовбала її своєю геополітичною 
дружбою з двома попередніми 
країнами. Повідгадували? Отож 
бо.

Натомість усі мої спроби охо-
пити однією короткою дефініцією 
Україну зазнали поразки. Бо про 
Україну хоч що скажи – усе звучить 
і правдиво, і брехливо водночас. 
Сказати, що ми живемо в демокра-
тичній країні – Європа з Америкою 
розрегочуться. Сказати, що в не-
демократичній – білоруси з турк-
менами заплачуть. Якщо ми – досі 
російська колонія, то звідки у нас 
власна валюта? А якщо ми – не-

залежна держава, то чому перший-
ліпший полковник ФСБ має біль-
ший вплив на нашу політику, ніж усі 
гілки української влади разом? О, 
здається, я все-таки знаю, яке ви-
значення би нам підійшло: Україна 
– це країна, усі висловлювання про 
яку в підсумку виявляються пере-
більшеннями. Наукова теорія від-
носності перетворилась у нас на 
щоденну практику життя.

Можна сказати й інакше: Укра-
їна – це країна катастрофічної 
прірви між „де-юре“ і „де-факто“. 
„Де юре“ ми маємо вільну пре-
су, незалежні суди, безкоштовну 
освіту, відокремлений від влади 
бізнес і відокремлену від держави 
церкву. „Де-факто“ наша вільна 
преса нафарширована замовними 
матеріалами, наші суди якщо від 
чогось і не залежать, то від нашого 
ж законодавства, наша освіта, як 
шльондра з об’їзної дороги, має 
тверді розцінки на заліки й іспити, 
курсові й дипломні, кандидатські 
й докторські дисертації, наш бізнес 
поділений на зони партійно-клано-
вого прикриття, а наш президент 
роздає батюшкам на Великдень 
священний вогонь з Єрусалиму. 
Так, Україна – це країна, де всі по-
няття є відносними. І лише корупція 
у нас – абсолютна.

Як слід усвідомивши цей за-
гальний закон українського буття, 
можна розслабитися і не проводи-
ти подальших окремих досліджень. 
Який сенс детально вивчати про-
блеми в кожній конкретній галузі, 

якщо причина цих проблем щоразу 
одна й та сама? Усі наші інституції 
не є ні залежними, ні незалежними: 
вони є корумпованими. Тому з од-
наковою часткою правдивості або 
брехливості можна стверджувати, 
що вони існують або не існують. 
Тому, слухаючи висновки експертів 
про „загрозливі масштаби корупції 
в Україні“, я вже тільки посміхаю-
ся. Шановні, у нас немає ніяких 
масштабів корупції, бо у нас, крім 
корупції, взагалі нічого по-справж-
ньому немає. Від записування 
дитини в садочок до підписування 
міжнародних газових угод – скрізь 
діє принцип: „Не підмастиш – не 
поїдеш“.

І про найсумніше. Як кожному 
українцеві, що має друзів у нор-
мальних країнах, мені не раз і не 
десять разів доводилося відпо-
відати на запитання: „То чому ж ви 
нічого з цим не робите?“ Щоб 
остаточно не занудьгувати, я що-
разу намагаюся придумати іншу 
відповідь. Наприклад: така наша 
доля. Або: така наша ментальність. 
Або: така наша географія. Або: та-
ка наша історія. Одне слово, якось 
не хочеться засмучувати правдою 
симпатичних людей, які щиро вбо-
лівають за нас. Бо правда є більш-
менш такою: з одного боку, через 
корупцію всі українські інституції 
працюють дуже погано. Але з ін-
шого боку – саме завдяки корупції 
вони взагалі працюють. У ситуації, 
коли прожити на офіційну зарплату 
шансів нема, більшість чиновників 
і міліціонерів, викладачів і лікарів 
просто втратила б мотивацію ви-
ходити на роботу – якби не ліві за-
робітки і можливість нав’язування 
цінних знайомств.

Лежачи на канапі, можна мрі-
яти про винищення української 
корупції. Треба лише не забувати, 
що здійснення цих мрій означало 
б сьогодні повний колапс еконо-
мічного та суспільно-політичного 
життя України (чи заслуговує це 
животіння, щоб його називати жит-
тям – то вже інше питання). Відтак 
вірте чому завгодно, тільки не вірте 
українській владі, коли вона гово-
рить про свої плани щодо подо-
лання корупції. Українська влада, 
скільки я її пам’ятаю, завжди була 
і залишається ідіотичною. Але одну 
таємну істину вона знає напевно: 
подолати корупцію в Україні можна 
лише разом із самою Україною.

Шановні, у нас немає 
ніяких масштабів 
корупції, бо у нас, 
крім корупції, 
взагалі нічого по-
справжньому немає. 
Від записування 
дитини в садочок 
до підписування 
міжнародних 
газових угод – скрізь 
діє принцип: „Не 
підмастиш – не 
поїдеш“.
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Формальна правота/неправота, 
відсутність/наявність складу злочи-
ну стоять для українських суддів при 
винесенні рішення або вироку чи не 
на останньому місці. Значно більше 
значення для них має суспільне та 
фінансове становище сторони по 
цивільній справі чи обвинуваченого/
потерпілого – по кримінальній; 
зв’язки, можливості надати справі 
розголосу та тому подібні чинни-
ки, що не стосуються суті справи. 
Судді намагаються „правильно 
розрахувати“, приймаючи до уваги 
всі ці чинники, аби „неправильне“ 
рішення не вплинуло негативно на 
їхню кар’єру через погіршення сто-
сунків з начальством та „сильними 
світу цього“. Судді поводяться саме 
так, оскільки в Україні набагато 
легше наразитись на неприємності 
за „політично неправильне“ (хоча 
й законне) рішення, ніж за відверто 
незаконне, але „політично вірне“.

Ринок замовних судових рішень
Важко переоцінити ступінь нега-

тивного впливу такого правосуддя 
на суспільство. Тож не дивно, що 
за опитуваннями громадської дум-
ки рівень довіри українців до судів 
майже нульовий. Українці слушно 
вважають рідне правосуддя не 
державним сервісом з розв’язання 
суперечок між особами чи ефек-
тивним механізмом справедливого 
покарання злочинців, а просто біз-
несом, звичайним ринком – ринком 
замовних судових рішень. Останні 
історії з викриттям окремих корум-
пованих суддів на кшталт „коляд-
ника та засівателя“ Ігора Зварича 
анітрохи не посприяли підвищенню 
авторитету правосуддя, оскільки 
українці подумали собі: „Це – не 
боротьба з суддівською корупцією, 
це – зведення рахунків. Тому що ін-
ші судді анітрохи не кращі за цього 
Зварича, просто поки що під розда-
чу не потрапили“.

Безумовно, ринок замовних судо-
вих рішень існує в будь-якій країні, 
але зазвичай обмежується колом 
так званих „неочевидних“ рішень, 
коли незрозуміло, хто насправді 

правий, а обставини справи до-
зволяють суб’єктивно вирішити 
справу на користь будь-якої з сто-
рін. В Україні ж отримати рішення 
на кшталт „іменем України 2 х 2 = 5“ 
– питання лише кількості інвестова-
них в таке рішення грошей та/або 
зв’язків. Українські судді не несуть 
практично жодної відповідальності 
за незадовільну якість своєї роботи 
чи навіть за відверто незаконні рі-
шення. Єдиний виняток, якщо суддя 
в поганих стосунках з головою 
суду чи іншими вищими судовими 
ієрархами.

Основних причин такого стану 
справ (крім тотальної неврегульо-
ваності питань власності в країні, 

що і є першопричиною ВСІХ україн-
ських проблем, звісно) дві: кадрове 
та управлінське питання. Причому 
вирішення обох цих питань не по-
требує значних грошових витрат, 
а отже, проблема лише у відсутнос-
ті політичної волі.

Суддівський ресурс
Кадрова політика стосовно суд-

дівського корпусу перебуває в ще 
гіршому стані, ніж кадрова політика 
в інших галузях, внаслідок закритос-
ті „корпорації“ суддів, бо ж позба-
вити суддю посади значно важче, 
ніж будь-якого іншого чиновника. 
Суспільство не має можливості не 
те що контролювати кадровий до-
бір суддів чи бодай якось впливати 
на нього – воно позбавлене міні-
мальної інформації про те, хто саме 
йде в судді, і за якими критеріями 
надається перевага тому чи іншому 
кандидату.

Про необхідність введення 
публічного незалежного форма-
лізованого іспиту, не лише для 
суддів, але й для всіх юристів кра-
їни (випускників юридичних вузів) 
говориться вже дуже давно. Для 
того, аби отримати водійські права, 
українцю треба вивчити 700 питань 
та скласти теоретичний та практич-
ний іспит. Школяру, аби продовжити 
освіту, потрібно здати тести. А для 
того, аби стати українським суддею, 
достатньо домовитися та надати 
реферат, скачаний з інтернету! 
Відомо, що кандидати на посади 
суддів в розвинутих країнах здають 
надзвичайно складні іспити, на яких 
перевіряються не тільки і не стільки 
знання самі по собі, як здатність за-
своїти величезну кількість інформа-
ції та здатність продемонструвати 
свої знання в надзвичайно стресо-
вій ситуації. Таким способом сус-
пільство захищає себе від проник-
нення в практичну юриспруденцію 
некомпетентних, непрацездатних, 
стресонестійких людей.

Жодних практичних кроків в на-
прямку запровадження справжніх 
іспитів для суддів в Україні не ро-
биться, бо український політикум 

Правосуддя по�українськи
Українські суди насправді взагалі не є судами 
в звичному значенні цього слова, оскільки не є ані 
безсторонніми, ані незалежними.

Для українського політика судді – 
це перш за все ресурс
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зовсім не прагне справедливого 
відбору кандидатів в судді. Бо 
для українського політика судді 
– це перш за все ресурс. Суддів 
купують, продають та здають 
в оренду по конкретних справах 
– як за гроші, так і за політичний 
вплив. Політики натхненно й за-
пекло борються за „суддівської 
ресурс“, наповнюючи суди своїми 
людьми. В той час як суддя апріорі 
не може бути чиїмось – інакше це 
й не суддя зовсім, а – слуга і „шіст-
ка“. Ані український політикум, ані 
суспільство не дозріли ще до того, 
аби „грати за правилами“. Тобто 
підкорятися формальним писаним 
нормам і не намагатися апелю-
вати до „абстрактної справедли-
вості“ і до того, що „всі навколо 
мухлюють, чого це я повинен бути 
чесним?!“

Не дивно, що головною і суворо 
обов’язковою чеснотою сучас-
ного українського судді є вірність 
„господарю“ – тому політику або 
чиновнику, який і зробив його суд-
дею. Всі інші професійні та осо-
бистісні якості не мають жодного 
значення.

Якщо боротьба за суддів як 
політичний ресурс точиться пер-
шочергово за суддівські посади 
в „центрових“ судах, що вирішу-
ють політично значущі справи, то 
посади районних суддів у „гли-
бинці“ банально продаються за 
відкупною системою: спершу май-
бутній суддя „інвестує“ в отриман-
ня своєї посади, а потім „відбиває“ 
ці гроші з лихвою шляхом „доїння“ 
населення на підконтрольній йому 
території.

Багато повноважень 
і величезні можливості

Що стосується управлінського 
питання, то по вертикалі укра-
їнська судова система жорстко 
контролюється через голів судів, 
які мають гіпертрофовано багато 
повноважень і величезні можли-
вості для тиску на простих суддів 
шляхом розподілу справ, квартир, 
нарахування премій, права ініці-
ювати дисциплінарні стягнення 
тощо. Суть такої системи зрозу-
міла: значно легше контролювати 
кілька десятків/сотень голів та за-
ступників голів судів, аніж багато-
тисячний суддівський корпус.

Всі спроби обмежити повнова-
ження суддів, які обіймають адміні-
стративні посади, та запровадити 
їхню виборність, наштовхуються 

на різку обструкцію політикуму 
та вищих судових ієрархів. Нещо-
давно було подано законопроект 
про рендомний розподіл справ 
між суддями, але шанси на те, що 
він стане законом, мізерні.

Нещодавно було здійснено 
спробу зробити українську судову 
систему прозорішою – в обмеже-
ному режимі запрацював Реєстр 
судових рішень. Невідомо на яких 
підставах в судових документах, 
які публікуються в Реєстрі, при-
бираються прізвища осіб, які 
приймали участь в справах, що 
є повністю абсурдним, бо всі 
рішення та вироки, навіть по спра-
вах, які слухалися в закритому 
режимі, проголошуються публіч-
но. Зате цілком очевидно, з яких 
спонукань це було зроблено: аби 
виключити можливість аналітики, 
тобто пошуку справ, рішення 
у яких ухвалював конкретний 
суддя, чи тим більше тих, у яких 
фігурували ті самі сторони, обви-
нувачені чи потерпілі. Тим часом, 
можливість проведення аналітич-
них досліджень рішень та вироків 
українських судів дала б змогу 
робити аргументовані висновки 
щодо якості роботи конкретних 
суддів, аналізувати типові помилки 
та відстежувати корупційні зв’язки. 
Зрозуміло, що саме цього і боять-
ся вищі судові ієрархи, через що 
й наклали штучні обмеження на 
критерії пошуку в Реєстрі.

Отже, без вирішення питань 
справедливості та прозорості 
кадрового добору та обмеження 
повноважень суддів, що обі-
ймають адміністративні посади, 
решту проблем можна навіть не 
чіпати, бо будь-які фінансові вли-
вання в існуючу українську судову 
систему йтимуть „у пісок“, тобто 
в кишені вищих судових ієрархів та 
політиків, анітрохи не поліпшивши 
загального стану справ з україн-
ським правосуддям.

Але ж цих реформ ніхто, крім 
політиків, провести не може. Між 
тим, попри величезний незадо-
волений попит у суспільстві на 
справедливу судову систему, 
суспільство наразі нездатне зму-
сити політиків провести відповідні 
реформи. А отже, Україна поки 
що приречена бути розсадником 
корупції та країною „третього 
світу“.

Великий 
„засіватель“

Генеральна прокуратура 2 грудня 
минулого року порушила кримінальну 
справу проти Ігоря Зварича, колиш-
нього голови Львівського апеляційного 
адміністративного суду, за статтею 
„хабарництво в особливо великих роз-
мірах“. Під час затримання судді в його 
кабінеті було вилучено 9000 гривень та 
3000 доларів США. Згодом на прес-
конференції суддя Зварич пояснив 
наявність цих грошей у своєму кабінеті: 
„В українців така звичка: засівати новий 
кабінет, коли приходять – хто копійками, 
хто гривнями, хто доларами“.

Та в порівнянні з тим, що було виявле-
но в екс-судді вдома, ця сума й справді 
копійчана. В помешканні Ігоря Зварича 
працівники СБУ та Генпрокуратури ви-
явили 2 мільйони гривень та 1 мільйон 
американських доларів. Ці гроші ко-
лишній суддя також не назвав своїми, 
сказав, що таку велику суму йому „по-
зичив колєга“.

На оприлюднених СБУ відеоспосте-
реженнях в кабінеті Зварича видно, як 
гроші приносили в кабінет судді, ра-
хували, записували, передавали. Крім 
цього, правоохоронці стверджують, що 
мають кабінетне відео, на якому суддя 
та інші працівники суду займалися сек-
сом і не тільки традиційними парами, 
а й групами.

12 грудня сумнозвісний суддя зник. Утік 
із приватної львівської лікарні. 18 грудня 
ВР проголосувала за позбавлення 
Ігоря Зварича суддівського статусу. 
А вже 16 січня 2009 року до Львівсько-
го окружного адміністративного суду 
поштою надійшло два позови від Ігоря 
Зварича. Один позов стосовно скасу-
вання рішення Печерського районного 
суду м. Києва про взяття його під варту. 
Другий – щодо скасування рішення 
Верховної Ради про позбавлення його 
статусу судді, бо на той час ще не було 
вироку суду про порушення проти нього 
кримінальної справи.

Поки Зварич був у розшуку, ходили 
чутки про те, що його вже немає серед 
живих, або що він втік так далеко і без-
печно, звідки українське правосуддя 
його не дістане.

Але вже 9 березня цього року бійці 
спецзагону „Альфа“ затримали Ігоря 
Зварича у Львові. Під час затримання 
в квартирі були дружина та теща судді. 
До речі, дружина також суддя, але Гос-
подарського суду. Наступного дня Ігор 
Зварич вже був у київській в’язниці. Роз-
слідування триває й досі.

Валентина Люля, Прага
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Почнемо з його нахабності. У ве-
ресні 2008 року словацький парла-
мент за пропозицією опозиційних 
депутатів розглядав питання про 
його відставку. Опозиційний фронт 
очолював колишній міністр юстиції, 
випускник аспірантури в Гарварді 
Даніель Ліпшиц. Молодий екс-мі-
ністр під час обговорення зачитав 
фрагмент із аудіозапису розмови, 
яка свідчила про те, що Гарабін, 
перебуваючи на посаді судді Верхов-
ного суду, підтримував дуже дружні 
cтосунки з людиною зі злочинного 
світу. Міністр, втративши витримку, 
пригрозив Ліпшицу: „Підеш в тюрягу, 
сволото“. На додаток, ще й натякнув 
на його єврейське походження.

Тепер мстивість. Ліпшиц є для Гара-
біна скалкою в оці. Нічого дивного. 
Екс-міністр та його реформи скеро-
вані саме проти того, чого Гарабін 
зі своєю ватагою, впродовж 20 років 
після падіння соціалізму, домагають-
ся: зберегти братерські товариства 
на рівні районних та обласних судів, 
де суди передовсім служать не забез-
печенню законності, а лобіюванню 
великодержавних або економічних 
інтересів. Достатньо згадати, проти 
чого Гарабін найбільше боровся 
в минулому. За часів Ліпшица ви-
никли спеціальний суд та спеціальна 
прокуратура, метою яких було пере-
ведення судових справ крупних ма-
фіозі на центральний рівень. Тобто, 
якомога далі від маленьких районних 
або обласних містечок, де міцні регі-
ональні взаємозв’язки, і де корупція 
– традиційний союзник зловмисників. 
Гарабіну з 2006 року, коли він став 
міністром від партії „Рух за Демо-
кратичну Словаччину“ Владіміра 
Мечіара, йдеться лише про те, щоб 
ліквідувати ці інституції. Чи, скажімо, 
питання електронних реєстратур: ще 
на посаді голови Верховного суду Га-
рабін всіма силами домагався того, 
щоб судові справи не доручалися ви-
падково. Чому? Бо система, яка роз-
риває особисті стосунки, що на них 

стоять братства Гарабіна, є ворогом 
їхнього розуміння права.

Пам’ять Штефана Гарабіна
Гарабін добре запам’ятав суддів, 

які під час урядування Дзурінди 
(Мікулаш Дзурінда – прем’єр-мі-
ністр Словаччини в 1998–2006 рр. 
– прим. перекл.) стояли на чолі ре-
форматорських рухів або займали 
провідні службові посади. Результа-
том чудової пам’яті Гарабіна стали 
абсурдні дисциплінарні покарання 
окремих суддів, чого новітня історія 
Словаччини досі не знала. Приклади: 
головний юрист не лише звільнив 
з посади Дарину Кухтову, колишню 
голову обласного суду в Братиславі 
– він запропонував дисциплінарно 
покарати її за те, що на суді вона під 
присягою давала показання проти 
одного з членів суддівського брат-
ства Гарабіна. Кухтову вже засудив 
сенат першої інстанції, що викликало 
протестні реакції інших суддів, які до 
того часу лише пасивно придивляли-
ся до вибриків Гарабіна. Тож якщо 
Кухтовій тепер загрожує покарання 
лише у вигляді зниження зарплати, 
то, скажімо, суддя Станіслав Сойка 
побоюється, що його звільнять з по-
сади. Чим провинився він? Сойка 
в минулому визнав своїм рішенням 
провину контрабандистів сигарета-
ми (що діють на українсько-словаць-
кому кордоні), адвокат яких є у той же 
час адвокатом голови районного су-
ду в Михайлівцях Йосифа Сорочину. 
(Між іншим, згаданий адвокат не так 
давно був директором митного офісу 
у Вишньому Німецькому…). Для Со-
рочину, доброго приятеля Гарабіна, 
якого сам Гарабін називає взірцем 
для всіх суддів, не важко було при-
думати привід проти Сойки. Як тільки 
так сталося, Гарабін запропонував 
звільнити Сойку.

Незалежність? Не жартуйте…
Це лише окремі випадки. Однак за 

ними стоїть ціла система. Причому 

формально все мало би бути гаразд. 
Після 1998 року ввійшли в практику 
судові реформи, які підсилили неза-
лежність судочинства за зразком За-
ходу: врешті-решт, на більшій неза-
лежності словацьких судів наполягав 
і Євросоюз, до якого ми після закін-
чення ери Мечіара нестримно пря-
мували. Але йшлося не лише про тиск 
ззовні. Незалежності судочинства 
добивалася прореформна та дуже 
активна група суддів в Об’єднанні 
суддів Словаччини (ОСС). Намір 
у них був добрий: вони прагнули 
судочинства, на яке не зможуть над-
мірно тиснути ні міністри, ні політики, 
бажали судочинства, яке саме буде 
керувати важливими справами.

Суди незалежні від політичної 
сили – справді благородна ідея. На 
її основі й виникла на початку тися-
чоліття Судова рада (СР) – орган, 
який за Конституцією гарантує цю 
незалежність. Її функція – вирішува-
ти питання про переведення суддів, 
розглядати пропозиції кандидатів 
на посаду судді або голови Верхов-
ного суду. Звісно, дев’ять з 18 членів 
ради, тобто рівно половину, надалі 
номінують політики (президент, уряд, 
парламент). Однак другу половину 
обирають судді, яких в Словаччині 
близько 1400.

Ще раз: формально, на папері, 
виглядає все чудово. Проте дійсність 
негарна, дуже негарна. Судіть самі. 
Основним захопленням Судової ра-
ди є оприлюднення поглядів про під-
тримку Штефана Гарабіна. Особли-
во, якщо вони прикрашені атакою 
проти Даніеля Ліпшиця. Коли Ліпшиц 
критикував Гарабіна за приятельські 
стосунки з мафіозі, Судову раду зо-
всім не цікавили докази. Спільною 
маніфестаційною резолюцією вона 
засудила „атаки“ Ліпшица, „мета 
яких – зневажити особу міністра юс-
тиції Словацької Республіки та викли-
кати напруження й розкол в юстиції“.

За цю резолюцію проголосувало 
15 членів СР. Ніхто не був проти, 

Злодії справедливості
Словацьке судочинство переживає важкий період. Ним керує 
людина, для якої не характерні почуття права та справедливості, 
зате їй притаманні три риси: нахабність, мстивість та невгасима 
жага зберегти свій вплив. Прошу знайомитися з міністром 
юстиції Словацької Республіки Штефаном Гарабіном.
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ніхто не утримався від голосування. 
Просто кажучи, за винятком одного-
двох членів, всі решта голосують так, 
ніби працюють не в конституційному 
органі, а в прес-секретаріаті міністра 
юстиції. Судова рада є беззастереж-
но на боці міністра. Якщо він сьогодні 
внесе пропозицію тимчасово при-
зупинити функцію когось із суддів, він 
може бути майже впевненим, що за-
втра СР цю пропозицію затвердить 
без глибшого аналізу і зволікань. 
Справа в тому, що Гарабінові став-
ленники повністю заволоділи Судо-
вою радою. Крім очевидних прияте-
лів міністра, половина ради – служ-
бовці судів. Більшість з них призначив 
на посаду сам Гарабін, і кожен з них 
таким чином залежний від нього. Але 
як так виходить, що всі чоловіки та 
жінки Гарабіна в СР набираються 
не лише з політичних номінантів, 
але й з половини, обраної суддями? 
Відповідь проста: міністр і К° вибори 
в СР цілком вміло зорганізували.

Як це сталося, добре ілюструє 
анонімний лист від одного розгніва-
ного судді, що надійшов на адресу 
редакції. Коротка цитата: „На жаль, 
ми їх обирали. Я так само. Соромно 
мені за це. Нам просто дали картки 
з іменами, і ми, як сліпі та дурні вівці, 
обрали їх“. На основі цієї „карткової 
системи“, очевидно, пройшли вибо-
ри не в одному суді. Хоч „Гарабінові 
судді“ в меншості, однак з історії знає-
мо, що сильна та дієздатна меншість 
зможе прихилити на свій бік і велику 
частину, так би мовити, байдужих. 
Саме тому Гарабінові поки що вда-
ється керувати судами.

Добираємося до суті справи. 
Поважні судді, які вирішують більш-
менш справедливо та непідкупно, 
складають у Словаччині, напевно, 
все ще значну більшість. Проте не 
вони визначають обличчя нашого 
судочинства. Обличчям та мозком 
є службові кадри Гарабіна на окре-
мих рівнях, кадри, які забезпечують 
„правильний“ хід діяльності. Неймо-
вірним рішенням суду ми вже й не 
дивуємося, вважаючи їх буденною 
складовою суддівського колориту. 
Хоч часто суди нападають і на неза-
лежність преси.

Приклад з останніх тижнів: еко-
номічний журнал „Trend“ мусить на 
основі рішення суду першої інстанції 
заплатити прем’єр-міністру Роберту 
Фіцо штраф 8000 євро за те, що на 
обкладинці його метафорично на-
звали „крадієм майбутніх пенсій“ (як 
реакція на пропозиції Фіцо внести 
зміни в пенсійну систему). Журнал, 

за вироком суду, повинен також 
вибачитися перед Фіцо на титульній 
сторінці…

Як забарикадуватися?
За останній час все ж таки щось 

змінилося. Після того, як наш журнал 
(„.týždeň“ – прим. переклад.) закли-
кав всіх суддів до публічної дискусії, 
в редакцію надійшло кілька поле-
мічних та критичних статей. Навіть 
від суддів, які до того часу не надто 
хотіли висловлювати свою думку – чи 
то через побоювання, чи то через 
професійну лояльність. Однак боже-
вільні дисциплінарні переслідування, 
які Гарабін у співпраці з Судовою 
радою практикує проти деяких суд-
дів, переконали цих суддів у тому, що 
справа зайшла надто далеко. Такого 
морального релятивізму не було 
в юстиції навіть за урядування В. Ме-
чіара (коли Словацька інформаційна 
служба організувала викрадення 
сина Міхала Ковача, тодішнього 
президента Словаччини, який був 
суперником Мечіара).

Однак проти системи Гарабіна 
виступають тільки окремі особи. 

Колись активне Об’єднання суддів 
Словаччини перетворилося на 
пасивну організацію, що замість 
професійної честі суддів пильнує 
якісь профспілкові вигоди. І зовсім не 
здається, що з приходом нових кадрів 
ситуація суттєво покращиться. Радше 
навпаки, бо те, що сьогодні майже 
неможливо стати суддею інакше, ніж 
через протекцію, вже не є таємницею 
полішинеля.

Конкурси на нові місця, так само 
як Судова рада, є тільки на папері. 
Звісно, це не означає, що між новими 
молодими суддями не знайдете по-
рядних юристів. Але сам процес за-
твердження суддів прозоро натякає, 
яке значення буде мати для суддів-
початківців слово „справедливість“. 
Молоді циніки в мантіях справді не 
особливо обнадіюють.

Але існують і добрі звістки. Прав-
доподібно, Гарабін через рік уже не 
буде міністром юстиції. Хоча, по суті, 
ця інформація є найгіршою. На днях 
словацький парламент розглядає 
отримані з Мінюсту доповнення до 
Закону, що повинні виразно поси-
лити юрисдикцію СР. Вже не міністр, 
а Судова рада буде призначати та 
знімати голів і заступників голів судів. 
На позір усе досконало: перед сві-
том Словаччина виглядатиме як краї-
на, де політики систематично обмеж-
ують контроль над судами на користь 
самоврядних суддівських органів. 
Може, навіть буде похвала з Брюс-
селю. А сувора словацька дійсність 
виглядає так: головою Судової ради 
є голова Верховного суду. В Сло-
ваччині ця посада від минулої осені 
вакантна. Вгадайте чому. Тільки одна 
відповідь правильна: на функцію за-
зіхає міністр Гарабін. Саме тому Су-
дова рада вже кілька місяців відмов-
ляється запропонувати свого канди-
дата – чекає на Гарабіна. В другій 
половині травня один районний суд 
нарешті запропонував Гарабіна 
кандидатом. Цілком можливо, що 
й ця акція зійде Гарабінові з рук. Не 
один словацький суддя молився, щоб 
у квітневих президентських виборах 
переміг опозиційний кандидат – Іве-
та Радічова. Радічова могла зупи-
нити амбіції Гарабіна. Врешті-решт, 
завдяки підтримці прем’єр-міністра 
Фіцо переміг Іван Ґашпаровіч. Тому 
не лише судді плекають нині надію на 
те, що Ґашпаровіч, який ненавидить 
Мечіара (а Гарабін є людиною Мечіа-
ра) зуміє змінити ситуацію. Тим, хто 
прагне нормальних судів, сьогодні 
залишається сподіватися лише ось 
таких відчайдушних козирів.

Даніель Ліпшиц і Штефан Гарабін 
– колишній та сучасний міністр юстиції 
Словацької Республіки
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Офіційною причиною голосу-
вання про недовіру уряду – який, 
до речі, за два з половиною роки 
пережив чотири такі голосування 
– була справа депутата Петра 
Волфа. Саме йому мав допомогти 
медійною підтримкою близький 
співпрацівник нині вже колишньо-
го прем’єра Мірека Тополанека, 
лобіст Марек Далік. Допомога 
полягала в тому, що він попросив 
репортера Чеського телебачення, 
аби той не пускав у трансляцію 
репортаж про слідство поліції у фір-
мі депутата Волфа. Розслідували 
справу зловживання державними 
дотаціями. Марек Далік попросив, 
а репортер відмовився. 

А тепер про справу, через яку 
уряд Тополанека давно мав би бути 
відправлений у відставку парламен-

том, якби там сиділи законодавці, які 
дотримуються законів, вірять у неза-
лежність юстиції в Чехії та охочі їй 
підкоритися. Тобто про справу так 
званої „юстиційної мафії“.

Прелюдія
Все почалося в листопаді 2006 

року, коли поліція взялася переві-
ряти сенатора Їржі Чунека, який, 
перебуваючи на посаді мера 
міста Всетін, у 2002 році порушив 
закон актом хабарництва. Але в 
грудні 2006 року він очолив Хрис-
тиянсько-демократичну партію, а в 
січні наступного року як коаліційний 
партнер Мірека Тополанека забез-
печив собі посаду одного з міністрів 
уряду. Тобто його скандал був би 
скандалом нового уряду. Саме тому 
вже в грудні 2006 року в одному 

з празьких ресторанів відбувається 
зустріч, де двоє нібито посланців 
прем’єра просять міністра юстиції 
Їржі Поспішіла пригальмувати слід-
ство. Міністр відмовляється. Але 
в лютому, знову в ресторані (цього 
разу не в празькому, а в Остраві), 
зустрічаються заступник голови 
Верховного суду Павел Кучера, 
радник уряду ЧР Павел Нємец 
і прокурор Златуша Андєлова, аби 
обговорити згадану справу. Того 
ж місяця Генеральний прокурор 
Рената Весецька знову зустріча-
ється з П. Нємцом, П. Кучерою та 
З. Андєловою. В травні – наступна 
зустріч, на якій заступник голови 
Верховного суду каже, що „ситуація 
серйозна, і стабільність уряду має 
бути поставлена вище незалежності 
юстиції“. В червні Весецька в зв’язку 

Наші незалежні мафії
Уряд Мірека Тополанека відправили у відставку в зв’язку зі, 
сказати б, дрібницею. Принаймні, дрібницею вона здається 
в порівнянні зі справою, через яку цей уряд безперечно мав 
піти у відставку, і набагато раніше.

Клаус – король найрозумніший

Чеський президент Вацлав Клаус 
править країною з Празького Граду 
від березня 2003 року, а переоб-
рання в лютому 2008 року підтвер-
дило його легітимність аж до березня 
2013 року. Кар’єра пана професора, 
який може й хотів би бути схожим на 
першого чехословацького президен-
та Томаша Масарика, однак його 
русофільські настрої нагадують рад-
ше президентство Едварда Бенеша, 
може закінчитися гучним скандалом: 
парламентська Партія зелених роз-
робляє законопроект про імпічмент.

Що довело чеських політиків до 
того, аби нагадати Клаусові про 
скінченність його правління? Ко-
ротко кажучи, це передусім його 
неповага до закону, невиконання 
судових рішень, спроби власної 
інтерпретації Конституції. Клаус 
намагається здобути набагато 
більше влади, ніж це передбачено 

основним законом. До того ж він пу-
блічно – вдома і за кордоном – ви-
словлює свої досить неординарні 
погляди, скажімо, щодо глобально-
го потепління. 

Клаус - еколог
Клаус радо проголошує, що жод-

ного глобального потепління не іс-
нує, що це вигадка екологів, і що на-
уковці помиляються. На його думку 
нема підстав аби стверджувати, що 
потепління викликане діями людини 
і що воно шкідливе для планети. 
Клаус вважає, що йдеться лише про 
кліматичний цикл, до якого треба 
пристосуватися. Ці екологічні від-
криття (для яких у нього бракує від-
повідної освіти) Клаус аргументує 
тим, що екологи, мовляв, прагнуть 
не збереження планети, а нама-
гаються перебрати вплив і владу 
в політиків, котрі легально обрані 
і повинні звітуватися виборцям. Ну, 

але про ці таланти Клауса вже знає 
не лише Європа.

Останньою краплею, яка довела 
чеських політиків до розпачу, стало 
розуміння, що президент Вацлав 
Клаус „гребе“ лише під себе. Лише 
три чверті року вистачило пре-
зиденту, щоб після свого другого 
обрання главою держави публічно 
обірвати стосунки з партією, від 
якої в 90-х він перебував на посаді 
прем’єра, яка висунула та просува-
ла його кандидатуру в президенти, 
і почесним головою якої він за-
лишався, будучи вже президентом 
ЧР. Громадянській демократичній 
партії та її голові, прем’єру Міреку 
Тополанеку, Клаус „віддячився“ за 
переобрання тим, що в березні під-
тримав опозицію, яка згодом зуміла 
зібрати голоси і висловити урядові 
Тополанека недовіру.

Чеських політиків президент роз-
лютив і своїм „лис-микитівським“ під-
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з „процедурною помилкою“ заби-
рає слідство в одного прокурора 
і передає іншому (з іншого міста), 
який упродовж трьох днів зумів про-
студіювати три тисячі сторінок, від-
кликати головного слідчого в справі 
Чунека, а згодом – припинити слід-
ство взагалі. І так далі…

Юстиційна мафія
Нарешті в грудні 2007 року 

колишній Генеральний прокурор 
Марія Бенешова звинувачує сімох 
найвищих осіб чеської юстиції в не-
законних діях, називаючи їх „юсти-
ційною мафією“, за що наступного 
місяця ці особи подають на неї 

судовий позов за образу. Але суддя 
Войтєх Цепл відхиляє скаргу Весець-
кої і К°, мотивуючи тим, що пред-
ставники юстиції справою Чунека 
дійсно маніпулювали. А наприкінці 
лютого цього року Апеляційний суд 
анулює вирок судді Цепла і забирає 
в нього справу „юстиційної мафії“, 
що суперечить конституції, де за-
писано, що кожен має право на 
свого суддю. Тобто ніхто не може 
лише через якісь процедурні чи інші 
службові причини відібрати в судді 
його справу. Для цього повинні бути 
конституційні причини. Такого, як 
стверджують високі представники 
юстиції, в чеському правосудді ніхто 
не пам’ятає. Бо конституцією перед-
бачена ситуація, коли Апеляційний 
суд, виявивши помилки в роботі 
судді нижчої інстанції, скасовує його 
рішення і повертає йому справу для 
доoпрацювання. І лише у випадку, 
якби суддя Цепл відмовився вико-
нати вимогу Апеляційного суду, суд 
вищої інстанції міг би справу в нього 
забрати.

І як на це все 
прореагували чеські політики?

Вони цією справою особливо 
не перейнялися. Весецьку з посту 
Генерального прокурора ніхто 

ходом до Лісабонського договору. 
Цей складний компромісний доку-
мент принципово реформує важелі 
управління Євросоюзом і створює 
механізми, які з подальшим роз-
ширенням ЄС не дозволять органі-
заційним структурам розростатися 
аж до втрати дієздатності. Після 
довгих і гострих дискусій в обидвох 
палатах чеського парламенту та 
після рішення чеського Конституцій-
ного суду (про те, що Лісабонський 
договір не суперечить чеській кон-
ституції) документ конституційною 
більшістю ухвалили обидві палати 
парламенту. Але президент, який 
мав завершити ратифікацію своїм 
формальним підписом, заявив, що 
не поспішатиме підписувати і за-
чекає не лише на результат нового 
референдуму про Лісабонський 
договір в Ірландії (попередній 
референдум висловився проти до-

говору), але й на вирішення нової 
скарги групи чеських сенаторів до 
Конституційного суду. Так ЄС став 
заручником амбіцій чеського пре-
зидента, бо договір може вступити 
в силу лише тоді, коли буде схвале-
ний у всіх країнах ЄС.

„Чеські політики не дуже вміють 
визнавати рішення більшості, коли 
воно не співпадає з їхніми погляда-
ми. До законів і рішень у них підхід, 
типовий для адвоката. Себто такий, 
коли шукають нюанси і можливості, 
як ці закони й рішення оскаржити чи 
обійти. Але роль державного діяча 
не в цьому полягає“, – прокоменту-
вав позицію глави держави Войтєх 
Цепл, співавтор чеської конституції 
1993 року, колишній суддя Консти-
туційного суду Чехії.

Клаус - юрист
Для тих, хто роками уважно слід-

кує за діями президента Клауса, не 
стали несподіванкою і його кроки 
стосовно уряду чи Лісабонського 
договору. В 2005 році Клаус шоку-
вав юридичні кола, відмовившись 

Представники юстиції справою Чунека дійсно маніпулювали
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Клаус вважає, що потепління планети 
– це лише кліматичний цикл, до якого 
треба пристосуватися
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призначити на суддівські посади 
32 молодих людей, які закінчили 
юридичні факультети та про-
йшли кількарічне стажування. І це 
в ситуації, коли чеська система 
судочинства завалена справами 
й роками скаржиться на нестачу 
кадрів. Президент мав призначити 
55 нових суддів, так би мовити, 
„автоматично“, тож, як зазвичай, 
очікувався урочистий, святковий акт 
на Празькому Граді. Ті, кому прези-
дент відмовив, не отримали жодних 
офіційних письмових пояснень. Пре-
зидент однак сказав уголос, що 32 
кандидатам відмовлено через їхній 
молодий вік – їм ще немає і трид-
цяти, тож, на його думку, в них ще 
замало життєвого досвіду, щоб бути 
суддями! Жодним законом подібних 
обмежень не передбачено.

Кілька кандидатів оскаржили 
справу в суді, але згодом переду-
мали, заяви анулювали, і президент 
віддячив їм тим, що роком пізніше 
таки призначив їх на суддівські по-
сади. Однак один з претендентів, 
Петр Лангер, довів справу до кінця. 

не відкликав, а в Парламенті не 
набралося потрібної кількості 
голосів, аби висловити недовіру 
уряду, припинивши таким чином 
тиск екзекутиви на незалежність 
правосуддя. Причина зрозуміла. 
Адже з незалежністю судів воював 
не лише уряд Мірека Тополанека. 
Проб леми з нею має і президент 

Вацлав Клаус, який програє одну 
битву за другою, але не здається 
і веде свій похід проти „судокра-
тії“. Незалежність правосуддя не 
подобається й іншим високим 
і рядовим політикам з найрізнома-
нітніших партій. Варто згадати хо-
ча б колишнього міністра фінансів 
Мірослава Калоусека, який своїх 

підлеглих закликав ігнорувати 
рішення Конституційного суду. Чи 
„диявольські танці“ сенатора Даві-
да Рата, який не лише відмовився 
прийняти і виконати рішення суду, 
але ще й подав на суддю, чий ви-
рок йому не сподобався, позов за 
правопорушення.

Юристи закликають політиків 

не топтати основу демократичної 
держави і забезпечити незалежність 
правосуддя, якщо не заради інших, 
то заради самих себе. Адже ніхто не 
буде довічно тримати владу в руках, 
і нікого до кінця життя не захища-
тиме імунітет. Однак політики, яким 
вже засмакувала влада, уявити собі 
такого не можуть. Просто, як ска-

зав екс-міністр закордонних справ 
Карел Шварценберг: „У наших по-
літиків ставлення до права таке, як 
у вулиці Перлова до цнотливості“. 
Пояснення для не-пражан: на вулиці 
Перлова продається кохання.

На що сподіватися 
громадянам?

Складається враження, що полі-
тикам все зіпсує якась „дрібниця“. То 
справа Волфа, в якій ішлося не про 
мільярди чи мільйони, а про кілька 
десятків тисяч євро – в державних 
масштабах цифра мізерна. То екс-
прем’єр Станіслав Ґросс не зміг 
пояснити, звідки в нього знайшлося 
якихось там 30 000 євро для купівлі 
помешкання. Все це щонайменше 
наївно. Адже всім зрозуміло, що 
не справа Волфа спричинила по-
літичний землетрус на початку 
цього року. І що „зайві“ 30 000 
євро – не найбільший провал по-
літики Гросса. На цей раз ниточки 
тягнуться до Празького Граду, до 
президента. Ну, а щодо майбутньо-
го, то в майбутньому, без сумніву, 
теж знайдеться хтось, чиї амбіції та 
інтриги „спалять“ владу, яка забага-
то собі дозволяє. А влада дозволяє 
собі багато завжди.

Юристи закликають політиків не топтати 
основу демократичної держави і забезпечити 
незалежність правосуддя, якщо не заради 
інших, то заради самих себе. Адже ніхто не 
буде довічно тримати владу в руках, і нікого до 
кінця життя не захищатиме імунітет. Однак 
політики, яким вже засмакувала влада, уявити 
собі такого не можуть.
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Демонстранти показали, як чинний президент недолюблює свого попередника 
Вацлава Гавела
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Суд першого рівня постановив, що 
президент повинен упродовж шес-
ти місяців або призначити Петра 
Лангера суддею, або відмовити 
і письмово пояснити, чому саме. 
Півроку минуло, а глава держави, 
замість слугувати законослухня-
ним громадянам зразком, рішення 
суду проігнорував і подав скаргу 
до апеляційного Найвищого адмі-
ністративного суду з проханням 
первинне рішення суду відмінити. 
Суд прохання президента відкинув 
і постановив, що президент не має 
права свавільно створювати нові 
додаткові умови для кандидатів на 
посаду судді. Суд визнав також, 
що президент має право відхилити 
кандидата, навіть якщо той виконав 
усі передбачені законом умови. 
Однак у такому випадку президент 
повинен свій крок обґрунтувати 
письмово. У свою чергу, кандидат, 
якщо аргументи президента його 
не переконають, може факт відмови 
оскаржити в суді.

А результат? Петр Лангер суддею 
донині не став, і жодних пояснень від 

глави держави не отримав. Суд ви-
черпав свої повноважні можливості 
– засудити президента чи щось йо-
му наказати суд не має права. Чесь-
ка судова система недоотримала 
одного суддю – людину, котра не 
побоялась відстоювати свої права, 
людину, в котрої на сьогодні, крім 
звання доктора юридичних наук, 
є й інші наукові звання та стажуван-
ня за кордоном, зокрема, в Євро-
юсті в Гаазі. До речі, 30 Лангерові 
вже виповнилося.

Клаус - дисидент
Двадцять першого травня група 

відомих чеських митців – актор, 
режисер, художник, музикант 
– провела перед Празьким Градом 
акцію протесту. Сама назва – „По-
чему?“ – дуже промовиста. В день, 
коли Вацлав Клаус у російському 
Хабаровську проводив під егідою 
Євросоюзу за чеського головуван-
ня саміт ЄС–Росія, демонстранти 
публічно запитали президента, 
чому він роками відстоює проросій-
ські позиції і закриває очі на те, що 

в цій країні далеко не все гаразд, 
чому ігнорує рішення судів та пар-
ламенту, чому „пхає носа“ в питання 
екології чи архітектури, в яких нічого 
не тямить?

Відповідь з Хабаровська надій-
шла наступного дня: президент на-
звав учасників протесту наївними, 
некомпетентними людьми, яким 
його відповіді, по суті, не потрібні. 
Додаткове задоволення могли 
отримати й митці: Клаус зайвий раз 
продемонстрував, що не дозволить 
ображати Москву. Президент Чехії 
заперечив, що існує аналогія між 
радянськими дисидентами і дис-
идентами в сьогоднішній Росії. До 
речі, новітнім дисидентом вважає 
себе і сам Клаус. Проти комунізму 
він, щоправда, не воював, але 
сьогодні веде боротьбу з ЄС і Лі-
сабонським договором. Завдяки 
маргінальним поглядам Клаус став 
дисидентом не лише в очах ЄС, але 
й в очах багатьох чехів. Однак роль 
президента – об’єднувати, а не бути 
дисидентом.

Богдан Копчак, Прага

Т е к с т :  Л е н к а  В і х ,  П р а г а  |  Ф о т о :  а р х і в

Якихось там „зайвих“ 30 000 євро для купівлі помешкання – не найбільший провал політики Ґросса
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Які асоціації викликають у вас сло-
ва „громадський рух“? Мабуть – ор-
ганізований натовп із полум’яними 
очима, що палко протестує проти 
чергової несправедливості, готовий 
до останньої краплі крові захищати 
свої переконання та права. На жаль, 
до українських громадських рухів 
сказане не має жодного стосунку.

Я вирішив на власному досвіді 
відчути, що таке бути членом громад-
ської ініціативи. Першою на очі по-
трапила стіна найближчого будинку 
з інтригуючим слоганом „Дістали“. 
Гаразд – цим і займемося.

Кілька хвилин пошуків в інтернеті 
і знаходжу однойменний сайт. Од-
разу в очі кидається пафосний напис 
російською: „Мы хотим все изменить“. 
Після короткого вивчення контенту 
виявилося, що мене закликають до 
„повного перезавантаження всієї 
політичної системи“ та єднання. При 
цьому декларуючи повну ж неза-
лежність від будь-яких політичних сил. 
Трохи здивувало, що все на ресурсі 
російською мовою. В розділі „Цікаві 
статті“ – декілька матеріалів з донець-
ких інформаційних джерел в стилі „ан-
ти-оранж“. Судячи з дописів на сайті, 
найбільшу активність об’єднання роз-
винуло в лютому–березні. За останні 
ж півтора місяця новин майже немає. 
Окрім реєстрації громадського руху 
„Дістали“ в Міністерстві юстиції від 
10 квітня поточного року.

Заходжу в розділ „Контакти“, але 
там лише адреса електронної пошти. 
Відсилаю на неї листа, в якому з усім 
доступним мені красномовством про-
поную послуги активіста. Якого всі 
й усе настільки дістали, що він готовий 
хоч зараз йти на барикади. Але прой-
шов майже тиждень, а відповіді так 

і не надійшло. Другий лист також не 
дав жодного результату. Отже, дове-
лося шукати виходи на „тих, кого все 
дістало“ через особисті контакти.

Стали в пригоді також знайомі 
експерти, які дещо чули про цю ор-
ганізацію. „Дістали?“, – перепитує 
Віталій Кулик, директор Центру до-
сліджень проблем громадянського 
суспільства. – „Так, я чув про таку 
ініціативу. Класичний приклад су-
провідної громадської організації, 
що працює на політичну партію (до-
кладніше про це в наступному роз-
ділі). В даному конкретному випадку, 
на Партію регіонів. Очільником 
кампанії є представник молодіжної 
організації Партії регіонів „Молодь 
регіонів“ такий собі Руденко. Хоча 
намагається дистанціюватися від 
цього й позиціонувати себе винят-
ково в якості незалежної структури 
громадської активності“.

І ось, через майже два тижні по-
шуків, мені вдалося зустрітися з одним 
із координаторів цього руху. До мого 
столику в популярному київському 
кафе підсідає інтелігентного вигляду 
молодий хлопець з типовою для мене-
джера середньої ланки зовнішністю. 
Сергій (ім’я змінене) обережно ста-
вить чималий шкіряний кейс на стіль-
чик та замовляє каву з коньяком. Ви-
рішую одразу „брати бугая за роги“ 
й кажу, що я журналіст, якого заму-
чило сумління і який бажає виконати 
свій громадський обов’язок. Причому 
саме в лавах їхньої ініціативи.

Пан координатор, що помітно по-
серйознішав при слові „журналіст“, 
сказав таке: „Ну, ви ж розумієте, 
не все так просто, нам не вистачає 
активістів. А завдань так багато“. На-
ступні хвилин 10 я вислухав лекцію на 

тему: „Сучасні завдання та проблеми 
громадського руху в Україні в умовах 
фінансово-економічної кризи“.

Різко перебиваю оратора і кидаю 
йому в очі: „Слухайте, ми ж серйозні 
люди. Ви розкручуєте новий проект, 
все ОК. Я пропоную вам свої послуги. 
Якщо це вас цікавить, то розкажіть всі 
розклади“. По очах Сергія бачу, що 
потрапив „в яблучко“ – заговорив 
з ним саме тією мовою, яку він і розу-
міє. Нарешті лід тріснув. „То де ви пра-
цюєте? – перепитує Сергій. – Гаразд, 
нормально, я чув. Ну, добре, нам 
потрібні люди. Дивіться, зараз в нас 
невеличка “пробуксовка”. Ми нор-
мально розкрутилися на лютневих ак-
ціях “Гудок”, ну, ви пам’ятаєте. Зараз 
просто чекаємо, коли буде зрозуміла 
точна дата виборів. Грошей малувато 
– шефи більше не дають. Але люди 
готові, все нормально. Ви нас цікави-
те в якості дописувача для головного 
ресурсу, бо мало своїх матеріалів. 
Ось телефон нашого офісу“.

Питаю з приводу оплати. „Платити 
будемо за кожний матеріал, – вже 
зовсім по-діловому відповідає Сергій. 
– Плюс премія за нових активістів“. 
В самому кінці розмови, ніби нена-
вмисно, з легкою посмішкою запитую: 
„А як там Руденко поживає? Він що, 
там в “регіонах” не може трохи “ба-
бла” відбити під проект?“ Очі Сергія 
одразу перетворюються на два колю-
чих кавалки льоду. „Вибачте, не знаю 
ніякого Руденка, ми самі по собі пра-
цюємо. Всі питання – особисто через 
мене“. Ще раз підозріло дивиться на 
мене та залишає кав’ярню.

Наступного дня дзвоню в „тіньовий“ 
штаб – але вже офіційно, як жур-
наліст. Відповідає чоловічий голос. 
Щоправда, своє прізвище чолов’яга 

Політгастарбайтери 
„за викликом“
Через кілька місяців Україну очікує чергове стихійне лихо 
під назвою „вибори президента України“. Цілком можливо, 
що вони будуть поєднуватися й з достроковими виборами до 
Верховної Ради. Для звичайних людей передвиборчі перегони 
асоціюються з набридливою до нудоти політичною рекламою та 
черговим стрибком цін через вливання передвиборчих мільйонів 
в економіку. Та для трохи спритніших наших співгромадян – це 
шанс значно покращити свій матеріальний стан. 
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називати відмовився – сказав, що 
воно нам не потрібне, він, мовляв, 
рядовий член, звати його Віктор. 
А світитися особливо йому немає 
сенсу. „Нас дістала нинішня влада, 
– емоційно доповідає активіст. – Чи 
маємо ми стосунок до Союзу молоді 
регіонів України? Звичайно, ні. Іно-
ді співпрацюємо, але насправді ми 
є абсолютно незалежними. Чи знаю 
Руденка? Ні, не знаю. Хоча знаю – це 
один з наших основних активістів. Я не 
знаю, чи він належить до молодих “ре-
гіоналів”, але впевнений, що ні. В нас 
діють тільки чесні люди. Наша мета 
– щоб ті, хто довів цю країну до кризи, 
пішли. Бо вони дістали! А на їх місце 
хай прийдуть справжні професіонали, 
які знають, як треба управляти краї-
ною і вже робили це не раз“.

Анатомія політескорту
„95 % усіх українських громадських 

організацій створюється апріорі 
через бажання їхніх засновників 
заробити грошей, – стверджує по-
літтехнолог Володимир Петров, за 
сумісництвом лідер громадського 
руху “Журналісти проти депутатів”. 
– Особливо після Помаранчевої 
революції. 2004 рік став переломним 
у свідомості і активістів громадських 
рухів, і пересічних громадян. Кожен 
зрозумів, що має право та можли-
вість заробляти на політичному про-
цесі. Ну, а членство в будь-якій гро-
мадській організації робить участь 
громадянина в політичному процесі 
юридично підтвердженою“.

„Політгастарбайтерство – це неми-
нуче породження успіху акцій мирної 
непокори на Майдані 2004 року, 
– погоджується з ним Андрій Г., також 
політтехнолог, один з авторів досить 
успішної регіональної громадської 
ініціативи „ГАВ–ФАС“ (Громадський 
актив Вінниччини). – Політики по-
бачили, що це працює, а значить 
можна пускати у справу. З іншого 
боку, з’явився цілий прошарок про-
фесіональних активістів громадських 
організацій, які завжди готові за по-
мірну або не дуже плату імітувати чи 
“народне обурення”, чи “народну під-
тримку”. Інша справа, що дух корупції 
досить швидко вбив в українцях те 
прекрасне, що було на Майдані – дух 
солідарності, почуття громадянської 
гідності, бажання щось змінити в своїй 
країні. Тому навіть платні мітинги ста-
ли втрачати свою ефективність“.

За словами Андрія, першою лас-
тівкою серед серйозних громадських 
брендів, які потім почали заробляти 
гроші, стала „ПОРА“. Причому, 

як „жовта“, так і „чорна“. Маючи 
дуже серйозний авторитет після по-
дій 2004 року, вона втратила його 
буквально за півроку, виступаючи 
підрядником, досить незугарним, до 
того ж, в історіях з рейдерськими за-
хопленнями та зведенням порахунків 
між конкретними політиками.

„Мій “ГАВ–ФАС” діяв напередодні 
виборів до Верховної Ради в 2006 
році, – пригадує Андрій. – Потім 
цей бренд разом з активістським 
складом в нас перекупила “Наша 
Україна”. Хоча спочатку в нас була 
цілком дієва реальна громадська іні-
ціатива. Але потім на нас вийшли, як 
я вже казав, місцеві “нашоукраїнці”, 
вони якраз тоді “мочили комуняку” 
Калетника. Ну, ми взяли замовлення, 
і пішло-поїхало“.

„Якщо раніше громадські рухи за-
звичай виконували функцію звичай-
них “грантожерів”, то зараз в укра-
їнському суспільстві спостерігається 
новий тренд, – зазначає політолог 
Віктор Небоженко. – Громадські ор-
ганізації використовуються в якості 
“ескорт-послуг” для політичних пар-
тій“.

За словами В.Петрова, схема ство-
рення класичної громадської органі-
зації на замовлення така: „Беремо ту 
ж Партію регіонів, яка виділяє на якусь 
область 2 мільйони доларів. З них 100 
тисяч кидається на певні громадські 
організації та соціальні інститути, які 
педалюють потрібні теми. Бо ж зрозу-
міло, якщо якийсь Вася Пупкін назве 
кого потрібно сволотою, це одне, 
коли те ж саме заявить громадська 
організація “Ми за мир”, то це од-
разу викликає хоч якусь, але цікавість. 
Ефективність такої організації та акції 
не дуже велика, але якісь проценти 
все-таки наявні“.

„В нас сформувалося вже дос-
татньо багато організацій, що спеці-
алізуються на створенні супровідних 
громадських ініціатив, – продовжує 
думку В.Кулик. – Тобто призначених 
виступати „за” або „проти” когось. 
Якщо політична партія не хоче, або 
не може сама щось проголосити, 
то вона використовує такий ось 
симулякр. Цей симулякр може діяти 
цілком автономно, або бути в тісно-
му зв’язку з партією – причому, як 
фінансово, так і організаційно. Все 
ж, у більшості випадків вони діють як 
автономні організаційні проекти. Такі 
проекти, як правило, не потребують 
реєстрації в органах юстиції“.

Пан Кулик також наголошує на 
громадських кампаніях, що потім пе-
реростають в політичні об’єднання. 
Наприклад, „Третя республіка“, яка 
виросла з одноразової політичної 
акції „Гудки протесту“ в грудні 2008 
року. Можна також згадати „Геть 
усіх“, яка насправді створена по-
літичним структурами – „Братством“ 
та „Новою силою“. Хоча знов-таки 
позиціонує себе як громадська 
кампанія, що не потребує ніякої 
реєстрації.

„Є й інший шлях, коли структуру 
спеціально створюють та розкру-
чують для того, аби потім продати 
конкретній політичній силі, – додає 
В. Кулик. – Наприклад, був колись 
такий рух “Україна без Ющенка”. Він 
мав чітку орієнтацію на Партію регіо-
нів, хоча був сформований не нею. 
Також спочатку створювався та роз-
кручувався як незалежна громадська 
ініціатива без підтримки політичних 
партій. Але потім ця структура плав-
но перейшла в якості сателітної під 
крило Партії регіонів. Можна також 
згадати декілька спілок обманутих 
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„Дістали“ – класичний приклад супровідної громадської організації, що працює 
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вкладників та антиколекторських 
спілок, які зараз намагаються купити 
і Партія регіонів, і БЮТ“.

На думку експерта, існує й третій 
варіант громадських організацій на 
замовлення – організації-„скунси“, як 
їх називають політтехнологи. Тобто, 
в такому випадку громадська ініціа-
тива створюється з чисто кілерськими 
завданнями „мочити“ політичну чи 
економічну структуру. В якості при-
кладу таких „скунсів“ можна привести 
ініціативи Вадима Гладчука, керівника 
ГО „Молодь – надія України“.

Ціна питання
„Саме створення громадської 

організації нічого не коштує, – ствер-
джує В.Петров. – Потрібно просто 
мати голову на плечах та відповідний 
талант громадського організатора. 
Якщо замовник хоче замовити з нуля 
створення ефективної громадської 
структури як інструменту соціально-
політичного впливу в серйозного по-
літичного консультанта, то порядок 
цифр починається з 300 тисяч доларів. 
Це означає, що підписується серйоз-
ний контракт, за яким гарантовано за 
рік роботи збирається щонайменше 
100 тисяч людей, діяльність органі-
зації постійно висвітлюється в медіа, 
є постійні інформаційні приводи тощо. 
Зрозуміло, що така робота з нуля не-
реальна для людини без досвіду – тут 
мусить працювати команда, для якої 
така діяльність є фаховою. Якщо ж вам 
потрібна якась разова акція, під яку 
створюється організація-одноденка, 
то це може коштувати 2–5 тисяч до-
ларів. Або навіть менше – залежить 
від вашого вміння шукати потрібних 
людей“.

„Все залежить від того, наскільки 
капіталізований бренд, – розмірковує 
В.Кулик. – Тобто, наскільки ім’я струк-
тури є на слуху, наскільки відоме пресі, 
нас кільки великою є кількість реальних 
активістів. Якщо мова йде про гаранто-
вану команду, що може мобілізувати 
50 і більше людей, то тоді може йтися 
про 30–40 тисяч доларів. Якщо ж мова 
йде не про купівлю та створення, а ра-
зові акції, то вони в Києві зараз кошту-
ють приблизно 10–15 тисяч доларів. 
Причому, під такі акції прописуються 
цілком формалізовані графіки вико-
нання робіт“.

„Зараз, у зв’язку з економічною 
кризою розцінки впали, – підсумовує 
В.Небоженко. – Але однаково добре 
розкручена готова громадська ініціа-
тива зі сформованим ядром активістів 
буде коштувати для разової покупки 
від 100 тисяч доларів і більше“.

Не мої університети
Якщо заводити розмову про інституції, які 
в сучасній Україні не виконують своїх функцій, 
або виконують їх в дуже сумнівній формі, то 
починати її треба з власне інститутів. Ширше 
– з освіти, принаймні з тієї, яку звуть вищою.

Про середню наразі не знаю, 
що й сказати – свою отримував 
за радянської доби, якраз у пе-
ріод, коли ця доба спливала, і на 
початку 1991-го нам було дуже 
кумедно сидіти на уроках „Основ 
державності і права“, коли самої 
держави вже фактично не було. 
Стосовно ж перших трьох класів 
моєї доньки, то якісь висновки 
робити, певно, ще зарано.

Зате про вищу освіту можу 
сказати кількасот слів, бо був 
в цій системі не лише суб’єктом, 
себто студентом, але й об’єктом 
– викладачем. Починав я студії 
в той час, коли на все Закар-
паття був лише один вищий на-
вчальний заклад – Ужгородський 
державний (нині – національний) 
університет. Проте, коли я виру-
шав у відносно доросле життя, 
„вишів“ у краї було вже чимало 
– як нових навчальних закладів, 
так і відділень інших, як правило, 
також новостворених.

Першою ластівкою, якщо не 
помиляюся, стала філія сумноз-
вісної „Міжрегіональної академії 
управління персоналом“ (МАУП), 
яка пізніше на рівні столиці про-
славилася виданням відверто 
пронацистської літератури та 
періодики, а на місцевих щаблях 
– занадто ліберальним підходом 
до видачі дипломів студентам, які 
не обтяжували себе виснажли-
вим навчанням. Місцева преса 
кінця 90-х була в захваті від фак-
ту, що процес пішов, і показники 
на кшталт „кількість людей з ви-
щою освітою“, „кількість студентів 
на 1000 осіб населення“ тощо, які 
в Закарпатті були найнижчими по 
країні, відтепер зростатимуть. 
Публікувалися просторі інтерв’ю 
з новоспеченими ректорами, 
майбутнє краю змальовувалося 
в стилі хай-тек (адже, напри-
клад, в Японії кількість людей 
з вищою освітою сягає ледь не 

100 %, отже, ми стали на вірний 
шлях). Трохи згодом почалася 
й газетна війна між навчальними 
закладами, бо чимало ВHЗів (ви-
щих навчальних закладів) стали 
такими ж знаряддями політичної 
боротьби, як і партійні осередки 
чи „кишенькові“ ЗМІ.

„Мій“ виш
Якраз наприкінці 90-х я також 

став викладачем новостворено-
го навчального закладу – обі-
йдемося без назв, аби читач не 
вважав, що це зведення особис-
тих порахунків. Відтак отримав 
кількарічний досвід, в якому хотів 
би виділити кілька аспектів. Пер-
ше, з чим асоціюється робота 
в цьому закладі, – це знайомство 
із сумнозвісною „есдекізацією“ 
Закарпаття, бо саме з цього 
регіону почала свою ходу колись 
дуже впливова політсила. „Мій“ 
виш був, так би мовити, оплотом 
соціал-демократів (об’єднаних) 
в науці та освіті, власне тому, 
задовго до Помаранчевої ніби-
революції я мусив його покинути 
– не зійшлися переконаннями. 
А без правильних переконань 
якось не виходило займатися „по-
закласною роботою“ на кшталт 
участі в мітингах проти (деста-
білізації стабільності) чи за (цю 
саму стабільність), дрібного ко-
місарства серед студентів тощо. 
Щодо останніх, то на прикладі 
переважної більшості молодих 
людей, які смиренно пересиділи 
події осені 2004 (коли їхні коле-
ги з УжНУ революційно „гуділи“ 
в усіх сенсах слова), я переко-
нався, що ідея ліваків кінця 60-х 
про студентство як рушійну силу 
суспільства сильно застаріла.

Тут вищу освіту 
можна здобути за рік

Проте найбільшим досвідом 
мого викладацтва стала робота 
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із заочниками, що з ними я мав 
численні нагоди працювати в кіль-
кох районних філіях „вишу“. Заочна 
освіта не може вважатися освітою 
– такий основний висновок з того 
періоду. Після контактів з кількома 
сотнями „заочників“ (які нині в ба-
лансах Держкомстату зарахову-
ються до людей з вищою освітою) 
я переконаний в цьому. Хоча, може, 
тут не в одних заочниках справа? 
Адже покинувши „есдеківський“ 
виш, десь у 2001-му я влаштувався 
в інший, цілком аполітичний, що 
базувався в райцентрі (така була 
політика цієї освітньої мережі – по-
ближче до народу, і вона мені спо-
чатку навіть подобалась) і містив 
у назві гучні слова „університет“, 
„розвиток людини“ та „міжнарод-
ний“. Однак, відбувши там два 
сезони і познайомившись із пре-

тендентами на диплом, які нерідко 
не могли зв’язати докупи речення 
з більше ніж чотирма-п‘ятьма сло-
вами (буквально!), я гостро відчув, 
що займаюсь не надто шляхетною 
справою і залишив освітянство як-
що не назавжди, то надовго.

Бо переконався, що так звані ви-
щі навчальні заклади створені на 
базі колишніх профтехучилищ (або 
й просто зведені на порожньому 
місті) з єдиною метою – торгувати 
дорогими „корочками“, себто ди-
пломами. До речі, минулого року 
інші філії того „міжнародного уні-
верситету“ влипли в халепу, коли 
виявилося, що вищу освіту там 
можна цілком легально здобути 
за рік (а й дійсно, чого тягнути?). 
Паралельно виявилося, що цей, 
з дозволу сказати, навчальний за-
клад може претендувати на місце 

в книзі рекордів Гінеса за показ-
ником відокремлених структурних 
підрозділів – бо мав їх аж понад 
350, з яких понад 90 % – так звані 
локальні центри дистанційного 
навчання, розташовані не лише 
в райцентрах, а й по селищах місь-
кого типу. А їхні випускники – це аж 
ніяк не громадяни з вищою осві-
тою, основа інноваційних моделей, 
технологічних проривів та інших 
утопій. Фактично ліквідовані ре-
форматорами професійно-технічні 
училища для такого контингенту 
мали би бути куди бажанішими 
об’єктами.

„Помогітє тупому устроіться“
„Помогітє тупому устроіться“ 

– так в країні пролетаріату-пере-
можця глузували із закладів, де 
навчали чималому спектру вельми 
корисних робіт – від зварюваль-
ника до обробника дорогоцінного 
каміння. І доглузувалися. Тепер ту-
пому, чи лінивому, чи – таке часто 
буває – і розумному, і працьови-
тому, але без жодних схильностей 
до високих матерій поможуть вла-
штуватися не одна й не дві дві ти-
сячі вишів та їхніх філій (за даними 
„Росбісзнесконсалтинг-Україна“, 
2008 року в Україні налічувалось 
904 ВНЗи всіх рівнів акредитації, 
тоді як у Великобританії – 96, 
Франції – 78, Італії – 65, Польщі 
– лише 11) – лише плати вчасно. 
А от працевлаштування не гаран-
тується: „корочкою“ забезпечать, 
а решта – за додаткову плату. Яка 
міна закладається при цьому під 
підвалини держави, можна лише 
прогнозувати.

Відтак, усі потуги чергового мі-
ністра освіти реформувати галузь 
видаються мені, м’яко кажучи, не-
щирими. Якщо на порядку денному 
чергового реформатора не стоїть 
для початку закриття бодай же всіх 
районних філій університетів (ство-
рених на базі вчорашніх дитсадоч-
ків), то всі сентенції про Болонський 
процес та інші високі матерії звуча-
тимуть непереконливо.
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Так звані вищі навчальні заклади створені на 
базі колишніх профтехучилищ (або й просто 
зведені на порожньому місті) з єдиною метою 
– торгувати дорогими „корочками“, 
себто дипломами. За даними 
„Росбісзнесконсалтинг-Україна“, 2008 року 
в Україні налічувалось 904 ВУЗи всіх рівнів 
акредитації, тоді як у Великобританії – 96, 
Франції – 78, Італії – 65, Польщі – лише 11.
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Як було
Як будувалися стосунки між владою 

та ЗМІ до 2004 року? Комунальні ви-
дання отримували свій нещедрий 
пайок з кишень платників податків 
– в обмін на повну лояльність. При-
ватні ЗМІ, редакції яких підтримували 
під час виборів „не нашого“ канди-
дата в президенти, працювали під 
постійним настирним наглядом ка-
раючих органів. Тоді газети „Луган-
чани“ і „Молодогвардеец“ отримали 
низку судових справ – у тому числі, 
й особисто від губернатора Луган-
щини Олександра Єфремова та 
голови Луганської облради Віктора 
Тихонова (зараз обидва – нардепи, 
заступники Януковича у фракції 
ПР). Юристи облдержадміністрації 
в робочий час захищали приватні 
інтере си губернатора, у тісній співп-
раці з судами – так, Кам’янобрід-
ський райсуд Луганська допустив до 
розгляду справу Єфремова проти 
„Луганчан“, хоча пан губернатор 
сплатив лише 8 гривень 50 копійок 
державного мита (замість потрібних 
7500 гривень). З газетою відмовили-
ся працювати в обласній друкарні, 
її довелося друкувати аж у столиці. 
Водії штабу Ющенка, які розповсю-
джували газету, працювали під нагля-
дом ДАІ та міліції (іноді їм доводилося 
й ночувати за ґратами).

Уявлення про тодішні звичаї гли-
бинки дає й такий епізод: 29 листо-
пада 2004 року натуральні донецькі 
братки (це не словесна фігура – на-
падників потім виявили, це були меш-
канці Донеччини) напали на мітинг 
„помаранчевих“ перед Луганською 
облдержадміністрацією. Кілька жур-
налістів, робітників штабу Ющенка, 
отримали тілесні ушкодження, спо-
стерігач з Канади Сільве Росель по-
трапив до реанімації з проламаним 
черепом. Журналіст газети „Гривня+“ 

Андрій Діхтяренко написав після 
цього статтю, у якій запитав, чому 
міліціонери, що охоплювали площу 
кільцем, не втрутилися і не затримали 
нападників? Реакція була миттєвою: 
директора газети особисто запро-
сив губернатор Єфремов і наказав 
звільнити журналіста. У деяких ре-
дакціях, правда, існувала й політика 
„невтручання“: журналістів, які від-
крито підтримували Ющенка, на час 
кампанії звільнили від PR-завдань 
на користь Януковича. Костянтин 
Скоркін, колишній репортер сайту 
„Схід-Інфо“, згадує, що йому навіть 
не забороняли ходити на роботу 
в оранжевому шалику (за це в нього 
були неприємності вже на мітингах). 
Денис Киркач, колишній кореспон-
дент телеканалу ЛКТ згадує, як він 
пішов до директора ЛКТ і заявив, що 
він – українець, отже не може знімати 
наклепницькі сюжети проти Ющенка. 
Хлопця не чіпали і вижили з редакції 
значно пізніше. Ще можна згадувати 
багато подібних випадків з тих часів. 

Але й не забудьмо спитати: чи була 
преса, яка підтримувала „народного 
президента“, завжди чистою в при-
йомах? Зазвичай, була – бо тих не-
подобств, що коїла „злочинна влада“ 
на місцях, вистачило б і на 100 газет. 
Проте траплялося, що на шпальтах 
газети „Луганчани“, „На днях“, які 
фінансував штаб кандидата в пре-
зиденти Ющенка друкувалися дуті 
рейтинги (отримані безпосередньо 
з Києва). На сайті Луганського штабу 
Ющенка „Выборы–2004 по-луган-
ски. Хроники беспредела“, бувало, 
виходили „вкиди“ з інформацією без 
посилань на джерела. 

Як стало
Розквіт та подальше цвітіння луган-

ських газет відноситься до істин без-
заперечних. Незважаючи на деякі 

епізоди „кидалова“, луганські журна-
лісти можуть нормально утримувати 
себе – особливо, якщо вони не цу-
раються „джинси“. Відтоді відкрилося 
чимало газет та сайтів, частина з них 
прижилася. У Луганській області піс-
ля виборів 2006 року з’явилися фрак-
ції БЮТ в обласній та міських радах. 
Чи то в бютівців була така установка, 
але вони виявилися найбільш послі-
довними в створенні нових ЗМІ. До 
БЮТ у Луганську належать популярні 
газети „Молодогвардеец“, „Реаль-
ная газета“, „Свободный репортер“, 
у місті Лисичанськ – газета „Лиси-
чанський дебют“. Відома в Луганську 
газета „Вечерний Луганск“ належить 
нардепу від ПР Володимиру Ландіку, 
газета „ХХІ век“ – у сфері впливу го-
лови луганського „Єдиного центру“ 
Валентина Дзоня. 

Є діючі політики, що не мають 
власних ЗМІ, але вони не вбачають у 
цьому трагедії – однакові матеріали 
виходять щотижня як в помаран-
чевому „Свободному репортере“, 
так і в біло-блакитному „Вечернем 
Луганске“. Відзначимо й і зовсім 
нечувані для Луганщини речі: в об-
ласті з’явилася газета „Восточный 
вариант“, куди вирішили підтягнути 
високими гонорарами кращі пера 
регіону – в газеті не існує жодних 
обмежень щодо тем та способів 
їхнього висвітлення. „Восточный 
вариант“ заснували люди, близькі 
до губернатора Олександра Анти-
пова – у минулому голови фракції 
Партії регіонів в обласній раді. А на 
сторінках газети можна прочитати, 
що голова Луганської обласної ради 
Валерій Голенко (відомий борець 
з ОУН-УПА) за державні кошти за-
асфальтував дорогу до свого маєтку 
в селі Геївка; з недавніх скандалів 
– розслідування, яким чином нардеп-
регіонал Юрій Бойко прибрав до рук 

Журналістика 
на далекому Сході
Зміни, які зненацька захопили Україну 2004 року, відбилися 
на ЗМІ східного регіону наступним чином: відкриті політичні 
наїзди на окремі редакції зійшли нанівець, а економічні важелі 
застосовано таким чином, що майже будь-яку інформацію 
можна провести в ефір чи то на шпальти газет. Отже, світ ЗМІ 
Луганської області можна назвати світом суцільної „джинси“. 
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водоканали Лисичанська та Сєвєро-
донецька. Тим часом у газеті регіона-
ла Ландіка „Вечерний Луганск“ має 
постійну колонку місцевий осередок 
ВО „Свобода“, де луганцям пода-
ються відомості про Бандеру, Шухе-
вича та інших борців з московською 
навалою.

Чи дає подібне різноманіття якісь 
переваги в роботі журналістів? 
З одного боку, дає – політики відучи-
лися ображатися безпосередньо на 
редакцію, яка надрукувала інформа-
цію, що псує їхню репутацію. Політик 
чи бізнесмен, замість закрити газету 
через суд, як це бувало наприкінці 
90-х, просто бере гроші та йде 
в ту саму газету друкувати власну 
версію інциденту. З іншого боку, ті, 
хто фінансує газету, складають бю-
джет таким чином, аби редактор та 
кілька його працівників цікавилися 
переважно замовною інформацією, 
бо на зарплатню широко не роз-
женешся. 

Методи тиску
Залишилося з’ясувати, які методи 

тиску на ЗМІ застосовують влада 
і бізнес. Хазяї застосовують проти 
працівників власних редакцій відо-
мий спосіб: вільному – воля! Не подо-
бається працювати тут, шукай інше 
місце, офіційного працевлаштування 
майже ніде немає, і людей, які б скар-
жилися на те, що їм недоплатили, 
вже довгий час не було. Останній 
конфлікт такого штибу – з редакцією 
інформагенції „Схід-Інфо“, яка на 

той час була в сфері впливу місце-
вих регіоналів, зокрема банкіра 
Едуарда Лозовського („Український 
комунальний банк“) та „газовика“ 
Юрія Бойка. Знервовані відсутністю 
грошей, журналісти розіслали лист 
до Ющенка, Тимошенко, Януковича. 
Особливо щемить, коли читаєш під-
рахунки, на яку суму 2006 року були 
пропіарені Янукович особисто та 
ПР загалом: „На сайті “Схід-Інфо” у 
період з січня по листопад 2006 було 
опубліковано більше 1237 інфор-
маційних матеріалів, присвячених 
Партії регіонів, Віктору Януковичу, 
Олександру Єфремову, Віктору 
Тихонову, що в грошовому виразі 
склало б 250 тис. грн.“

Констатуємо, що саме в Луганську 
є варіативність у роботі ЗМІ. Проте, 
є на Луганщині території, де госпо-
даря не влаштовує плюралізм думок 
у жодному вигляді. Час від часу вино-
сяться на люди конфлікти між газетою 
виконкому маленького міста та, при-
міром, місцевою райадміністрацією, 
голова якої може встромляти палиці 
в колеса „газети мера“ – не впускати 
журналістів на заходи, не давати 
акредитації. Найяскравіший приклад 
„магнатства“ – місто Сєвєродонецьк, 
де мер Володимир Грицишин панує 
вже 16-й рік. Олегу Севастьянову, 
журналістові газети „Огни Севе-
родонецка“, після статті про дитячу 
проституцію заборонили писати про 
рідне місто. Севастьянов розповів, 
що представники Грицишина просто 
„по-людськи“ попросили власника 

газети не дозволяти „штрафнику“ 
писати про Сєвєродонецьк. „Огни“ 
розповсюджуються також і в сусід-
ньому Лисичанську – от, нехай про 
Лисичанськ і пише. З Лисичанськом 
пов’язана ще одна цікавинка: Гри-
цишин останні півтора року з успіхом 
бореться з місцевим осередком 
Партії регіонів. Регіонали втратили 
можливість виступів на місцевому 
ТВ – керівництво не захотіло брати 
гроші ні за „джинсу“, ні за матеріали 
під грифом „реклама“. Допомогла 
винахідливість, прикладом якої ми 
і завершимо цей калейдоскопічний 
матеріал – сєвєродонецькі регіонали 
поїхали до Лисичанська, де є теле-
компанія „Акцент“, що транслює 
програми й на Сєвєродонецьк, дали 
грошей і тепер із сусідської телеком-
панії розповідають землякам „правду 
про мера“. 

„Джинса“ – широковживаний тер-
мін в журналістиці України та Росії, 
позначає матеріали замовного ха-
рактеру, за які редакції чи окремі 
журналісти отримують гроші чи по-
слуги. Головна умова „джинсового“ 
матеріалу – споживача не поперед-
жають про замовність сюжету чи 
статті, отже, він їх сприймає як чес-
ний результат журналістської праці.
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Іронія полягає в тому, що в Украї-
ні майже немає незалежного від 
політики великого бізнесу, здатного 
фінансувати якісні, впливові ЗМІ. 
А щодо преси, то після 2004 року 
вона хіба що виразніше диферен-
ційована між різними центрами 
політичного впливу.

Незалежна преса – де вона?
Візьмімо, наприклад, найвпли-

вовіший вид ЗМІ – телебачення. 
Серед семи найрейтинговіших 
національних каналів тільки „1+1“ 
можна вважати більш-менш неза-
лежним, враховуючи велику частку 
іноземного капіталу в його статут-
ному фонді. Втім, цей „незалежний“ 
канал основною своєю стратегією 
вибрав аполітичність, за принци-
пом „моя хата скраю“. Займати 
другу позицію в рейтингу вдається 
завдяки соціальній тематиці та 
розважальним шоу, та й то лише 
тому, що один із його власників, 
український мільярдер Ігор Коло-
мойський розклав, як то кажуть, 
яйця в усі можливі політичні кошики 
з метою не перейти нікому дорогу. 
Можливо, журналісти телеканалу 
й хочуть робити свої сюжети гострі-
шими, однак вони є заручниками 
інстинкту самозбереження одного 
зі своїх босів.

Канали „Новий“, ICTV та СТБ, які 
займають відповідно 3, 4 та 5-ту схо-
динки рейтингу українських телека-
налів, належать Вікторові Пінчуку, 
мільярдеру та зятю екс-президента 
України Леоніда Кучми. Основна 
стратегія цих каналів – це роз-
важальні програми. Таким чином 
Пінчук застерігається від звинува-
чень у політичній заангажованості і, 
відповідно, від політичного переслі-
дування помаранчевими. Випуски 

новин на цих каналах дуже часто 
є об’єктивними, однак це не робить 
їх незалежними. І в кризові періоди 
інформаційної війни серед україн-
ського політикуму одразу стає ви-
дно, на чиїй стороні вони грають.

Далі гірше. Лідера глядацьких 
симпатій, канал „Інтер“ втягнуто 
в політичну війну. І після того, як 
його власники не захотіли грати 
на боці прем’єра та розпочались 
переслідування, вони були змушені 
стати на бік президента. І це чітко 
проглядається як у випусках новин, 
так і в різних політичних шоу-про-
грамах. ТРК „Україна“ перебуває 
під тотальним впливом Партії 
регіонів, а єдиний інформаційний 
„5 канал“ хоча й стверджує, що він 
канал „чесних новин“, однак його 
перебування у власності Петра 
Порошенка кидає тінь на інформа-
ційну політику каналу. Цікаво, що 
три найпопулярніші політичні шоу 
– „Свобода на “Інтері”“, „Свобода 
слова“ на ICTV та „Шустер LIVE“ на 
ТРК „Україна“ – є найбільш залеж-
ними та маніпульованими на теле-
просторі України. А першим авто-
ром та ідейним натхненником цих 
трьох передач є російський журна-
ліст Савік Шустер, колишній редак-
тор „Радіо Свобода“, якого ще п’ять 
років тому вважали мало не месією 
незалежного телевізійного слова. 
І справді, тоді все виглядало досить 
спокусливо, адже в прямому ефірі 
неможливо „говорити неправду“, чи 
маніпулювати суспільною думкою. 
Тепер виявилося, що можна. Про-
сто потрібно як слід підготуватися 
до ефіру.

Ситуація з незалежною пресою 
та радіостанціями здебільшого 
повторює описані тенденції в те-
лебаченні. Або ЗМІ залежать від 

політичного донора, або комерцій-
ний інтерес власників перетворює 
газету чи журнал на банальну 
жовту пресу, яка ледве не щоно-
мера смакує, в кого з політиків яка 
спідня білизна чи скільки коштує 
сумка прем’єр-міністра, однак не 
наважиться на серйозне політичне 
розслідування. А якщо навіть таке 
розслідування й вдасться опублі-
кувати, то його не підтримають інші 
ЗМІ, і воно загубиться, заговорить-
ся дов колаполітичною пустопорож-
ньою балаканиною.

Нікому то не треба
Всі справді незалежні й об’єктивні 

медіа створювалися здебільшого на 
голому ентузіазмі журналістів, які 
не лише хотіли заробити на кусок 
хліба, але й по-справжньому вболі-
вали за долю своєї країни. Втім, такі 
проекти не мали масштабного ха-
рактеру і з часом помирали через 
відсутність фінансових перспектив, 
або навпаки – знаходили спонсора 
і переставали бути незалежними.

Показова історія сталася з гро-
мадським радіо та телебаченням. 
Ідея таких медіа-проектів давно 
назріла для реалізації. В перед-
помаранчевий період вона була 
гаряче підтримувана опозиційними 
політиками. Віктор Ющенко неод-
норазово особисто гарантував 
створення громадського мовлення. 
Зрештою, як і близький соратник 
Юлії Тимошенко, а нині віце-спікер 
парламенту Микола Томенко. Од-
нак через п’ять років віз і далі там. 
„Громадське радіо“, яке дихало на 
ладан ще за часів президента Куч-
ми, за Ющенка припинило існуван-
ня. Період його життя – з березня 
2002 по квітень 2005. За весь час 
існування громадському радіо так 

Кому потрібна в Україні 
незалежна четверта влада?
Незалежної журналістики в Україні немає. Потрібно відразу розвіяти 
будь-які ілюзії. І якщо хтось говорить, що Помаранчева революція 
принесла на береги Дніпра незалежність для ЗМІ, то справедливіше 
буде стверджувати, що зменшилася залежність журналістики від влади 
кількох партій, що знаходилися на політичному олімпі. Водночас, зросла 
залежність від комерційних інтересів різних власників.
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і не вдалося здобути власну час-
тоту, на перепоні стояв державний 
монстр у вигляді Національної ради 
з питань телебачення та радіомов-
лення, що не видавала ліцензію. 
Восени 2002 програми „Громад-
ського радіо“ почали виходити на 
радіо „Континент“, яке на той час 
залишилося єдиною станцією, що 
дозволяла собі незалежні новини 
та інформаційні програми. У верес-
ні 2004 „Громадське радіо“ прихис-
тила в себе радіокомпанія „Ера“, 
власникові якої Андрію Деркачу 
тоді, мабуть, були потрібні зайві до-
кази своєї опозиційності до колись 

близького Леоніда Кучми. Однак 
після чергової відмови в отримані 
ліцензії фінансові донори радіо 
– Європейська комісія та Фонд 
„Відродження“ припинили фінансу-
вання. Громадського телебачення 
в Україні ніколи й не було, і це 
також мабуть завдяки численним 
обіцянкам помаранчевих політиків. 
Помаранчеві показали, що вони не 
зацікавлені у зростанні впливу чет-
вертої влади, або зацікавлені так 
само мало, як і їх „недемократичні“ 
попередники.

Британський філософ XX століт-
тя Ісая Берлін визначив два види 

свободи: „Свобода від“ і „Свобода 
для“. Абсолютно незалежної преси 
не буває. Преса має бути залежна. 
Тільки, окрім різновидів залежності 
від політиків чи комерційного інте-
ресу, повинна бути й залежність 
від громадськості. Звісно, появу 
громадського мовлення повинно 
стимулювати суспільство. Позиція 
громадських організацій, які ре-
презентують частину суспільства, 
з цього питання відома: громад-
ський ефір потрібний. Проводилися 
десятки круглих столів, писалися 
десятки листів, в яких авторитетні 
громадські лідери, правозахисники 
та інші впливові персони казали 
про потребу такого мовлення. Од-
нак політики залишились глухими, 
бо немає політичної доцільності, 
якщо кожна партія має власний 
телеканал, десяток газет і низку 
інтернет-видань. Ось тут ми й сти-
каємося з питанням, а чи потрібна 
українцям незалежна преса? Для 
чого? Якщо справді потрібна, то 
чому її немає? Серед основних 
функцій ЗМІ – не тільки контроль 
за владою, але й виховання сус-
пільства. На жаль, преса в Україні 
не виховує суспільство, а навпаки, 
опускається до його рівня, оскільки 
це прибутково. А тому й маємо 
ситуацію, коли при великій свободі 
слова і навіть безвідповідальності 
за цю свободу, в країні не існує сво-
боди журналістики для реалізації її 
основних завдань. Натомість добре 
розвинута журналістика розваг та 
маніпуляції. Чи потрібна україн-
ським журналістам незалежність? 
Потрібна, але тільки незначний 
відсоток з них зважуються тимча-
сово присвячувати себе служінню 
суспільним інтересам, а далі … усім 
хочеться їсти.

P.S.: А інтернет? Завдяки його 
глобальності та множинності він 
залишається єдиним незалежним, 
не контрольованим джерелом 
інформації. Можливо, саме тому 
в містах третина населення ко-
ристується послугами Інтернету 
– адже це безмежна інформаційна 
свобода. Принаймні така інтернет-
активність українців демонструє 
їхнє прагнення до об’єктивної ін-
формації.
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Сталося те, про що говорили 
віддавна – Ющенко здійснив ви-
рішальний крок. Віктор Балога вже 
не голова Секретаріату президента. 
Він перебував на цій посаді 2,5 роки. 
І йому і президенту постійно за-
кидали перевищення повноважень, 
насамперед різного роду закулісні 
ігри. Президент назвав колись свою 
праву руку – „сантехніком“. У пев-
ному сенсі для медіа та громадськості 
Балога став при Ющенкові тим, ким 
був Віктор Медведчук при Кучмі. 
Хто прийшов на його місце? В пре-
зидента залишилося досить мало 
довірених осіб. Нічого дивного, що 
посаду Балоги зайняла Віра Ульян-
ченко. Її вважають однією з найбільш 
близьких людей президента. Про неї 
ще кілька років тому говорили як про 
„сірого кардинала“ з оточення Вікто-
ра Андрійовича.

„Балога – це я“
Травневою сенсацією виявилася 

відставка Віктора Балоги, який пе-
ребував на посаді голови Секрета-
ріату президента з 16 вересня 2006 
року. З Віктором Ющенком Балога 
зв’язався в часи його прем’єрства, 
а під час виборчої кампанії, перед 
2002 роком, очолив регіональний 
виборчий штаб та відділення „Нашої 
України“ на Закарпатті. Їхнє осо-
бисте знайомство почалося з часів 
головування Ющенка в Нацбанку. 
Схоже, власне товаришування 
з Ющенком призвело до виходу 
Балоги з СДПУ(О). В 2002 році його 
обрали мером Мукачева. Через два 
роки Балога став героєм виборів 
у цьому місті, програвши кандидату 
від соціал-демократів. 

Балогу з його попередником часів 
Кучми Віктором Медведчуком по-
єднувала не лише посада „першо-
го“ при президенті. Медведчук був 
партійним шефом Балоги під кінець 
1990-х, коли вони разом перебува-
ли у СДПУ(О).

В пресі чимало писали про вплив 
Балоги на закарпатський бізнес. 
Однак сам він стверджує, що відій-
шов від справ у 1998 році. Тим не 
менше його дружина фігурувала як 
акціонер 14 фірм, в тому числі, на-
приклад, ТОВ „Гарт“. Цікаво, що са-
ме так згодом назвали організацію, 
яка стала платформою партії „Єди-
ний Центр“. Шукачі компромату на 
Балогу вказували на його зв’язки 
з закарпатським авторитетом Гє-
шею. До того ж в інтернеті „гуляв“ 
список 11 господарських злочинів, 
з якими ніби-то був пов’язаний Ві-

ктор Балога. В лютому 2005 року 
Балогу призначили губернатором 
Закарпатської області, а шість міся-
ців потому він очолив Міністерство 
Надзвичайних Ситуацій.

Ще донедавна Балога вважався 
командиром, вірним Ющенку. А сам 
президент міг дозволити називати 
його „сантехніком“ у великому 
президентському господарстві. 
(Ющенко використав цю характе-
ристику, коли представники коаліції 
зажадали від нього звільнення голо-
ви Секретаріату. Захищаючи його, 
президент сказав: „Балога – це я“, 
а далі прозвучало слово „сантех-
нік“). Прийшовши до Секретаріату, 
Балога розпочав з наведення по-
рядків, ввів зрозумілу структуриза-
цію прийняття рішень. Попередні 
шефи Секретаріату президента 
не справлялися з викликами часу. 
Скажімо, завдяки призначенню Ба-
логи президент зміг перейти до на-
ступу на своїх політичних опонентів, 
а сам Балога зіграв роль „яструба“ 
в оточенні Ющенка. З одного, боку 
Балога впливав на кадрову політику 
президента, а з іншого – фактично 
став „сантехніком“ від брудної ро-
боти, перетворившись на головний 
молот і оборонний щит у непростих 
стосунках президента з прем’єром 
Юлією Тимошенко.

Між Ющенком та Балогою на-
роджується велика довіра. Шеф 
Секретаріату дружить з прези-
дентською родиною. Але водночас, 
незважаючи на показну лояльність, 
стає помітно, що Балога має більші 
політичні амбіції. На початку року 
він виходить з „Нашої України“ 
і створює власну партію „Єдиний 
Центр“. І нарешті він подає у від-
ставку, яку Ющенко приймає. Як під-
креслив у розмові з „УЖ“ політолог 
Володимир Фесенко, не відставка 
стала несподіванкою, а скандал, 

пов’язаний зі звинуваченнями пре-
зидента на адресу Балоги. Сам же 
Балога, як то кажуть, голосно грюк-
нув дверима. По-перше, сказавши, 
що не погоджується з рішенням 
президента балотуватися на другий 
термін. А по-друге, своєю чергою 
звинувативши Ющенка в „нехту-
ванні фаховими якостями на користь 
кумівства при призначенні на дер-
жавні посади“. Щоправда, пізніше, 
на прес-конференції він виразно 
дистанціювався від звинувачень на 
адресу президента і не забажав 
розвивати тему.

Основне питання сьогодні – май-
бутнє Балоги. Він має намір розви-
вати діяльність „Єдиного Центру“ 
і зрозуміло, що з цієї перспективи для 
нього істотними стануть майбутні 
парламентські вибори. Чи вдасться 
йому зі своєю партією потрапити до 
парламенту, важко сказати. Однак 
у недавніх дострокових виборах до 
місцевих рад „ЄЦ“ мав певний успіх. 
Тим не менше цього може виявитися 
замало, і можливо, тому лунають го-
лоси про ймовірну співпрацю Балоги 
з Партією Регіонів. Наразі спостері-
гачі виразно поділилися щодо оцінки 
як майбутнього, так і минулого ко-
лишнього шефа Секретаріату.

Віра у Віру, або родинний 
психоаналітик в дії

Віктор Ющенко опинився в ситу-
ації, коли довіряти залишилося хіба 
що Вірі Ульянченко. Основне тепер 
– наміри президента щодо виборів 
та завдання, які стоять перед Вірою 
Іванівною. Як призналася вона сама 
в телеефірі „Свободи слова“, їй до-
ведеться працювати одразу на двох 
фронтах. По-перше, „прибирати“ 
в Секретаріаті після „сантехніка“ та 
готувати лінію захисту президента. 
По-друге – навести порядок у лавах 
Ющенка, значно розпорошених 
останнім часом (тобто в „Нашій 
Україні“, де розвелися дезертири та 
мародери).

Віра Ульянченко – одна з небага-
тьох жінок з найближчого оточення 
Ющенка, яка досі користується до-
вірою президента. Щоб зрозуміти 
вибір Ющенка на обидві посади, по-
трібно здійснити подорож в часі. По-
перше, про призначення Ульянченко 
головою Секретаріату йшлося ще 
в 2006 році. Однак тоді посада 
дісталася Балозі. По-друге, в еше-
лонах влади незалежної України 
Віра Іванівна з‘явилася 1992 року 
як керівник служби тодішнього віце-
прем’єра Валентина Симоненка. Віктор Балогa
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Деякі джерела вказують, що Ульян-
ченко отримала посаду завдяки 
знайомству зі своїм майбутнім чоло-
віком – Віктором Івченком. Як би там 
не було, в 1993 році її призначають 
помічником радника президента 
з питань науки. Однак вже через 
півроку Віра Іванівна кардинально 
змінює місце праці. Цей факт досі 
лежить темною плямою на її біо-
графії. Вона стає генеральним пред-
ставником компанії „Бласко“ в Києві. 
Ця фірма у першій половині 1990-х 
років позбавила Україну ледь не 
всіх чорноморського флоту паро-
плавів (більше 200 суден). Зрештою 
справою зайнялася прокуратура, 
а керівника фірми Павла Кудюкіна 
позбавили волі на 10 років. В під-
сумку за грати потрапило ледь не 
все керівництво фірми. Сама Віра 
Іванівна зникає з поля зору на цілих 

п’ять років. Зникає в дослівному сен-
сі, виїжджаючи до США.

Згідно з версією, розповсюдже-
ною в інтернеті, Ульянченко потра-
пила до Штатів завдяки Катерині Чу-
маченко – теперішній дружині пре-
зидента. (За однією з версій обидві 
жінки познайомилися у 1992 році, за 
іншою – наприкінці 1980-х). Схоже, 
дами швидко знайшли спільну мову. 
В кожному разі Віра повернулася 
на Україну через п’ять років, у 1999. 
Сама Ульянченко каже, що в справі 
„Бласко“ не відіграла жодної ролі. 
Одне незаперечно: до кримінальної 
відповідальності у справі фірми Віра 
Іванівна не притягалася. Незаба-
ром після повернення Ульянченко 
призначають помічником ново-
призначеного прем’єра Віктора 
Ющенка. Дуже швидко вона стане 
його незамінним радником, зокре-
ма, вирішуватиме доступ Рината 
Ахметова до Віктора Андрійовича. 
З того часу Ульянченко вдається 
зав’язати добрі відносини з предст-
авниками олігархічних груп, у тому 
числі й донецьких.

У 2002–2005 роках Віра Ульян-
ченко – секретар депутатської групи 
„Наша Україна“ в парламенті. Її вва-
жають сірим кардиналом в оточенні 
Ющенка, при цьому досить втаємни-
ченим, адже інформації про неї дуже 
мало. Вона завжди в тіні президен-
та. Попри це 2006 року Ульянченко 
отримує 119 місце у виборчому 

списку „Нашої України“, однак че-
рез низькі результати цієї політсили 
не проходить до парламенту. Пре-
зидент швидко знаходить для неї 
відповідне місце, і так Ульянченко 
в 2006 році стає губернатором Ки-
ївської області.

Після відставки Балоги Ульянчен-
ко ще й очолює „Нашу Україну“. 
Зрештою вже й до цього, впродовж 
певного часу вона разом із Ро-
маном Безсмертним працює над 
об’єднанням рядів партії. Здається, 
Віра Іванівна Ульянченко виконува-
тиме при президентові зовсім іншу 
роль, ніж Балога. Від неї важко очі-
кувати агресивних дій Секретаріату. 
Швидше за все їй доведеться заспо-
коювати президента.

З іншого боку, хто знає, на що 
здатна жінка, захоплена гарантом 
нації, якщо він опинився в небезпеці. 

Адже не раз говорилося про її добрі 
стосунки з олігархічними колами 
(в тому числі й донецькими), та зовсім 
інакше можуть виглядати її стосунки 
з Юлією Тимошенко. Зрештою, 
ніхто не обіцяє, що напередодні 
виборів завершиться конфлікт між 
прем’єром та президентом, в гущі 
якого ціла країна живе  кілька років. 
Безсумнівно: у Віктора Ющенка не 
було іншого вибору. Однак чи впо-
рається Віра Ульянченко з партією? 
Президенту надзвичайно важливо 
відновити силу ідеологічної партії, 
якою він хоче бачити „Нашу Укра-
їну“. Він сам наголосив на цьому 
в ході виступу на „Свободі слова“ 
на Інтері. Здається, однак, Ющенко 
дозрів до цього надто пізно.

А тим часом усе частіше говорять 
про переговори Юлії Тимошенко 
та Віктора Януковича. Зрештою 
те, що в дійсності вони ніколи не 
припинялися (від серпня минулого 
року) визнає сам Янукович. І в БЮТ, 
і в Партії Регіонів назріває внутріш-
ній конфлікт. До того ж у травні Ар-
сеній Яценюк відзначив входження 
в „доросле“ життя (йдеться про по-
літичний вік). Яценюку виповнилося 
35 років, і тепер він офіційно може 
стартувати у президентських вибо-
рах. Про що він сам з ентузіазмом 
повідомив. Очевидно, ситуація стає 
все цікавішою, але про це вже в на-
ступному номері.

Петро Андрусечко, Познань

27 квітня В Україні залишилося тільки 
8 стабільних банків. Про це йдеться 
в рейтингу найбільших українських 
банків, який представила „Економічна 
правда“. Під час його складання було 
оцінено 27 найбільших українських 
банків. До першої п’ятірки рейтингу 
входять банки: „Райффайзен банк 
Аваль“, „Укрсиббанк“, „Укрсоцбанк“, 
„Укрексімбанк“, „ВТБ Банк“. Поганим 
визнано стан справ у 5 наступних 
банках: „Надра“, „Фінанси і кредит“, 
„Укрпромбанк“, „Укргазбанк“ та „Ро-
довід“.

27 квітня Рішення Окружного адміні-
стративного суду Києва про визнання 
незаконним звільнення Святослава 
Піскуна з посади Генерального проку-
рора у травні 2007 року не призведе 
до зміни керівництва прокуратури. 
Про це заявила прес-секретар пре-
зидента Ірина Ванникова.

27 квітня Голова Європейського банку 
реконструкції та розвитку Томас Мі-
ров наголошує, що Україна потерпає 
від кризи найбільше у регіоні, і європе-
йці повинні допомогти їй. „Хоча Украї-
на не є членом ЄС і не є кандидатом 
на вступ, вона залишається надто 
важливою й надто великою країною, 
і Європейський Союз не може бути 
байдужим до неї“, – наголосив Міров.

28 квітня Лідер Партії регіонів Віктор 
Янукович заявив, що проводить зустрічі 
з прем’єр-міністром Юлією Тимошен-
ко. „Ми зустрічаємось постійно і вже 
багато часу. Є багато розбіжностей, 
які неможливо подолати. Поки я не 
бачу можливості подолати ці розбіж-
ності“. Ці слова прозвучали у відповідь 
на заяви окремих політиків щодо ре-
альної можливості створення більшості 
в парламенті на основі БЮТ та Партії 
Регіонів. Платформою для об’єднання 
можуть стати зміни до Конституції.

28 квітня 21,9 % громадян України 
готові проголосувати за лідера Партії 
регіонів Віктора Януковича на ви-
борах президента. Про це свідчать 
результати опитування, проведеного 
„Фондом громадська думка – Украї-
на“. 15,3 % опитаних сказали, що 
проголосували б за прем’єра Юлію 
Тимошенко. 15,1 % – проти всіх. 
13,8 % – за колишнього голову Верхо-
вної Ради Арсенія Яценюка. 4,3 % – за 
лідера Комуністичної партії Петра 
Симоненка. 3,5% – за голову Верхо-
вної Ради Володимира Литвина. 2,3 % 
респондентів підтримали б кандидату-
ру лідера Всеукраїнського об’єднання 
„Свобода“ Олега Тягнибока. 2,2 % 
– проголосували б за чинного прези-
дента Віктора Ющенка.

30 квітня Голова Конституційного Суду 
Андрій Стрижак визнає, що рішення о
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Віра Ульянченко – секретар депутатської групи 
„Наша Україна“ в парламенті. Її вважають сірим 
кардиналом в оточенні Ющенка.
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Ми зустрілися з Олесем Донієм 
у Кракові під час політологічних 
дебатів. Неординарна постать: один 
з лідерів студентського руху початку 
90-х років, натхненник та керівник 
студентсь кого голодування у Києві 
у жовтні 1990-го. Своїм почуттям гу-
мору та ставленням до політичних про-
цесів в Україні він цілковито зачарував 
студентів Ягеллонського університету. 

Сьогодні Олесь Доній – депутат 
„Народної Самооборони“. Народний 
обранець, який ніколи не віддає де-
путатської картки для голосування ко-
легам. Натомість значно цікавішою за 
депутатські будні є, за його ж власни-
ми словами, його культурна діяльність. 
Серед ініціатив цієї людини – клуб 
„Остання барикада“ у Києві (а згодом 
у Харкові), фестиваль „Незалежність 
з Махном“ у Гуляйполі. Про політику, 
принципи та життєві пріоритети Олесь 
Доній розповів „УЖ“.

Як би ви прокоментували справу 
з Юрієм Луценком?
Я не спілкувався з ним після цього ін-
циденту. Я стежив за цими подіями, як 
і всі громадяни, зі сторінок преси. Але 
я особисто би порадив: якщо такий 
інцидент трапився, наступного дня 
треба було вийти на громадськість, 
на телебачення, пояснити ситуацію 
і вибачитись перед суспільством. 
Бо, з одного боку, можуть бути різні 
інтерпретації, а з другого, зрозуміло, 
що представник правоохоронних 
органів повинен контролювати себе 
в будь-якій ситуації, чи це є міністр чи 
рядовий міліціонер. Я б йому порадив 
робити це і після інциденту з Леонідо-
м Черновецьким. І те, що він подав 
у відставку через тиждень – це до-
статньо сильний вчинок і вже після 
того єдино можливий. Всі чиновники 
повинні розуміти, що перебуваючи 
на представницьких посадах, вони 
повинні вчитися себе контролювати. 
Але як представник сили „Народної 
Самооборони“ я завжди готовий під-
ставити йому своє плече.

Повертаючись до подій в українській 
політиці, в якому напрямку рухається 
ситуація?
Я абсолютно переконаний, що кри-
за почалася не в 2004-му, а, на жаль, 

у 1990–1991 рр., коли не відбулося 
радикальної ротації еліт. Україна, 
на жаль, не спромоглася зробити 
цього. Після чого надзвичайної ваги 
в Україні (після 1991 року) набули 
великі гроші. Були перерозподілені 
фінансові потоки. І з 1991 року 
фактично відбулася узурпація влади 
з боку великих коштів. І в цьому плані 
ніяких великих змін у 2004 р. не було. 
Просто до влади прийшло інше від-
галуження фінансово-промислового 
капіталу. Ця група великого бізнесу 
використовувала гасла, я не скажу 
навіть Помаранчевої, а незаверше-
ної української революції 1990–1991 
років. Вони більше пропагували 
українські цінності, євроатлантичну 
інтеграцію, українську культуру. 
Інша справа – виявилося, що вони 
неспроможні розвивати їх. Це не 
відповідало їх внутрішньому вибору. 
Це були гасла, які вони використали. 
Так само, як нова номенклатура 
використала синьо-жовтий прапор, 
використала наші гасла, але вона не 
могла наповнити їх змістом, бо вони 
не відповідали їхній сутності.

Тому для мене особисто не має 
великого розчарування у Вікторі 
Ющенку, бо я не був ніколи ним за-
чарований. Я достатньо сильно кри-
тикував його після акції „Україна без 
Кучми“. І, в принципі, я знав, чим це 
завершиться. Але проблема в тому, 
що на цей момент не народилася 
реальна альтернатива цьому фінан-
сово-політичному прошарку. І пробл-
ема пов’язана значною мірою з тим, 
що йому нема звідки взятися. Поки 
більшість населення України буде 
перебувати в жебрацькому стані, 
неспроможна утримувати навіть 
себе, то утримувати за рахунок вне-
сків політичну структуру населення 
не зможе. А це означає, що вони 
постійно звертатимуться до великих 
фінансових сил.

Тобто очікувати нових політичних сил 
не варто?
А їх немає на цей момент. Є наше 
бажання, розуміння необхідності, 
а передумов немає. Немає тепер 
100 тисяч людей, які будуть в змозі зда-
вати внески по 10 доларів щомісячно, 
щоб утримувати політичну силу.

Олесь Доній:
„Одному донкіхотствувати, 
звичайно, важко“

КС не дає відповіді на питання, яке 
ставив президент у своєму подані 
щодо формування уряду після ство-
рення нової коаліції. Як відомо, згідно 
з ухваленим рішенням, внесення про-
позицій президенту щодо кандидатури 
прем’єр-міністра, а також щодо кан-
дидатур до складу Кабінету міністрів 
належить виключно до повноважень 
коаліції депутатських фракцій у Верхов-
ній Раді. За словами Стрижака, чинна 
Конституція не передбачає, що в разі 
переформатування коаліції необхідна 
відставка діючого уряду і формування 
нового, а тому Конституційний Суд дав 
відповідь на подання президента, ви-
ходячи виключно з положень діючого 
Основного Закону.

30 квітня У наступному році ціна тран-
зиту російського газу через територію 
України буде значно вищою, ніж за-
раз, заявила прем’єр Юлія Тимошен-
ко, посилаючись на газові угоди, які 
були підписані цього року.

30 квітня Кабмін схвалив законопро-
ект, яким передбачається проведення 
так званої „податкової амністії“. 
Законопроект „Про особливий по-
рядок декларування доходів, з яких не 
сплачено податки, збори (обов’язкові 
платежі) до бюджетів та державних 
цільових фондів“, розроблений Мініс-
терством фінансів. Зокрема, перед-
бачається запровадження механізму 
добровільного декларування фізични-
ми та юридичними особами доходів, 
з яких не сплачено встановлені зако-
нодавством України податки. Період 
проведення „податкової амністії“ 
– 6 місяців.

3 травня До складу екіпажу захопле-
ного сомалійськими піратами британ-
ського судна „Ariana“ під прапором 
Мальти входить 24 моряка і всі вони 
– громадяни України.

6 травня Міністр внутрішніх справ 
України Юрій Луценко провів поло-
вину дня у відділку поліції аеропорту 
Франкфурта-на-Майні після того, як 
його у стані сильного алкогольного 
сп’яніння затримали після сутички 
з правоохоронцями. Про це написала 
німецька газета „Більд“. У міністра своя 
версія інциденту. За його словами, 
працівниці аеропорту не пропустили 
міністра та його сина, запідозривши 
їх у нетверезому стані, хоча Луценко 
стверджує, що випив за обідом лише 
кухоль пива, а син взагалі не споживає 
алкоголю, оскільки є хворим та вживає 
спеціальні ліки. Після суперечки та 
зірваної посадки на літак, працівниці 
аеропорту викликали поліцію, яка вже 
і затримала міністра. Як стверджує 
Луценко, після спілкування із керівни-
цтвом поліції, німецька сторона виба-
чилась перед ним та відпустила його. о
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А як розуміти слова Арсенія Яценюка 
про те, що він не хоче бути залежним 
від олігархів?
Арсеній Яценюк – це ж не є нове 
слово в українській політиці. Він, як 
і колись Віктор Ющенко, був пред-
ставником банківського капіталу. Він 
так само частинка системи і його 
стосунки з олігархами ні для кого не 
секрет. А на публіку можна говорити 
багато чого. 

Він має реальний шанс перемогти на 
президентських виборах?
Я вважаю, що є реальний шанс. Він 
повторює шлях Віктора Ющенка. Це 
шлях використання втоми суспіль-
ства від існуючої влади і використан-
ня віри в перспективи, яка значною 
мірою не ґрунтується на реальному 
аналізі. Як тоді в народній уяві 
Ющенко був наділений рисами, які 
він не завжди мав, так і тепер Ар-
сеній Яценюк. Тому у нього рейтинг 
зріс після того, як він був на посаді 
голови Верховної Ради, і тоді, коли 
він перебував як картинка на екра-
нах. Хоча за 17 років незалежності 
він був найслабшим спікером Ради. 
Він реально запоров процес дієз-
датності парламенту. Але людям це 
не пояснити. Він красиво говорить, 
молодий, дозволяє собі жарти, а те, 
що він робив все недисципліновано, 
те, що він не дотримувався регла-
менту, людям цього не пояснити. Це 
є віра, а з вірою взагалі боротися 
важко.

На сьогоднішній день Віктор Ющенко 
не відмовився від подальшої боротьби. 
Наскільки реальний такий хід, – він 
знімає свою кандидатуру і підтримує 
Яценюка як свого наступника?
Процес усвідомлення у Ющенка 
йде дуже довго. Півроку тому він 
страшенно образився на зустрічі 
„Народної Самооборони“ з пре-
зидентом. Я заявив, що немає нічого 
страшного в тому, що він програє 
президентські вибори. Для політика 
на цьому життя не завершується. На-
віть 5 відсотків можна використати 
(як зараз використовує Володимир 
Литвин) як золоту акцію. Це при-
звело до дуже бурхливої образливої 
реакції, мені прикро, що була саме 
така реакція. Але через півроку, як 
я розумію, він вже починає замис-
люватися, що це реальність. Хоча 
це можна було проаналізувати за 
кілька днів. Тому, може, цей варіант 
і можливий, але знаючи, як він по-
вільно приймає рішення, може бути 
запізно.

А як би ви оцінили президентуру Вік-
тора Ющенка?
Як людині, я йому співчуваю, але 
його президентство – воно відверто 
невдале. Але у кожного з нас є пе-
ріоди, коли ми робимо щось краще. 
Він був вдалим прем’єром, це реаль-
ність. Але невдалим президентом. 
Це також реальність. Особиста 
трагедія людини, бо він виявився на 
посаді, яку він не тягне. Це заверши-
лося неприємно для країни. Тому що 
посилився розбрат, посилилася за-
лежність, політична та економічна, 
країни. До того ж таки НАТО в часи 
Кучми Україна була ближчою, ніж 
при Ющенку, хоча Кучма це робив 
хитро та залаштунково. А Ющенко 
це гасло використовував, не про-
аналізувавши можливість протидії 
з боку радикальних сил Кремля 
і їхню можливість впливати на ін-
формаційний простір України, це 
призвело до протилежного резуль-
тату. Державний політик мусить 
враховувати всі фактори. І мусить 
будувати такі алгоритми, які б мак-
симально діяли. В даному випадку 
дієвості якраз не помічалося. І тому 
очевидно, що президент згаяв час.

Наступні президентські вибори стабілі-
зують ситуацію?
Я вже не думаю, що від одних прези-
дентських виборів залежить стабіліза-
ція ситуації. Процеси більш глибинні. 
Хотілось би, щоб вони не погіршу-
вали ситуацію. І, звичайно, повинно 
бути нарешті розуміння різних ланок 
політичних еліт щодо необхідності 
в інтересах держави знаходження 
компромісу незалежно від перемоги 
того чи іншого кандидата. Це надзви-
чайно важливо, щоб перемога будь-
якого кандидата була визнана всією 
країною. Бо найгірший варіант при 
перемозі того чи іншого кандидата 
– це спроба збурення громадськості, 
створення якихось штучних механіз-
мів невизнання результатів виборів. 
Але дивлячись на нашу судову сис-
тему, маніпуляції з боку деяких наших 
політиків судовою системою, цей ва-
ріант достатньо можливий. Що озна-
чає поглиблення хаосу. Це найгірший 
варіант. У цьому плані мінуси від 
перемоги того чи іншого президента, 
можливо, не найкращого президента 
– вони менші ніж від громадянського 
протистояння.

Ви говорили про проблему суддів. Це 
важко зрозуміти з-за кордону. Чому 
не можна поміняти систему, усунути 
корупцію?

7 травня У Дніпропетровську через 
пожежу в залі ігрових автоматів, яка 
сталася о 00.45, загинули 10 осіб, ще 
10 постраждали. Наразі попередня 
версія пожежі – несправність одного 
з гральних автоматів, однак розгляда-
ються й інші версії. 

7 травня Президент Віктор Ющенко 
вважає, що Східне партнерство на-
близить Україну до асоційованого 
членства в ЄС. Про це він заявив в 
ході саміту Східного партнерства, що 
проходив у Празі. „Це перший з доку-
ментів, до якого в української сторони 
немає серйозних претензій, почина-
ючи з генеральної мети“, – заявив 
він. Головна мета цього документу 
– це політична асоціація і економічна 
інтеграція до Європейського Союзу. 
У прийнятій в рамках саміту декларації 
говориться про бажання створити 
Парламентську асамблею „ЄС–Східні 
сусіди“.

8 травня Уряд продасть у цьому році 
99 вугільних шахт на відкритих аукціо-
нах, в рамках політики роздержавлен-
ня вугільної галузі. Отримані від про-
дажу шахт кошти будуть направлені 
в спеціальний фонд Мінвуглепрому для 
подальшого використання на розви-
ток вугільної галузі.

8 травня Міжнародний валютний 
фонд виділить Україні другий транш 
кредиту по програмі співробітництва 
„stand by“ у розмірі $2,8 млрд. Другий 
транш Міжнародного валютного 
фонду піде на виконання зовнішніх 
зобов’язань України та на підтримку 
реального сектору економіки. За-
галом з початку року МВФ уже ви-
ділив Україні $4,5 млрд. МВФ також 
погодився відступити від раніше 
погоджених критеріїв виконання 
програми в сфері дефіциту бюджету, 
валютно-курсової політики, валют-
но-обмінних і імпортних обмежень, 
які влада України погодилася цілком 
усунути в найближчому майбутньому. 
МВФ вітає намір української влади 
провести до кінця 2009 року пенсійну 
і податкову реформи. Водночас, МВФ 
переживає, що витрати Пенсійного 
фонду зростуть з 15 до 16,5 % ВВП, 
що є одним з найвищих показників 
у світі.

12 травня Печерський районний суд 
у місті Києві видав санкцію на за-
тримання заступника голови Служби 
безпеки України Тиберія Дурдинця. 
Постанови були прийняті за поданням 
Генеральної прокуратури в рамках 
розслідування кримінальної справи 
за фактом невиконання судового 
рішення, порушення незаконних 
кримінальних справ та незаконного 
призначення Дурдинця на посаду 
заступника голови СБУ.
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12 травня Скандал через інцидент 
у Німеччині отримав реакцію в україн-
ському політикумі. Депутати від Партії 
регіонів заблокували трибуну і пре-
зидію Верховної Ради з вимогою від-
ставки міністра внутрішніх справ Юрія 
Луценка. Міністр звернувся до Верхо-
вної Ради, щоб та розглянула питання 
про його відставку. „Цей конфлікт 
став використовуватися винятково 
в українських вузькопартійних цілях. 
У таких умовах виконання моєї роботи 
є неможливим“, – заявив міністр. Вод-
ночас фракції БЮТ та „Наша Україна“ 
заявили, що не будуть голосувати за 
відставку через публікацію в іноземній 
жовтій пресі. Вони вимагають роз-
слідування.

12 травня Голова Верховної Ради 
Володимир Литвин, коментуючи бло-
кування трибуни Партією регіонів з ви-
могою відправити у відставку міністра 
внутрішніх справ, звинуватив Партію 
регіонів в реалізації чергового сцена-
рію щодо розпуску Верховної Ради.

12 травня Конституційний Суд визнав 
неконституційною постанову Верхов-
ної Ради про призначення виборів 
президента на 25 жовтня. Раніше пре-
зидент Ющенко звернувся до КС після 
того, як парламент призначив чергові 
вибори президента на 25 жовтня. 
Секретаріат президента вважає, що 
вибори мають відбутися 17 січня на-
ступного року.

12 травня Нині в Україні немає підстав 
для ревізії державного бюджету на 
поточний рік. Про це заявив на бри-
фінгу виконуючий обов`язки міністра 
фінансів Ігор Уманський.

13 травня У квітні вперше з початку 
фінансової кризи обсяг депозитів 
фізичних осіб у банках збільшився, що 
вказує на повернення довіри населен-
ня до банків. Чистий приплив депозитів 
населення минулого місяця становив 
1,13 млрд. грн., або 0,6 %, і до початку 
травня загальна сума вкладів фізосіб 
у комерційних банках становила 192,5 
млрд. грн. При цьому найдинамічніше 
зростав обсяг гривневих депозитів 
– за минулий місяць він збільшився 
на 1,05 млрд. грн., тоді як вклади в 
іноземній валюті виросли лише на 
76 млн. грн.

13 травня Виконком УЄФА визначив 
господарями Чемпіонату Європи 
з футболу 2012 року з українського 
боку міста Київ, Донецьк, Львів та 
Харків. Вибули зі змагань Одеса та 
Дніпропетровськ – оголосив прези-
дент УЄФА Мішель Платіні. Польщу 
представлятимуть також чотири міста. 
Двоє з українських міст, окрім столиці, 
можуть втратити право на проведення 
Чемпіонату, якщо до 30 листопада 

Корупційна система тепер у всьому 
суспільстві. І немає політичної сили, 
яка була б зацікавлена в її зламі. 
Є сили, зацікавлені в її підпоряд-
куванні. Тому йде мова про ставку 
своїх суддів і не більше того. Тому що 
корупція не лише в судах. Нею про-
сякнуте все суспільство і не лише по-
літично. В цьому плані судова система 
не вирізняється. Просто виявилося, 
що від неї багато що залежить. Судді 
тепер – одні з найзаможніших людей 
в Україні. 

Але ж суспільство це бачить!
Я ще раз кажу, проблема не 
в політиках, а в тому, що корупція 
і неправова свідомість притаман-
на всій країні. Тому це не критика 
– покритикувати будинок сусіда, 
бо звичайний громадянин мріє про 
маленьку корупційну схему, щоб по-
будувати собі маленький будиночок. 
Це не є неприйнятним для всіх. Про-
сто в цій ситуації еліта повинна була 
взяти на себе завдання показати ін-
ший приклад, інші стандарти, і нама-
гатися згори і на власному прикладі 
через зміну механізмів прищепити їх 
суспільству. І на цей момент – це за-
мкнуте коло.

Гаразд, але великі олігархи, так би 
мовити, своє вкрали, розпоряджа-
ються великими грошима. В багатьох 
країнах відбувався цей процес, навіть 
згадайте США. Перше накопичення 
капіталу в багатьох країнах відбува-
лося саме в такий спосіб. Але тамтеш-
нім олігархам безлад набридав і вони 
прагнули встановити певні порядки.
Так, але якщо аналізувати амери-
канський досвід, вони вже дбали 
про своїх дітей. Тобто, це вже через 
покоління. Бо ж звички нікуди не 
зникають. Тому очевидно, що для 
того потрібно більше часу. З істо-
ричної точки зору, об’єктивно через 
кілька десятиріч ситуація буде нор-
малізовуватися, але не через рік. 
Тим більше, якщо в наступні кілька 
років ми могли говорити принаймні 
про спроби деяких олігархів зро-
бити більш легальний бізнес, але 
як тільки вдаряє криза, вони зразу 
пригадують попередні схеми. Про це 
свідчить так звана афера про река-
піталізацію банків. Здавалося би, це 
найбільш біла і європеїзована гілка 
в українському бізнесі. Але як тільки 
вдарила криза, вони відразу згада-
ли механізми підкупу, відкату. Тому 
я великих ілюзій не будував би.
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не продемонструють високих темпів 
підготовки інфраструктури.

13 травня Прем’єр Юлія Тимошенко 
заявляє, що стабілізаційний фонд 
Держбюджету вже заповнено на 
третину. Уряд ухвалив рішення про 
виділення зі стабілізаційного фонду 
бюджету більше 600 мільйонів гри-
вень, „які будуть спрямовані на будів-
ництво 393 інфраструктурних об’єктів 
по всій країні“. За словами Тимошен-
ко, це школи, дитячі садочки, лікарні та 
стадіони.

15 травня Верховна Рада ухвалила 
закон про заборону грального біз-
несу на території населених пунктів 
України. За це рішення проголосува-
ло 340 депутатів. Згідно з законом, 
Кабмін протягом трьох місяців має 
розробити спеціальний закон про 
ігровий бізнес і про спеціальну тери-
торію, на якій можуть розміщувати 
відповідні заклади. Зокрема, депутат 
від НУ–НС Ксенія Ляпіна назвала 
цей закон популістським і таким, що 
містить лише гасла, а не реальні 
механізми убезпечення населення від 
ігроманії. „Законопроект говорить 
про тимчасову заборону грального 
бізнесу до ухвалення рішення про 
дозвіл на якійсь території щось про-
водити. Це гіперпопулізм. – заявила 
вона.

16 травня Голову Київської облдер-
жадміністрації Віру Ульянченко об-
рано головою ради партії Народний 
союз „Наша Україна“. Її кандидатуру 
вніс голова „Нашої України“, прези-
дент Віктор Ющенко.

16 травня Глава Секретаріату прези-
дента Віктор Балога подав заяву про 
відставку. „Ще місяць тому, задовго 
до початку своєї відпустки, я написав 
президенту Віктору Ющенку заяву 
про відставку“, – сказав Балога. 
Головною причиною своєї відставки 
з посади голови Секретаріату пре-
зидента Віктор Балога назвав свою 
категоричну незгоду з рішенням Ві-
ктора Ющенка вдруге балотуватися 
на посаду президента. „У жодній 
владній інституції чи політичній силі Ви 
ніколи не бачили партнера. Достро-
кові вибори Верховної Ради у 2007 
році давали можливість досягнення 
політичного компромісу, стабілізації 
влади. Ви не скористалися цією мож-
ливістю. Ви вдруге, після першого 
провального голосування, внесли 
кандидатуру Тимошенко на посаду 
керівника уряду, хоча могли цього не 
робити. Від наслідків Вашого рішення 
наша країна оговтається ще не ско-
ро. Тому і Ви, і Тимошенко не можете 
навіть претендувати на місце у владі. 
Ви обоє маєте піти“, – йдеться у заяві 
Балоги.о
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Ви говорили про розбрат, який поси-
лився після Помаранчевої революції. 
З огляду на наступні президентські 
вибори ця етнічна, або мовна карта 
розігруватиметься надалі? 
Безперечно. Я колись написав 
статтю „Небезпека двопартійності“. 
В умовах України двопартійність є не-
безпечною. Бо в Україні ця диферен-
ціація за мовними ознаками, на жаль, 
збігається з регіонально диференці-
ацією. І на президентських виборах 
країна фактично ділиться навпіл за 
цією ознакою. В перспективі, якщо 
підсилити двопартійну систему пар-
ламентським протистоянням, це може 
призвести, як мінімум, до конфедера-
ції з двох частин. Не будемо говорити 
про гірші сценарії. Тому, безперечно, 
для України мусить бути посилення 
більшої ідеологічної диференціації. 
Для цього необхідно змінити виборчу 
систему, щоб змагання відбулося не 
між двома великими силами. А для 
цього треба або зменшувати прохід-
ний бар’єр, або взагалі відмовлятися 
від пропорційної системи. Але в разі 
покращення наповнення парламен-
ту можна говорити про посилення 
парламентаризму. На цей момент 
це небезпечно за умов системи із 
закритими списками, коли фактично 
п’ять олігархів формують фракції 
у парламенті. Якщо буде більший 
зв’язок між виборцями і депутатами 
Верховної Ради, тоді можна буде го-
ворити про збільшення повноважень 
президента, що означатиме менше 
протистояння після президентських 
виборів.

Віктор Ющенко запропонував кон-
ституційну реформу. Це дуже схоже 
на ідеї Леоніда Кучми, я маю на увазі 
референдум. Але на той час сам 
Ющенко був проти референдуму.
Конституційні зміни пропонують бага-
то політиків та політичних сил. Розгля-
дати реально пропозиції президента 
Ющенка ніхто не буде з огляду на те, 
що залишилося менше року, з огляду 
на його хитання, на нереалістич-
ність його підходу до конституційної 
реформи. Тому що в українській 
Конституції чітко записано: з 15 до 
12 розділів зміни вносяться виключно 
Верховною Радою, а три – за зміша-
ною системою. Будь-які інші спроби 
внести зміни уже є неконституційни-
ми. Принаймні президент та його 
радники повинні про це знати.

А щодо пропозиції обирання прези-
дента у парламенті? Може бути така 
домовленість?

Теоретично в будь-якій країні може 
бути будь-яка система. І є нормальні 
президентські і парламентські держа-
ви. В самій схемі немає нічого страш-
ного. Але в умовах України це небез-
печно. Чому? Тому що парламент 
формується не за рахунок народного 
волевиявлення. Списки політичних 
партій формують виключно лідери 
політичних партій. Немає навіть вну-
трішньопартійної демократії. Місця 
купують за 3-5 мільйонів доларів. 
Прийдуть люди, які не мають власної 
позиції. Картки надалі забираються. 
Реально голосують 4-5 людей. За 
такою системою вибори в парламе-
нті – це просто профанація, фікція. 
Тому говорити про це можна лише 
після зміни виборчого законодавства 
і після більшої уваги з боку суспіль-
ства до того, що відбувається у пар-
ламенті. Вже самі депутати показують 
приклад брехливості, лицемірства 
і порушення Конституції, коли не ви-
конують норми законів. А чого можна 
вимагати від звичайних громадян? Ви-
користовуючи цей брехливий спосіб, 
щоб вибирати посадову особу – це 
просто злочин.

Вам комфортно працювати у парла-
менті?
Ні, у мене 90 % часу йде на мої куль-
турні ініціативи, які я сам вигадую, сам 
намагаюсь реалізувати. А у Верховну 
Раду мені треба було потрапляти на 
початку 1990-х, коли потрібна була 
віра і ідея, а тепер це бізнес. Мож-
ливості впливати тепер на політичну 
ситуацію у депутата мінімалізовані. 
Я маю більше можливості доносити 
свою точку зору через медіа. Але це 
можна робити і не будучи народним 
депутатом. 

Це можна зрозуміти як відмову бути 
у політиці?
Ну, депутат я лише рік, а політикою 
займаюсь вже 20 років. Можна 
впливати на політику через медіа, 
депутатство не є якоюсь метою. 
Якщо на якийсь момент депутатство 
буде дискредитоване, чи є в цьому 
сенс? Інша справа – це важлива по-
зиція, і потрібно змінювати принципи 
роботи парламенту, треба очищати 
депутатський корпус. Єдине, що для 
цього, звичайно, потрібна команда. 
Одному донкіхотствувати, звичайно, 
важко.

Спілкувався Петро Андрусечко,
Київ–Познань
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17 травня Голова Конституційного 
Суду Андрій Стрижак заявив, що для 
розпуску парламенту підстав немає.

18 травня Кабінет міністрів відсторо-
нив міністра внутрішніх справ Юрія 
Луценка від виконання обов’язків на 
час розслідування інциденту за його 
участі у Німеччині. Тим часом, про-
куратура при земельному суді міста 
Франкфурт-на-Майні відмовила в 
проведенні попереднього розсліду-
вання щодо Юрія Луценка, оскільки не 
знайшла достатніх підстав і доказів для 
цього. За Кримінально-процесуальним 
кодексом Німеччини, прокуратура 
складає обвинувальний висновок і 
направляє його до суду, який приймає 
рішення про відкриття провадження. 
У випадку з Луценком до цього не 
дійшло.

19 травня Голова Верховної Ради 
Володимир Литвин закликає парла-
мент скласти повноваження, якщо він 
не хоче працювати. „Цілком очевидно, 
що назріла розмова, що відбуваєть-
ся в Верховній Раді. Ми живемо від 
конфлікту до конфлікту. І в тому стані, 
в якому перебуває Верховна Рада, 
вона не достойна українського на-
роду“, – заявив Литвин. Він зауважив, 
що в парламенті лежить понад 500 
підготованих законопроектів, але вони 
не розглядаються.

19 травня Президент Віктор Ющенко 
призначив губернатора Київщини 
Віру Ульянченко главою свого Секре-
таріату. Одночасно Ульянченко була 
звільнена з посади голови Київської 
обласної державної адміністрації.

20 травня Росія прийняла рішення 
відмовити Україні в наданні кредиту 
на $5 млрд. Про це заявив заступник 
міністра фінансів Росії Дмитро Панкін. 
Україна звернулася за кредитом у лю-
тому. Він повинен був піти на підтримку 
економіки та оплату російського газу.

21 травня Донецький „Шахтар“ пере-
міг бременський „Вердер“ з рахунком 
2:1 і вперше став володарем Кубку 
УЄФА. Це був історичний матч, оскіль-
ки в наступному сезоні кубок УЄФА 
вже не існуватиме.

22 травня Лідер „Фронту змін“ Арсе-
ній Яценюк збирається перемогти на 
виборах президента України. „Я не 
беру участі у виборах, я йду на них пе-
ремагати!“, – заявив він. „Я впевнений, 
що за мене проголосують усі, хто хоче 
змінити країну і готовий допомогти 
мені це зробити“, – додав Яценюк.

23 травня Співголова Ради інвесторів 
при Кабінеті міністрів Сергій Тігіпко 
активно готується брати участь у пре-
зидентських виборах, не обмежуючись о
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Чергова „схизма“
від Партії регіонів

Видатні регіонали Донецька наки-
нулися з образами на колегу, що уо-
соблює Партію регіонів на Луганщині. 
Лунали слова „маразм“, „собака“, 
„баранячі яйця“. Що трапилося?

Перші особи Партії регіонів захо-
дилися плямувати одне одного зво-
ротами, які пасували б хіба в генде-
ликах на заводських околицях. Ця 
тема була б першою в політичних 
обговореннях, коли б її не затьмари-
ла витівка бравого міністра Луценка 
в німецькому аеропорту. 

Коротенька фабула. Нещодавно 
помер нардеп-регіонал Валерій Бу-
каєв – власник футбольного клубу 
„Зоря“ (Луганськ), який останніми ро-
ками непогано виступав у прем’єр-
лізі України. Смерть хазяїна відразу 
ж відбилася на клубі – з січня футбо-
лістам затримують зарплату, на день 
написання матеріалу „Зоря“ про-
грала чотири матчі поспіль. Впливові 
особи регіону почали шукати нових 
власників, і Віктор Тихонов, колишній 
голова Луганської облради, який 
на виборах 2006 року мав 8 місце 
в списку Партії регіонів, в інтерв’ю 
„Газеті по-українськи“ повідомив, що, 
можливо, „Зорю“ купить найбагатша 
людина України, однопартієць Ринат 
Ахметов. Пан Ахметов (він, до речі, 
був сьомим у списку – якраз перед 
Тихоновим) обурився, але поки що 
в більш-менш толерантній формі: „Я 
неодноразово позначав свою по-
зицію: моє серце давно і повністю 
належить виключно ,Шахтарю‘. Аб-
солютно чітко заявляю, що все ска-
зане Віктором Тихоновим – вигадка, 
повна брехня“. І покотилося – Тихо-
нов заявив, що 2005 року Ахметов 
загравав з Ющенком – і це у час, 
коли помаранчева влада пресувала 
учасників Сєвєродонецького „сепа-
ратистського з’їзду“, деяких навіть 
закривши за ґрати. Один з впливо-
віших регіоналів Борис Колесніков, 
який дійсно кілька місяців просидів 
у тюрмі під час слідства, на це відпо-
вів, що на гроші, які розкрадають на 
Луганщині, можна утримувати не те 
що „Зорю“ – іспанську „Барселону“. 
А у Тихонова, на його думку, „старе-
чий маразм“ і він плутає „баранячі 
яйця з північним сяйвом“. Помінявся 
тон і в Ахметова: у новій епістолі він 
припустив, що Тихонов божевільний 

і порівняв його з собакою-хортом 
– мовляв, 2005 року Тихонов, на-
че хорт, біг домовлятися з новою 
владою, „рятуючи власну шкуру“. 
Тихонов наголосив, що Ахметов за 
віком йому в сини годиться, тому не 
пристало називати літню людину „со-
бакою“, і пообіцяв скаржитися „ліде-
ру“. „Лідер“, себто Віктор Янукович, 
відмовився від зустрічі з Тихоновим 
і, в свою чергу, виступив із заявою, 
де ствердив, що „впродовж багатьох 
років неодноразово впевнювався 
у мудрості та високій внутрішній куль-
турі“ Рината Ахметова. 

Який саме хорт пробіг між 
луганськими й донецькими?

Ця епопея, без сумніву, вже зараз 
нагадує безсмертний твір Гоголя „Як 
посварилися Іван Іванович з Іваном 

Лідери Партії регіонів хочуть позбутися 
маргінальних однопартійців
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партійними ідеологіями. На думку ана-
літиків, його участь повинна забрати 
голоси одразу в двох політиків – Вікто-
ра Януковича та Арсенія Яценюка.

24 травня Лідер Партії регіонів Віктор 
Янукович виступає проти відставки 
уряду. „У такій ситуації, коли до ви-
борів залишилися лічені місяці, уряд 
повинен працювати“, – зазначив лідер 
регіоналів. „Вони вже давно сидять на 
валізах і дуже часто в них зривається 
з вуст: „Та швидше б це все закінчи-
лося“.

25 травня Член Партії регіонів Інна 
Богословська заявила про свій вихід 
з партії та намір балотуватися на 
посаду президента. Як стверджують 
експерти, в залежності від її позиціо-
нування, вона може забрати частину 
голосів у Віктора Януковича та Юлії 
Тимошенко. Її балотування вигідне 
лише Арсенію Яценюку, який, до речі, 
має добрі стосунки не лише з Віктором 
Ющенком, але й з Ринатом Ахмето-
вим. В команді останнього й перебува-
ла досьогодні Інна Богословська.

25 травня Начальником центрального 
виборчого штабу Віктора Ющенка 
може стати керівник Державного 
управління справами Ігор Тарасюк. 
Тарасюка та Ющенка пов‘язують 
близькі стосунки, оскільки Тарасюк 
з 2005 року обіймає посаду керівника 
Державного управління справами і 
займається питаннями життєдіяльності 
президента. Крім того, Тарасюк є 
куратором найбільших проектів пре-
зидента і його дружини – створення 
„Мистецького арсеналу“ та „Лікарні 
майбутнього“. Ігор Тарасюк має від-
ношення до компанії „Миронівський 
хлібопродукт“ та торгової марки „На-
ша ряба“. 

25 травня Головне управління Мі-
ністерства внутрішніх справ у Києві 
ініціює скорочення строку перебуван-
ня іноземних громадян в Україні без 
реєстрації. „Ми будемо піднімати це 
питання перед МВС, щоб обмежити 
таке перебування, щоб (міліції) було 
простіше – як у Росії“, – сказав на-
чальник ГУ МВС у Києві Віталій Ярема. 
Cьогодні іноземні громадяни можуть 
перебувати в Україні 90 діб. „За цей 
час можна створити проблеми міліції“, 
– зазначив Ярема.

26 травня „Партія регіонів і БЮТ по-
винні об‘єднатися. Коли в нас є дві 
приблизно рівні за можливостями по-
літичні сили – БЮТ та Партія регіонів, 
треба зробити все, щоб примусити їх 
поєднати зусилля і спільно працювати 
на країну, – заявив спікер Верховної 
Ради Володимир Литвин. „Якщо вони 
цього не зроблять, то я піду в прези-
денти“, – закінчив він.о
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Никифоровичем“. І це у час, коли для 
партії було б доцільним протистави-
ти безладу в країні свою впевнену 
й консолідовану позицію. Для чого ця 
буря в склянці, яка так тішить супро-
тивників „команди проФФесора“? 
І що вчинилося з Ринатом Ахмето-
вим, який відомий скупими комента-
рями для преси та напрочуд виваже-
ними заявами? Пану Ахметову щодо 
купівлі „Зорі“ краще було б просто 
відповісти: „Так, до мене доходили 
ці прохання, співчуваю сусідам, але 
ж Закон України забороняє бути 
власником більше ніж одного клубу“. 
А потім вже, через потужні зв’язки 
приборкати „старого шкарбуна“. 
Проте головний спонсор ПР обрав 
інший шлях. 

Доведеться вважати конфлікт 
невипадковим і з’ясовувати, який 
саме хорт пробіг між луганськими 
й донецькими? Можливо, причина 
криється в діяльності Луганської об-
ласної ради, наслідки якої шкодять 
не лише українській державності, 
але й підмочують репутацію усієї 
ПР. Кожна сесія ради починається 
з ухвалення однієї із заяв, у яких лу-
ганці засуджують „фашизм, що під-
німає голову в Україні“, скаржаться 
на знищення „всього російського 
в Україні“, закликають до „пошуків 
виходу з кризи“, згадавши про іс-
нування СНД. Голова ради Валерій 
Голенко, виступаючи в травні на 
фестивалі „Великое русское слово“ 
в Луганську, дорікав Росії, що вона 
аж надто толерантно ставиться до 
утисків росіян в Україні. На сайті 
Луганської обласної ради друкують 
дослідження „луганських істори-
ків“, які відшукали „1000 способів 
страти, які застосовувалися ОУН-
УПА“. Цілком серйозно на сайті 
облради розповідається про те, що 
бандерівці мали звичку прибивати 
немовлят до дерев, називаючи це 
„вінками свободи“ – і багато ще 
подібних інтернет-страшилок. Регу-
лярно іде „обмін досвідом“ з маргі-
нальними російськими політиками, 
які оголошені в Україні персонами 
нон-ґрата. Вінцем творчості Луган-
ської обласної ради став проект 
пам’ятника „жертвам УПА“, що про 
нього писав „УЖ“ у попередньому 
номері. За всіма цими подіями сто-
їть саме Віктор Тихонов – людина, 
що потрапила під критику Ахме-
това. 2006 року Віктор Тихонов, 
побоюючись кримінальної відпо-
відальності за сепаратистські заяви 
в Сєвєродонецьку, залишив пост 
голови облради та пішов у нардепи, 

залишаючи за собою повний вплив 
на життя області.

До чого ж тут донецькі? 
Очевидно, є доля правди в гірких 

звинуваченнях Тихонова щодо сто-
сунків групи Ахметова-Колеснікова 
з помаранчевими. Час безкомп-
ромісної боротьби „с оранжевой 
чумой“, як казали на Донбасі 5 років 
тому, давно вже у минулому. І Ахме-
тов, і Колесніков давали мільйони 
доларів на благочинні проекти Пре-
зидента. Борис Колесніков отримав 
від Ющенка орден „За заслуги“, Ах-
метов кілька разів провадив таємні 
переговори з Віктором Ющенком, 
за інформацією „Дзеркала тижня“, 
подарував Ющенку броньований 
„Мерседес“ і навіть парився разом 
з ним у лазні. Зауважимо, що у До-
нецьку, де як і в Луганську, смішний 
відсоток україномовних шкіл та ви-
шів, де в державних органах ніколи 
не почуєш державної мови, чомусь 
не переймаються „знищенням всьо-
го російського“ і не заграють з росі-
йськими шовіністами. Отже, хто б не 
був при владі, „донецькі“ бачать 
себе саме українською елітою, ко-
трій не потрібна руйнівна допомога 
сепаратистів і п’ятої колони. 

А тепер згадаємо, що саме „дони“ 
розпочали сучасну PR-ворожнечу 
між Сходом і Заходом. 2003 року 
кандидата в президенти Ющенка 
саме за вказівкою Ахметова зустрі-
чали в Донецьку біл-бордами, де він, 
Ющенко, був зображений у формі 
есесівця. І луганці охоче пішли за 
„старшим донецьким братом“. Ось 
результат – луганці наразі агітують 
PR-методами, які б личили „конотоп-
ській“ Наталі Вітренко, але аж ніяк 
не політикам всеукраїнського рівня. 
Клан Ахметова бажає від цього 
бруду відмежуватися. А в разі за-
гострення конфронтації з верхівкою 
ПР, луганцям доведеться остаточно 
маргіналізуватися і сподіватися лише 
на підтримку Росії. До цього все і йде 
– і цей варіант завдасть багатьох 
втрат і Луганщині, і Україні.

Ярослав Гребенюк, Луганськ
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Що може принести нова Конститу-
ція? Україну без президента? Украї-
ну зі слабким президентом і сильним 
прем’єром? Чи сильного президента 
і двопалатний парламент?

Коротка історія 
конституційної творчості

Історія переписування Конституції 
України редакції 1996 року почалася 
відразу, як тільки було пораховано 
голоси народних депутатів у Верхов-
ній Раді за сам Основний Закон. 
В 1999 році, вже через півтора 
місяця після перемоги на виборах, 
у президента України Леоніда 
Кучми народилася ідея проведення 
всеукраїнського референдуму і ви-
несення на нього ряду питань, що 
змінюють державний устрій України. 
Після збору підписів Кучма видав 
указ про проведення 16 квітня 2000 
року всеукраїнського референдуму 
за народною ініціативою про вне-
сення змін до Конституції України, які 
включали в себе таке: надання пре-
зиденту права розпускати парла-
мент, якщо той упродовж 30 днів не 
сформує коаліцію чи впродовж трьох 
місяців не затвердить державний 
бюджет; формування двопалатного 
парламенту; скорочення загальної 
кількості народних депутатів з 450 до 
300 осіб; вилучення ч.3 ст.80 Консти-
туції України, згідно з якою без згоди 
Верховної Ради народних обранців 
не можна притягати до кримінальної 
відповідальності.

Не дивлячись на те, що в рефе-
рендумі взяли участь понад 80 % 
громадян, більшість з яких схвалила 
винесені на обговорення питання, 
Верховна Рада провалила ці ініціа-
тиви. Парламент схвалив лише один 
пункт: президент отримав право 
розпускати Верховну Раду.

Проте розуміючи, що після пре-
зидентських виборів 2004 року 
потрібно змінювати систему влади, 
Леонід Кучма не припинив спроб 
реформувати Основний Закон. 
У 2002 році було створено комісію 
для організації роботи з підготовки 
законопроектів про внесення змін 
до Конституції України та виборчих 
законів, яка повинна була „прова-
дити свою роботу з дотриманням 
принципів прозорості, відкритості 
та гласності, широкого врахування 
громадської думки“. Роком пізніше, 
в 2003-му президент своїм Указом 
„Про винесення на всенародне об-

говорення проекту Закону України 
“Про внесення змін до Конституції 
України” для визначення позиції 
громадян України стосовно питань 
перерозподілу конституційних по-
вноважень між президентом Украї-
ни, Верховною Радою України і Ка-
бінетом Міністрів України, переходу 
від президентсько-парламентської 
до парламентсько-президентської 
форми правління та інших осно-
вних положень проекту“ виніс свій 
законопроект на обговорення ши-
рокого загалу.

На підтримку цієї ініціативи було 
проведено широку кампанію в ЗМІ 
та скликано Всеукраїнський Гро-
мадянський Форум, який підтримав 
президента. Більшість експертного 
співтовариства схвально відгукну-
лися щодо нового алгоритму роз-
поділу влади, посилення ролі пар-
ламенту, формування більшістю ВР 
Уряду, збереження за президентом 
повноважень у сфері національної 
безпеки та зовнішньої політики 
держави.

Це заклало підвалини форму-
вання нинішньої архітектури влади 
в Україні, яка була закріплена 
в грудні 2004 року, коли протисто-
яння в суспільстві досягло критичної 
межі. Політичний консенсус призвів 
до появи Закону України № 2222–IV 
„Про внесення змін до Конституції 
України“ від 8 грудня 2004 року. 
В основу даного Закону було по-
кладено законопроект № 4180 про 
внесення змін до Конституції Украї-
ни в остаточній редакції Тимчасової 
спеціальної комісії Верховної Ради 
України по опрацюванню проектів 
законів України щодо внесення змін 
до Конституції України від 21 червня 
2004 року.

Конституційна реформа 2004 
року створила неефективну владну 
вертикаль в державі. Як зазначають 
правозахисники Всеволод Речиць-
кий та Євген Захаров, системним 
недоліком конституційної реформи 
є віднесення окремих міністрів до 
Кабінету Міністрів України (в сенсі 
їх призначення та фактичного під-
порядкування) і до президента 
України, а решти – до Верховної 
Ради та прем’єр-міністра України. 
Внаслідок нового порядку при-
значень і підпорядкувань зовнішня 
та внутрішня політика України 
опиняються в різних руках. Автори 
конституційної реформи шукали 

стратегічного компромісу, але зна-
йдений ними вихід виявився комп-
ромісом кон’юнктурних тактик. Така 
версія політичної реформи робить 
Україну не так парламентською 
республікою, як незручним право-
вим конгломератом, непослідовним 
у конституційному сенсі європей-
ським політичним новоутворенням.

Тому вже в 2005 році у більшості 
політиків виникла ідея ще раз пере-
писати Конституцію. Цього разу 
кожен переписував під себе.

В першій половині 2007 року 
у Верховній Раді було зареєстро-
вано два законопроекти: „Про 
внесення змін до Конституції Укра-
їни“ (автор – лідер СПУ Олександр 
Мороз, №3725 від 26 червня 2007 
року) та проект Конституції від ліде-
ра КПУ Петра Симоненка.

Помаранчевий табір у своїх стра-
тегічних побудовах тоді виходив зі 
штучно створеної „парламентської 
кризи“. Бурхлива радість перемоги 
з приводу призначення дострокових 
виборів кореспондувалася з важ-
кою багатомісячною юридичною 
працею групи визначних докторів та 
кандидатів юридичних наук на чолі 
з професорами права В. Шапова-
лом (поточний Голова Центральної 
Виборчої комісії) та М. Козюброю 
(завідувач кафедри Києво-Могилян-
ської академії) з підготовки проекту 
конституційних змін у потрібному для 
президента напрямі. Вперше окрес-
лювати риси свого конституційного 
законопроекту президент Ющенко 
почав у своєму виступі 27 червня 
2007 року з нагоди Дня Конституції.

Свій проект почала розробляти 
і Юлія Тимошенко. В ньому прези-
дент втрачає багато істотних повно-
важень. Серед новацій для парла-
менту БЮТ передбачив жорсткий 
імперативний мандат, виняткове 
право опозиції на обрання спікера, 
а також обрання прем’єра більшістю 
без затвердження президентом. І, 
природно, істотно розширені мож-
ливості для самого прем’єр-міністра. 
Зокрема, одноосібне право на по-
дання всіх міністрів, призначення гу-
бернаторів та голів держадміністра-
цій (президент виключений з цього 
процесу). До того ж саме прем’єр 
здійснює керівництво зовнішньопо-
літичною діяльністю з правом укла-
дати міжнародні договори.

Конституційну активність почали 
проявляти й окремі політики. На-

Конституційні ігри української політики
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приклад, власні проекти Конституції 
запропонували партія „Свобода“ 
(Олега Тягнибока), народний депу-
тат Анатолій Гриценко та ін.

Проте на сьогоднішній день най-
реальнішими проектами, що вже 
пройшли певну експертну „чистку“ та 
є позиційними для основних політич-
них гравців, є проекти Компартії (як 
крайній варіант парламентської рес-
публіки), так званий „проект Консти-
туції під спільним авторством Андрія 
Портнова (БЮТ) і віце-спікера ВР 
Олександра Лавриновича (Партія 
регіонів)“, а також нещодавно озву-
чений проект конституційних змін від 
президента Віктора Ющенка.

Спробуємо стисло проаналізува-
ти всі та прослідкувати їхні перспек-
тиви у випадку втілення у життя.

Україна без Президента
Комуністична партія України 

у своєму проекті запропонувала 
парламентську республіканську мо-
дель з відсутністю посади президен-
та України як такої. Лідер партії Пе-
тро Симоненко навів такі аргументи 
на користь конституційного проекту 
КПУ та його головної ідеї – скасуван-
ня посади президента України („Го-
лос України“, 27.06.07): „За 16 років 
після проголошення незалежності 
в Україні випробувано різні моделі 
організації державної влади – пар-
ламентська, президентська, пре-
зидентсько-парламентська, парла-
ментсько-президентська. Цей досвід 
засвідчив, що при будь-якій моделі 
існування інститут президентства 
не сприяв забезпеченню стабіль-
ності в суспільстві, не забезпечував 
ефективне управління державою“. 
Також він додає: „Президентська 
модель не притаманна українсько-
му суспільству, тим паче, коли вона 
сформована за протиприродним 
принципом: президент формально, 
за Конституцією, виконавчу гілку 
влади не очолює, але намагається 
підім’яти під себе уряд, всі органи 
виконавчої влади, силові структури, 
судову систему, диктувати свою 
волю парламенту, ні за що не від-
повідаючи. Непотрібність інституту 
президентства стає все більш оче-
видною. Тому наш проект виходить з 
необхідності зробити черговий крок 
у державному будівництві – перейти 
від парламентсько-президентської 
республіки до парламентської, в якій 
відсутня посада президента. Най-
вищим органом державної влади 
буде єдиний законодавчий орган 
– Верховна Рада, уряд – Рада Мі-

ністрів – стане вищим колективним 
органом у системі виконавчої влади. 
Буде відновлено повновладдя рад 
усіх рівнів – справжніх органів само-
врядування. Скасовується система 
державних адміністрацій, а виконав-
чу владу в регіонах здійснюватимуть 
виконавчі комітети відповідних рад“.

Цьому варіанту конституційних 
змін можна багато чого закинути 
в багатьох аспектах, але ж тільки 
не в одному – КПУ не дорікнеш за 
непослідовність. Вже багато років 
вони виношують цей намір, він був 
зафіксований в багатьох докумен-
тах партійного характеру. І тільки 
різноманітні парламентські союзи 
та коаліції позбавляли комуністів 
можливості близько підійти до реалі-
зації своїх програмних намірів.

Парламентська республіка вста-
новлюється Статтею 86 конститу-
ційного проекту КПУ:

„Найвищим органом державної 
влади і єдиним законодавчим орга-
ном в Україні є парламент – Верхо-
вна Рада України. Верховна Рада 
України, маючи всю повноту влади 
і виступаючи від імені всього народу 
України, формує найвищі державні 
органи держави, визначає порядок 
організації та діяльності інших цен-
тральних і місцевих органів держав-
ної влади, а також правові засади 
утворення й діяльності об’єднань 
громадян в Україні, здійснює зако-
нодавчі, засновницькі та контрольні 
функції. Передача законодавчих 
повноважень Верховної Ради Укра-
їни іншим державним органам або 
службовим особам забороняється“.

В той же час з юридичної точки 
зору тут принципово зауважити, що 
дана стаття вступає в часткове про-
тиріччя зі Статтею 6 проекту КПУ, 
де вказується, що „державна влада 
в Україні здійснюється на засадах її 
поділу на законодавчу, виконавчу 
та судову“. Фіксація єдиного дер-
жавного органу в якості найвищого 
органу державної влади та вказівка 
на те, що цей орган має всю повноту 
влади, заперечує принцип Статті 6 
про розподіл влади на законодавчу, 
виконавчу та судову. Тут йдеться не 
просто про функціональний розпо-
діл обов’язків між різними органами 
влади, але й про концепцію розпо-
ділу влади та відсутність через цей 
розподіл будь-якої „вищості“. Тобто, 
це так звана „система стримань та 
противаг“ – вона фіксує рівність всіх 
вищих органів, дозволяє їм контр-
олювати один одного та певним 
чином впливати один на одного. 

Гадаю, найближчим часом аналіти-
ки КПУ повинні визначитися, який 
саме принцип вони збираються 
стратегічно відстоювати – принцип 
розподілу влад (Локк, Монтеск’є 
тощо) чи принцип неподільності су-
веренітету нації (Руссо та ін.), позаяк 
одночасно застосувати ці принципи 
неможливо через їхню прямо проти-
лежну базову концепцію.

Стаття 87 конституційного про-
екту КПУ збільшує строк повно-
важень Верховної Ради України до 
п’яти років. Стаття 97 вказує також 
на новацію, яка, до речі, збігається 
з пропозицією проекту Мороза 
щодо наділення Верховної Ради 
правом на автентичне тлумачення 
власних законів та постанов. Та 
ж Стаття 97 вводить в конституцій-
но-правовий обіг новий державний 
орган: Комітет народного контролю 
України, який формується безпосе-
редньо Верховною Радою України.

Ще одна принципова новація 
проекту КПУ пов’язана з форму-
ванням надзвичайно впливового 
органу, який повинен здійснювати 
керівні функції в перерві між сесіями 
Верховної Ради – Президії Верхов-
ної ради України.

Стаття 101 конституційного 
проекту КПУ встановлює: „Для 
організації роботи Верховної Ради 
України та здійснення інших перед-
бачених Конституцією і законами 
функцій утворюється Президія Вер-
ховної Ради України на чолі з Голо-
вою Верховної Ради України.

До складу Президії Верховної Ра-
ди України також входять: заступни-
ки Голови Верховної Ради України, 
керівники депутатських фракцій, 
голови комітетів Верховної Ради 
України, народний депутат України 
від Автономної Республіки Крим, 
рекомендований до складу Прези-
дії Верховної Ради України Верхо-
вною Радою Автономної Республіки 
Крим“. Тут слід зазначити, що Рада 
Національної Безпеки та Оборони, 
на відміну від проекту Мороза, не 
скасовується, а переходить у під-
порядкування Президії Верховної 
Ради України.

Оскільки посада президента 
України в даному проекті скасова-
на, то логічними виглядають зміни 
до порядку формування складу 
Конституційного Суду. Стаття 149 
встановлює, що „Конституційний 
Суд України складається з вісімнад-
цяти суддів Конституційного Суду 
України. Верховна Рада України та 
з’їзд суддів України призначають по 
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дев’ять суддів Конституційного Суду 
України“.

Зрозуміло, що в такому рафіно-
ваному варіанті проект КПУ прире-
чений на поразку, проте комуністи 
першими виступили з цією пропози-
цією, і деякі їхні ідеї будуть враховані 
в майбутньому.

Політичний компроміс
в стилі ПРіБЮТ

У листопаді 2008 року тодішній 
міністр закордонних справ України 
Володимир Огризко звернувся 
до експертів Венеційської комісії 
(євро пейської комісії за демократію 
через право) з проханням провести 
правовий аналіз змін до Основного 
Закону України, запропонованих 
віце-спікером ВР Олександром 
Лавриновичем, лідером Партії 
регіонів Віктором Януковичем та 
іншими депутатами. І хоча в лютому 
нинішнього року, після того, як вене-
ційські експерти побували в Україні, 
в них склалося враження, що даний 
проект „стосується трохи іншої полі-
тичної ситуації“, і зараз вже нікого не 
цікавить, сам по собі він є знаковим, 
оскільки відображає базу, на якій 
ПР та БЮТ намагалися досягнути 
компромісу.

Як наприкінці 2008 року заявив 
БЮТівець Андрій Портнов, „варіант 
Конституції від Партії регіонів має 
серйозну логіку і серйозний про-

думаний фундамент. Тому, можна 
було б йти на компроміси і брати за 
основу тези, які пропонувала Партія 
регіонів“.

Власне про те, що переговори між 
БЮТ та ПР стосовно вироблення 
спільного конституційного проекту 
велися впродовж останніх півроку, 
не приховує жодна зі сторін. Ба 
більше: з обережних заяв парла-
ментарів відомо, що проект повніс-
тю готовий. Навіть у двох варіантах: 
з обранням президента в парламен-
ті та з усенародним голосуванням за 
голову держави.

Сам проект Портнова-Лаврино-
вича (як його охрестили експерти) 
не опублікований, і як стверджують 
представники Партії регіонів та 
БЮТ, його не можна вважати офіцій-
ним документом. Проте основні по-
ложення проекту (в його подвійному 
варіанті) відомі через чисельні вито-
ки інформації, аналіз яких дозволяє 
сформулювати загальну картину.

За основу цієї конституційної 
пропозиції було взято два тексти 
– проект Лавриновича-Януковича 
та проект Тимошенко. Окрім того, 
в спільний текст внесено ряд поло-
жень законопроекту Лавриновича-
Портнова щодо виборів народних 
депутатів України.

Навіть побіжний огляд проекту 
конституційних змін ПР-БЮТ вказує 
на його відверте бажання наблизи-

ти Конституцію України до моделі 
парламентської республіки з надзви-
чайно слабким президентом та 
з надзвичайно міцним урядом при 
забезпеченні прав опозиції. Хоча 
формально проект передбачає 
збереження парламентсько-пре-
зидентської моделі, та в нинішній 
ситуації її без усіляких перешкод 
з боку президентської вертикалі 
можна остаточно трансформувати 
в бік парламентської республіки. Вся 
гострота цього проекту пов’язується 
з обмеженням повноважень глави 
держави.

Варіант 1. Обрання президента 
в парламенті. Цей варіант має два 
підваріанти. Згідно з одним пре-
зидент обирається конституційною 
більшістю (300), за іншою – пар-
ламентською більшістю плюс один 
голос (226+1).

Як вважає політолог Володи-
мир Фесенко, у БЮТ і ПР справді 
є бажання відійти від прямих прези-
дентських виборів, але ідея прямих 
президентських виборів популярна, 
відмовитися просто так від неї не-
можливо. Особливо ця проблема 
є актуальною для БЮТ. Можливо, 
компромісним буде варіант, за 
якого вибори президента в парла-
менті будуть тимчасовим варіантом, 
а згодом знову повернуться прямі 
президентські вибори.

Регіонали згодні на вибори прези-
дента в парламенті, але хочуть роз-
ширених повноважень президента, 
на що не може погодитися БЮТ. І от 
поки що маємо таке зачароване 
коло.

Серед регіоналів побутує думка, 
що проводити Всенародний рефе-
рендум з цього питання не варто. 
Хоча, як зазначає політолог Денис 
Денисенко, згідно з Конституцією, 
питання про вибори президента 
в парламенті необхідно виносити на 
затвердження всеукраїнського ре-
ферендуму, оскільки мова йде про 
зміну самого принципу виборів.

Зі стану регіоналів постійно чути 
нарікання на те, що з Тимошенко 
вкрай складно домовлятися. Як ви-
словився Олександр Лавринович:  
„Через бажання прем’єра зберегти 
назавжди посаду голови уряду 
і оволодіти за допомогою консти-
туційних змін всією повнотою влади 
в державі“.

Варіант 2. Обрання президента 
всенародно. Такий варіант є най-
більш прийнятним для БЮТ. В обмін 
на це соратники Тимошенко готові 
суттєво розширити повноваження 
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Ющенко прагне більше повноважень для президента
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з  к р а ю

Верховної ради та Уряду. Стаття 90 
проекту Конституції пропонується 
в такому варіанті: „Повноваження 
Верховної Ради України відповідно-
го скликання можуть бути достроко-
во припинені президентом України 
або за рішенням Верховної Ради 
України, прийнятим не менш, як дво-
ма третинами від її конституційного 
складу.

Президент України має право до-
строково припинити повноваження 
Верховної Ради України, якщо:

1) впродовж одного місяця у Вер-
ховній Раді України не сформовано 
коаліцію депутатських фракцій, від-
повідно до статті 83 цієї Конституції;

2) протягом шістдесяти днів після 
відставки Кабінету Міністрів Укра-
їни не сформовано персональний 
склад Кабінету Міністрів України.

Рішення про дострокове при-
пинення повноважень Верховної 
Ради України приймається прези-
дентом України після консультацій 
з головою Верховної Ради України, 
його заступниками та головами 
депутатсь ких фракцій у Верховній 
Раді України за умови отримання 
висновку Конституційного Суду 
України“.

Очевидно, що в умовах, коли для 
розпуску парламенту президентові 
необхідно мати на руках висновок 
Конституційного суду та поперед-
ні, бажано позитивні, результати 
консультацій з Головою Верховної 
Ради і всім реальним її керівни-
цтвом, будь-який варіант розпуску 
парламенту з боку президента стає 
абсолютно примарним та нереаліс-
тичним. За цим проектом Верховна 
Рада може значно впевненіше себе 
почувати, бо навіть коли б дійшло до 
її майже нереального розпуску, пов-
новаження її автоматично продов-
жуються до дня відкриття першого 
засідання новообраної Верховної 
Ради України.

Надзвичайно принциповими для 
БЮТ були питання ліквідації пре-
зидентської вертикалі, яка склада-
ється з голів обласних та районних 
державних адміністрацій, що при-
значаються особисто указам прези-
дента України. Ця ситуація, дійсно, 
значно ускладнювала й ускладнює 
розподіл реальних повноважень 
між органами місцевого самовряду-
вання (радами і їх виконкомами) та 
главами держадміністрацій, у бага-
тьох випадках призводить до дублю-
вання функцій та непомірного росту 
чиновницького апарату на місцях. 
Тут БЮТ поступається принципами. 

Адміністрації залишаються, тільки 
перепідпорядковуються Кабінету 
міністрів.

Проте основний компроміс між 
ПР та БЮТ прослідковується в за-
конодавчих ініціативах щодо зміни 
виборчого законодавства.

Мається на увазі законопроект 
„Про вибори народних депутатів“ 
Портнова-Лавриновича. Вибори 
в Раду повинні проходити в два тури. 
Дві партії, які набирають в першому 
турі більше за інших, у другому турі 
сходяться „сам на сам“, щоб у ре-
зультаті отримати можливість одно-
осібно стати більшістю, сформувати 
уряд. Передбачено й інший варіант: 
в першому турі одна з партій може 
набрати кількість голосів, достат-
ню для отримання 226 мандатів. 
У такому разі вона одержує звання 
більшості. І в першому, і в другому 
випадку всі інші партії, що потра-
пили до парламенту, розподіляють 
решту мандатів між собою на про-
порційній основі.

Парламент при такій згуртованій 
більшості зможе працювати ефек-
тивно. І уряд буде однорідним, що 
дозволить уникнути проблем, які 
виникали, наприклад, у міністрів 
за квотою БЮТ з міністрами від 
„НУ–НС“. З програмою уряду теж не 
буде проблем – нею автоматично 
може стати програма партії-пере-
можниці.

Проте законопроект передба-
чає ряд суперечливих пунктів. По-
перше, пропонується скорочення 
терміну кампанії до 35 днів. Раніше 
на позачергових виборах до ВР цей 
термін становив 60 днів. Є також 
інші норми, неупорядковані відпо-
відно до нових термінів. За словами 
політолога Ілони Білан, за цим зако-
нопроектом висування кандидатів 
починається на наступний день 
після опублікування Указу Прези-
дента про дострокове припинення 
повноважень ВР і закінчується за 30 
днів до дня виборів. Таким чином, на 
висування кандидатів, проведення 
з’їздів, оформлення списків у ЦВК 
залишається лише 5 днів. Можливо 
у ПР та БЮТ вже готові ці списки, 
залишилося лише провести з’їзд? 
Проте, інші сили, особливо ті, що 
нині перебувають поза парламен-
том, не будуть задоволені такими 
термінами. А подання документів 
до ЦВК з метою реєстрації канди-
датів закінчується за 27 днів. Тобто 
фактично партії мають тиждень для 
оформлення документів. Такі стро-
ки, м’яко кажучи, недостатні.

Таким чином, проект ПР-БЮТ має 
чітку законопроектну основу. Є сам 
проект нової редакції Конституції 
України та ряд законопроектів, які 
його доповнюють і розвивають. 
Немає лише політичної волі втілити 
його в життя. Самі ж автори кон-
ституційних змін стверджують, що 
прийняти зміни чи нову редакцію 
Основного Закону до президент-
ських виборів нереально.

Сильний Президент від Ющенка
Двопалатний парламент. Голов-

ною новацією президентського про-
екту Конституції, як і очікувалось, 
стала пропозиція двопалатного 
парламенту. Йдеться про Націо-
нальні Збори України, які складати-
муться з Палати депутатів і Сенату. 
Основними законодавчими повно-
важеннями наділяється нижня па-
лата – Палата депутатів, яка скла-
дається з 300 народних обранців, 
що обираються терміном на чотири 
роки. При цьому, в проекті Ющенка 
не конкретизується, якою саме буде 
виборча система.

До Сенату обиратимуть по три 
сенатори терміном на шість років 
від кожної області, АРК, Києва 
та низки інших міст, прирівняних 
за статусом до області. Ющенко 
пропонує надати пожиттєве право 
перебування в складі Сенату всім 
колишнім президентам України (за 
їхньою згодою), крім тих, яких було 
усунуто з поста в порядку імпічмен-
ту. Для сенаторів передбачено віко-
вий ценз в 35 років (членами Палати 
депутатів можуть бути громадяни, 
що набули право голосу, тобто до-
сягли 18-ліття). До основних завдань 
сенаторів належить затвердження 
законів, ухвалених нижньою пала-
тою, впродовж 15 днів. Якщо Сенат 
ухвалює постанову про відхилення 
закону, Палата депутатів може 
подолати вето верхньої палати, 
повторно прийнявши документ біль-
шістю від загального складу.

В проекті Ющенка не згадується 
імперативний мандат, за яким на-
родний депутат, обраний від полі-
тичної партії або блоку партій, пови-
нен входити до складу депутатсь кої 
фракції цієї політичної партії (блоку). 
Конституція від Ющенка не посту-
лює обов’язковість надання згоди 
парламентом на притягнення депу-
тата до кримінальної відповідаль-
ності, але містить пункт про згоду 
на затримання або арешт депутата 
чи сенатора від нижньої та верхньої 
палати відповідно. Такими ж гаран-
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тіями наділені й судді. В той же час 
президент України є недоторканним 
на термін перебування на посаді 
без усіляких застережень.

Згідно з Конституцією Ющенка 
представники політичної сили, яка 
за підсумками виборів набрала най-
більшу кількість місць у парламенті, 
отримують право пропонувати 
кандидатуру прем’єр-міністра, що 
повинен у двадцятиденний термін 
сформувати уряд та внести на роз-
гляд Палати депутатів пропозиції 
щодо персонального складу свого 
кабінету разом із програмою його 
діяльності. У випадку, якщо у вста-
новлені строки депутати цього не 
зроблять, право формування уряду 
переходить до наступної політич-
ної партії, яка отримала другу за 
чисельністю кількість депутатських 
мандатів. Якщо й цього разу кон-
сенсусу не буде досягнуто, право 
визначити кандидатуру прем’єра 
переходить до президента. В разі, 
якщо парламент не підтримає вису-
ванця глави держави, йому надаєть-
ся право розпуску Палати депутатів 
і призначення позачергових виборів 
до нижньої палати.

Проте, затвердження Палатою 
депутатів програми дій уряду, згід-
но з президентським проектом, не 
дає Кабміну річного імунітету від 
відставки, як за нинішньої редакції 
Конституції. На думку інтернет-ви-
дання „Главред“, цей чинник не лише 
нівелює значення програми уряду, 
перетворюючи її підготовку на су-
щу формальність, але й ще більше 
„підвішує“ Кабмін, роблячи його 
залежним не тільки від побажань 
президента, але й від волі слабко 
структурованої нижньої палати 
парламенту.

Посилення президента. Прези-
дент отримує право розпуску пар-
ламенту на власний розсуд з єдиним 
застереженням – обов’язкове про-
ведення консультацій з головами 
обох палат, прем’єром та головами 
фракцій нижньої палати. Варто за-
уважити, що, на відміну від чинної 
Конституції, відповідно з якою пре-
зидент України має право припини-
ти повноваження ВР за умови, якщо 
в обумовлені строки не розпочато 
пленарні засідання, не сформовано 
коаліцію чи персональний склад 
уряду, – в запропонованому главою 
держави законопроекті зазначене 
право не залежить від будь-яких 
правових підстав. В проекті Ющен-
ка відсутня сама згадка про інститут 
коаліції, створення якої, згідно з ни-

нішньою редакцією Конституції, має 
передувати формуванню Кабміну.

Цей достатньо жорсткий варіант 
щодо представницької законодавчої 
влади, звісно, спрямований на по-
дальше посилення президентської 
влади за рахунок різкого зменшення 
повноважень парламенту та уряду.

Президентський проект Консти-
туції остаточно вирішує головну 
ваду нинішньої владної архітектури 
в Україні. Президент позбавляєть-
ся права подавати до Верховної 
Ради пропозиції на призначення 
міністрів іноземних справ і обо-
рони та прем’єр-міністра України, 
запропонованого парламентською 
більшістю.

Проте, згідно з проектом Кон-
ституції, глава держави продовжує 
„здійснювати керівництво в сферах 
зовнішньополітичної діяльності, 
оборони та безпеки держави“. Що, 
звичайно, відрізняється від завдань 
того ж Кабміну, покликаного „за-
безпечувати і відповідати за здій-
снення внутрішньої і зовнішньої 
політики держави на виконання 
Конституції, законів і указів прези-
дента“. Таким чином, не признача-
ючи главу МЗС президент отримує 
право в ручному режимі, через ука-
зи, керувати зовнішньополітичною 
сферою.

Друга важлива новація від Ющен-
ка – це те, що глава держави отри-
має можливість скасовувати акти 
Кабміну в сфері зовнішньої політики, 
оборони та національної безпеки 
після консультацій із прем’єром. При 
цьому Уряд може бути й проти тако-
го рішення президента, але від ньо-
го вже нічого не залежатиме. Згідно 
із Законом України „Про основи 
національної безпеки і оборони“ 
під поняття „загроза національній 
безпеці“ можна підвести все, почи-
наючи від каналізації та ЖКГ і спеце-
кспортом закінчуючи.

Крім того, згідно з проектом 
нової Конституції, президент Укра-
їни набуває право призначати 
Генерального прокурора, голів СБУ, 
Національного бюро розслідувань, 
Служби зовнішньої розвідки та ке-
рівників інших державних органів, 
які здійснюють досудове слідство, за 
згодою Національних Зборів (тоді як 
звільняти їх він може самостійно, що 
створює підстави для контролю за 
силовими відомствами).

Нормами законопроекту запро-
ваджується посилення механізму 
впливу президента на уряд через 
Раду національної безпеки та обо-

рони, позаяк він отримує право на 
власний розсуд призначати в РНБО 
не лише керівників органів виконав-
чої влади, а й „інших посадових осіб, 
визначених президентом“.

Місцеве самоврядування. Про-
ектом Ющенка передбачено 
створення виконавчих комітетів при 
районних та обласних радах, які на-
діляються основними повноважен-
нями місцевих держадміністрацій. 
В тексті законопроекту відсутній 
перелік областей (що відкриває 
шлях до їх укрупнення), місто Севас-
тополь позбавлено спеціального 
статусу, а також запроваджено 
термін „містечко“, яке є складовою 
системи адміністративно-територі-
ального устрою України. Крім того, 
певні міста з визначеною кількістю 
жителів, перелік яких необхідно буде 
затвердити, можуть прирівнюватися 
за статусом до області або району.

Презентуючи свій проект Кон-
ституції Віктор Ющенко заявив, що 
„Конституцію України треба міняти 
до президентських виборів. Зміни 
мають бути прийняті Верховною 
Радою України і затверджені все-
українським референдумом“. Але це 
є нереальним завданням. За словами 
політолога О. Гараня, „в парламенті 
в гаранта відсутня підтримка. А про-
вести зміни в обхід Верховної Ради, 
через референдум, також не вийде. 
Подібну спробу визнає незаконною 
Конституційний Суд“. Тут політолог 
має рацію, оскільки зараз КС є за-
ручником політичної кон’юнктури.

Замість висновків
Всі розглянуті проекти консти-

туційних змін мають свої вади. 
Вразливість їх зростає в контрасті 
з суспільними настроями. Поляр-
ні проекти президента і КПУ, за 
своєю суттю, переслідують чітку 
кінцеву мету – посилення власних 
повноважень. Решта всіх „надбу-
дов“ є лише необхідною „димовою 
завісою“, роль якої – приховати 
основну складову передбачуваних 
змін. Неузгодженість пропозицій із 
суспільними настроями – як з боку 
президентського табору, так і з боку 
БЮТ, ПР та КПУ – дозволяє оха-
рактеризувати ці проекти ідіомою 
„все для себе“. Намагаючись пере-
хитрити один одного, гравці високої 
політики в результаті зможуть пере-
хитрити лише самих себе.

Віталій Кулик, 
директор Центру досліджень 

проблем громадянського
суспільства, Київ
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к у л ь т р е в ю

Пане Юрію, після того, як на межі 
століть київське видавництво „Родо-
від“ видало три ваших томи – дра-
матургію, поезію і прозу, – в Україні 
вийшла лише одна ваша книжка: 
книжка оповідань „Короткі хвости“. 
Розкажіть про те, що вам пишеться 
у третьому тисячолітті.
Останніми часами майже виключно 
присвячую свій час англомовній 
прозі. Як знаєте, в 2007 році вийшла 
збірка моїх мініроманів „Like Blood in 
Water“ („Як кров у воді“). Після того 
працював я дуже інтенсивно над ще 
одною збіркою тих-таки мініроманів. 
У ній так само п’ять окремих творів, 
як і в попередній. Всі вони з німецько-
ю тематикою. Так само, як у випадку 
з моїм першим романом „Шляхи“, 
якоюсь мірою, це вплив тих форма-
тивних років після війни, які я провів 
у Німеччині. („Карля і Ґеорґ“ з тієї 
ж збірки.) Закінчив я працю під кінець 
останнього року. До того працював 
я над ще кількома мініроманами, 
один з яких закінчений, але які до ви-
щезгаданої збірки не увійшли. Тепер 
працюю над наступною збіркою 
мініроманів. Знову ж таки має вона 
вміщати п’ять творів. Всі вони мають 
багато спільного з собою і бачу я їх 
як трилогію. Маю навіть для неї на-
зву. Дуже приваблює мене цей жанр, 
хоча думаю, що принаймні на якийсь 
час його залишу. Хотілося б написа-
ти щось довше – роман. Але того, що 
я навчився від мініроману, я не цура-
тимуся. Впливи останнього напевно 
будуть помітні в такім романі, якщо 
я його писатиму.

Поезією і драмою тепер не займає-
теся?
Розпочав я нову збірку вже досить 
давно тому, але проза завжди втіс-
няється. Хоча про поезію часами ду-
маю. Це куди легша праця, ніж про-
за. До театру тепер мене не тягне.

Ця поезія українською?
Ні, теж англійською. Про українську 
тепер не думаю.

Оскільки майже кожна ваша поетична 
збірка є новаторською, відмінною від 
попередніх, то не можу не запитати, 
що нового у своїх віршах із третього 
тисячоліття ви пропонуєте, чи краще 
сказати – до чого прагнете? Як ця 
нова поезія відрізняється від вашої по-
передньої поезії, скажімо, від остан-
ньої з написаних українською мовою 
поеми „Місто київ та ям“?
Думаю, що різниться вона дуже. По-
дібностей з „Містом київ та ям“ не-

Юрій Тарнавський народився 1934 року на Бойківщині, яка 
тоді входила до складу Польщі. Десятирічним хлопцем виїхав без 
батьків до Німеччини, де перебував у таборах для переміщених 
осіб понад 7 років. Від 1952 року і дотепер мешкає у США, поблизу 
Нью-Йорка. Один із фундаторів та чільних представників Нью-
Йоркської групи. Автор численних збірок поезії, кількох книжок 
прози та драматургії українською та англійською мовами. Чи не 
найпослідовніший модерніст в українській літературі, чия творчість 
викликає на батьківщині суперечливі оцінки. Перші його книжки 
(„Життя в місті“, „Ідеалізована біографія“, „Шляхи“) здобулися 
на схвальні відгуки відомих літературознавців та письменників 
– Юрія Лавріненка, Богдана Рубчака, Ігоря Костецького. Подальша 
творчість, позначена ускладненням стилістики та образності, 
не завжди сприймалася адекватно. До найцікавіших збірок і 
книжок автора належать поетичні цикли „Анкети“, „Без Еспанії“, 
„Поезії про ніщо“, англомовні романи „Three Blondes and Death“, 
„Meningitis“, а також нещодавно видана англійською збірка 
мініроманів „Like Blood in Water“ і збірка оповідань українською 
„Короткі хвости“. 

Про його теперішнє творче життя, про написане і задумане, про 
переклади і творчі стимули, про Вітґенштайна і неґативний текст 
– ця розмова.

Юрій Тарнавський:

„… людину можна 
повністю описати 
на трьох сторінках“
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має. Вона більш жорстка, шорстка... 
Хотілося б сказати філософська, але 
хтось казатиме, що я зависокої про 
себе думки – знайшовся філософ! 
(Таке вже було писано.) Може краще 
сказати, що порушує вона екзистен-
ційні теми і що досить раціональна. 
Але це всього якийсь десяток віршів 
і про збірку ще важко говорити.

Повернімось до прози. Оповіда-
ння, які ввійшли до книжки „Короткі 
хвости“, спершу були написані ан-
глійською, а потім ви переклали їх 
на українську. Чи не маєте наміру 
зробити так само з мініроманами, 
про які згадували?
Абсолютно ні. Ціле життя перекла-
дав я себе то з одної мови на другу, 
то навпаки, і маю цього досить. Це 
дуже неприємна для мене праця. І, 
врешті, навіщо було б це робити? 
Друкувати мене там ніхто не збира-
ється, а сам себе видавати я більше 
не буду. Тому-то я й перейшов на 
англійську.

Ви говорили вище про мініромани. 
Розкажіть дещо про цей жанр.
Один з мініроманів, що увійшли до 

першої їх збірки, „Крик“, я таки пе-
реложив на українську, і свого часу 
вийшов він в „Кур’єрі Кривбасу“. Там 
я теж накреслив коротко суть цього 
жанру. Написав я також англійською 
мовою довший есей про цей жанр, 
який вийшов у журналі „American 
Book Review“ 2007 року під назвою 
„The Mininovel and Negative Text“. 
Але коротко ще раз про твір цього 
типу – відрізняється він від оповіда-
ння тим, що оповідання зазвичай ма-
ють за тему якусь подію або критичну 
ситуацію. Персонажі в творі, це за-
соби, якими описується ситуація, що 
є темою твору. В романі ж багато по-
дій і ситуацій, а темою твору є герой 
або герої, і описані вони – створені 
– за допомогою подій. Оповідання 
– твір короткий, а роман – довгий. 
Мініроман – теж короткий твір, але 
прочитавши його, виноситься вра-
ження як від справжнього роману 
– бачиться чітко й розуміється героя 
чи героїв. Осягається це зумисне не-
поданою інформацією – так званим 
неґативним текстом. Читач мусить 
відтворити – уявити – її сам, щоб 
сприйняти твір. Себто, мініроман 
– це роман, з якого викинено, або 

до якого не написано важливі сцени. 
Маємо тут справу з евокативністю, 
як у випадку з поезією. Читач мусить 
стати співтворцем твору разом 
з автором.

Пане Юрію, колись ви казали, що 
працюєте над підручником з творчого 
письма… Чи він ще не завершений?
Праця ця була писана українською. 
Залишив я її років десь з п’ять-шість 
тому назад. Кістяк її закінчений – всі 
вправи, що становлять її, написані, 
але я хотів додати до них приклади 
до кожної вправи. Скінчив я при-
клади до поезії і зачав до прози, але 
перестав. Так, що залишилося ще 
багато праці. Не знаю, чи вернуся 
я до неї. Якщо так, то мушу переро-
бити це на англійську. Але на це я не 
маю часу і охоти.

Тепер дозвольте трохи перестриб-
нути і запитати про одного чоловіка 
– всесвітньовідомого філософа і ма-
лознаного учителя, який, наскільки 
мені відомо, справив на вас великий 
вплив, хоча в автобіографічному есеї 
„Босоніж додому і назад“ ви чомусь 
не згадуєте про нього у довгому 
переліку тих авторів, що мають для 
вас значення. Маю на увазі Людвіґа 
Вітґенштайна. Я переконався у цьому 
впливі лише недавно, за читанням 
мініроману „Колишній піаніст Фіті-
пальдо“, і тепер вже можу як людина, 
трохи зіпсута наукою, здогадуватися 
про сліди цього впливу на вашу твор-
чість, починаючи з шістдесятих, – на-
приклад, ще в „Анкетах“, а це 68-й 
чи 69-й рік, так? Коли ви відкрили для 
себе Вітґенштайна? Вітґенштайн і літе-
ратура, зокрема поезія, – наскільки 
ці речі між собою близькі?
Вітґенштайна я читав ще в 70-х 
роках, як працював над першим 
варіянтом „Трьох блондинок“ і „Ме-
нінґітом“. Була це його фундамен-
тальна праця „Логіко-філософський 
трактат“. Читав я її німецькою та 
англійською мовами в двомовнім 
виданні, що було в бібліотеці IBM, 
де я працював. Що зрозумів я з неї, 
я не знаю, бо й тепер розуміти її мені 
дуже важко. Вітґенштайн казав, що 
її не розумів ніхто, крім нього, і на-
віть Расcел, який написав вступ до 
англомовного перекладу книжки, 
згідно з Вітґенштайном, її не розумів. 
А де мені до мізинного пальця Рассе-
ла. Вплив на мене одначе напевно 
мав стиль книжки – чітка, чиста дум-
ка і аналітичний спосіб організації, 
представлений нумерацією пара-
графів. Це не тривіяльне. Зверніть 
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увагу, що коли Вітґенштайнів твір як 
твір філософський не хотіли друку-
вати німецькою мовою, він старався 
пропхати його як твір художньої 
літератури. А він спрацьовує на цім 
рівні. Отже, саме цей аспект твору 
і мав на мене найбільший вплив. 
Як знаєте, в однім з мініроманів „Як 
кров у воді“ є розділ, що називається 
„Теорія людини“, який позначений 
епіграфією „За Вітґенштайном“. Тут 
на трьох сторінках атомічними ре-
ченнями, як у Вітґенштайна, подано 
повний опис людини. Один філософ, 
що читав цей розділ, скритикував 
мене за те, що нічого нового про 
людину тут я не сказав – це відома 
механістична теорія. В цім і ціла суть 
– людину можна повністю описати 
на трьох сторінках. Головний персо-
наж твору постійно стоїть при вікні 
і бездушно дивиться надвір. Що ще 
йому робити, коли він такий, що його 
можна так коротко повністю описа-
ти. Філософ не був добрий читач. Він 
не поет. Читачі мініроманів, як і чита-
чі поезії, мусять бути поетами.

У ваших художніх текстах фігурує 
чимало імен зі світової культури – це 
й улюблені ваші Рембо, Джакометті, 
і такі, що мені незрозуміло, як вони 
туди потрапили – як-от Лещенко, 
Рільке, Паваротті… А одним із двох 
головних героїв роману „Менінґіт“ 
є Джим Моррисон. Поясніть, який сто-
сунок цього роману і цього персонажа 
до фронтмена групи „The Doors“?
Коли я згадую якусь відому особу 
в однім зі своїх творів, це не значить, 
що вона мала вплив на мене чи мені 
подобається. Я просто вживаю їхні 
прізвища як інформативний засіб 
– це один із засобів творення не-
ґативного тексту. Знаючи, що люди 
знають про дану особу, я вживаю 
це для своїх цілей у творі. Коли 
я назвав героя „Менінґіту“ Джимом 
Моррисоном, я знав, що люди дума-
тимуть про цього персонажа як про 
відомого співака і нестимуть з тим 
увесь баґаж, що це становить. Тоді 
вже я робив свою справу. Те саме 
з Рільке, Паваротті і так далі.

Отже, таке вживання імен цих осо-
бистостей не свідчить про те, що самі 
ці особистості надихали вас писати 
про них. Запитаю вас ще трохи про 
так зване натхнення. Пане Юрію, не 
секрет, що творчі особистості часто 
вдаються до певних стимулювальних 
засобів. Для когось це алкоголь чи 
наркотики, когось надихають мандри 
або спорт, когось еротичні пригоди, 

фільми, музика, дехто підтримує твор-
чу активність навіть за допомогою го-
лодування. А до яких стимулювальних 
засобів вдаєтеся або вдавалися ви?
Я запримітив, що в різні періоди 
мого життя – під час писання різних 
творів – різні ситуації помагали мені 
писати. Я думаю, що це нормальне 
явище для всіх людей – певна рути-
на викликає певну психічну реакцію. 
Це стосується всіх родів людської 
поведінки. Подивіться на спорт – як 
бігуни на коротку віддаль одягають-
ся, як поводяться перед стартом і так 
далі. Отже, не диво, що це має місце 
і в творчості. Це не муза, а радше 
психологічне стимулювання. Сто-
совно себе, загально кажучи, як 
правило, я творю найкраще вранці 
і ще до того натще. На повний шлу-
нок аж ніяк писати не можу. Часами 
певний папір, певна ручка допома-
гають мені писати. Теж дуже допо-
магає читання певних родів книжок 
– історія (історія народів, особливо 
античних), біографії, теорія літера-
тури і мистецтва, критика, слухання 
певної музики... Коли я бігав багато, 
під час пробігу приходили розв’язки 
найтрудніших проблем. На диво, 
часами я пишу найкраще під час 
стресу чи навіть галасу, як от на 
летовищах, чекаючи на літак. Хова-
юся тоді в себе, як у спальний мішок 
і закриваюся з головою – комаша 
лялечка, з якої вилізе твір.

Пане Юрію, про Нью-Йоркську групу 
будемо говорити?
………

В Україні, коли говорять про вашу 
творчість, чи творчість Бойчука, 
інших авторів, що входили до НЙГ, 
то ця тема майже завжди виникає. 
Очевидно, що це було закономірно 

у 90-х роках, коли виходив журнал 
„Світо-вид“, який ви з Бойчуком та 
Марією Ревакович готували. Але 
сьогодні ситуація змінилася. Нема 
вже ні „Світо-виду“, ні інших спільних 
проектів (як-от „Нові поезії“, які НЙГ 
видавала упродовж 70-х), тож чи 
можна говорити, що НЙГ ще існує, чи 
це вже явище історії, а залишається 
індивідуальна творчість?
Ні, Нью-Йоркської групи напевно 
вже не існує. Дивлюся тепер на зу-
силля – і то власні зусилля – збудити 
НЙГ з летаргічного сну десь десяток 
років тому як на наївну й непотрібну 
річ. Якщо щось з того існує, є це тіль-
ки індивідуальні прояви. Але навіть 
їх на цей час мало. А хіба це дивно? 
Скільки їм – нам – вже років!

… Але існує музей Нью-Йоркської гру-
пи. Розкажіть трохи про нього – я ніко-
ли там не був і, думаю, що й небагато 
кому з читачів „Українського журна-
лу“ доводилося у ньому побувати…
Музей НЙГ? Такого напевно не-
має. На Колумбійськім університеті 
в Нью-Йорку є архів декількох чле-
нів НЙГ (властиво тільки Бойчука 
і мене, якщо не помиляюся). Але це 
не музей. 

Дякую за уточнення. Хотів ще вас за-
питати, наскільки впливає на вас су-
часний літпроцес. Те, що український 
майже не впливає, то це зрозуміло, 
а от американський, чи світовий – на-
скільки ви слідкуєте за літературною 
сучасністю? Чи, скажімо, читаєте 
якісь журнали, сайти? Та й чи по-
трібно це?
Знаєте, на це важко відповісти. Про-
цес український напевно цілком не 
впливає, бо не маю я ніяких контактів 
з ним. Світовий, американський?... 
Теж, мабуть, ні. Маю я чимало зу-
стрічей з моїми американськими 
колеґами, беру участь у читаннях, 
конференціях.... Це так. Але це рад-
ше дружні стосунки, ніж літератур-
ний процес. Сучасних письменників 
я не читаю. Якщо читаю літературні 
твори, то це клясики – здебільшого, 
модерні клясики. А журналів я не 
читаю взагалі, чи майже взагалі. Так 
що я думаю, що сучасна література 
на мене впливу не має. Як і колись, 
цікавить мене більше (і має на мене 
вплив) фільм і мистецтво, музика. 
Вони стимулюють мене, і переношу 
я цей стимул на свою творчість. Так 
краще. Таким способом я не наслі-
дую нікого.
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Коли я згадую якусь 
відому особу в однім 
зі своїх творів, це не 
значить, що вона мала 
вплив на мене чи мені 
подобається. Я просто 
вживаю їхні прізвища 
як інформативний засіб 
– це один із засобів 
творення неґативного 
тексту.
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Юрій Тарнавський

Зі збірки „Вино і ропа“

ПОЕЗІЯ

Раз, два, три, чотири ...
– Не так б’ється живчик ритму
у блідих зап’ястках моїх рядків,
що хворіють на анемію поетики.

Поезія є наукою
про походження сузір’їв сліз,
про недоказану теорему душі,
і про смерть моєї матері.

Поезія є наукою
про те, що не варто не хотіти жити,
і що слово смерть римується
з іменниками, прикметниками і дієсловами.

1962

ОДІССЕЯ

Не історія, а восьма година
зове його у невідоме мандрів,
коли ніч чорним табором
обляга білу Трою неба.

Що чекає його на бетонових морях?
Які потвори в асфальтових вирах?
Чи проковтнуть його мотоциклів циклопи,
чи мозок заглушать нелюдські голоси сирен?

І з лицем оббитим сутінками,
та задивлений у відсутню даль,
о восьмій п’ятнадцять він минає
оброслий плющем павутиння готель „Provincial“.

1962

ВІЙНА

Посадить війна болючі троянди
з родючім чорноземі тіл,
і вперті огородники в білому підстрижуть
буйні живоплоти костей.

Та ніхто не буде ридати
за цими днями, втраченими, як роки в школі.
Ніхто не хотітиме пам’ятати,
як не хотів пам’ятати будитися вранці.

Машини подій, із трибами годин,
ковтатимуть людину за людиною,
щоб процесувати їх і з руди їхньої смерти,
як грам урану з тонн землі, видобути мить життя.

17. IX. 1969

ТЕПЕР

Тримаю в пальцях ручку,
як шостий палець, який до руки не причеплений,
показую нею на папері
плями слів, які зробило життя.

Частини мого тіла, зібрані в гурт,
стоять оподалік, як люди, вороже до мене наставлені –
як моя рідня, перед якою я якось провинився,
І яка жде аж я відійду, щоб ніколи не вернутися.

Ручка переходить від слова до слова,
хоч не знати навіщо, оскільки ніхто на них не дивиться,
і свідомість дзижчить на межі часу,
як на шибі вікна муха.

4. II. 1970

ВІВІСЕКЦІЇ

Розіп’яті на цинкових столах,
у ґолґотських долинах лябораторій,
вони віддають своє життя
щоб спасти не душі, лиш тіла людей.

Тому, що не дано їм дару мови,
вони тільки підносять до неба свої очі, забризкані кров’ю,
хочучи сказати Богові, звертаючися на ви:
“Простіть їм, хоч вони знають, що роблять, пане”.

А опісля їхні маленькі душі (вони існують), ще брудні
 від крови,
як замурзані сільські діти, товпляться біля небесної
  брами,
щоб дати прохід процесіям великих людських душ,
що, в пишних строях, сунуть під голлівудські співи
  янголів.

3. ІІІ. 1970

ВБИВСТВА

Ножі, як стрілки годинників, досягають означених місць,
і, наче звук дзвінка по хаті, розходиться по тілах біль.
– Це так смерть, як спеціяльний будильник,
будить душі з життя, немов зі сну.

Вони підносяться ліниво, і, як люди за життя,
ще сидять якусь хвилю на краях тіл, мов на ліжках,
протираючи свої очі, і позіхаючи,
стараючися не думати про позагробове життя, що жде
 на них, 
як праця.

26. III. 1970
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Василь Дацей
і намагання заглянути 
в глибину людських очей

В опублікованій 
у 1965 р. повісті „Очі 
невиразного кольору“ 
Василь Дацей (нар. 1936 
в селі Вирава на етнічно 
українських територіях 
східної Словаччини), 
значною мірою вже ви-
значив своє літературне 
обличчя та спроектував 
майбутній напрямок роз-
витку творчих зацікав-
лень. Накреслені, а то 
й частково втілені в цьо-
му романі тенденції – зо-

середженість на контроверсійних суспільних проблемах, 
що неодмінно призводять до принципових моральних кон-
фліктів, які, своєю чергою, становлять основну серцевину 
його творів, – виразно помітні також і в пізніших повістях 
та романах автора, приміром, „Зірки лиш мерехтять“ чи 
„Сонячний верх“. Причому, слід сказати, що такий підхід 
до письма нерідко зумовлює потребу (а, може, й свідо-
ме бажання) пожертвувати такими аспектами тексту, 
як глибина психологічної характеристики персонажів, 
формально-стилістичні засоби, а то й універсальність 
відображених філософських дилем на користь гостроти 
суспільних і моральних конфліктів та динамічності сюжету, 
мета якого – привернути увагу та викликати зацікавлення 
ширшого кола читачів.

Сам символ „очей невиразного кольору“ демонструє 
схильність автора звертатися (зокрема в його ранніх 
повістях і романах) до доволі прозорих метафор, за 
якими ховається (чи сказати б, саме вони й унаочнюють 
і розкривають суть „захованого“) комплекс конкретних 
і зрозумілих концепцій та людських прикмет. Так і неви-
разний колір очей відповідає моральній невизначеності, 
безхребетності, амбівалентності поглядів та вчинків (а то 
й просто нездатності зрозуміти суть власних бажань, ду-
мок і намірів) головного героя. Одержимий примітивним 
бажанням „помститися“ дружині, він потрапляє під вплив 
красивої зарубіжної „агентки“ й, сам не тямлячи як слід 
того, що з ним відбувається, поступово перетворюється 
на зрадника батьківщини і врешті-решт, утікаючи через 
кордон, гине (теж прозоро-метафорично), в трясовинні 
на межі „ворожої“ території.

На противагу такому прозорому „розшифруванню“ 
„очей невиразного кольору“ в однойменній повісті, на-
багато двозначніше, витонченіше й цікавіше трактується 
цей мотив у пізніших творах Дацея, наприклад, у новелі 
„Водянисті очі“ зі збірки „Монологи“ (1967). Тут не зна-
йдемо прямолінійних відповідей та безпосередніх психо-
логічних паралелей. Навпаки: тут іще „невизначеніші“ очі 
старої сільської жінки, „водянисті, сірі, мутні, дебільні…“, 
що в той же час випромінюють „неймовірну доброту і щи-
рість“, ховаючи в глибині загадку людської особистості, 
що її ані героєві новели, ані авторові, ані читачам ніколи 
не вдасться розгадати повністю.

Марко Роберт Стех, Торонто

Василь Дацей

ВОДЯНИСТІ ОЧІ
Погляд водянистих сірих очей вразив мене.
Минув день, другий, третій… Погляд тієї жінки 

не зникає з моєї пам’яті.
Протягом довгих тижнів він замість того, щоб 

забутися, поволі огортає все моє єство і не ви-
пускає з свого полону. Він окулярами насідає 
на мої очі і десятками діоптрій фільтрує моє 
сприймання навколишнього світу, підсилюване 
її просьбою: …і повідомте мене про це.

Кімната з жінкою, чоловіком і всім, що там 
було, коробкою застряла в голові і не хоче зру-
шити з місця, своєю вагою давить на мозкову 
кору і дразнить всі нерви.

Дощ набридав до омерзіння. Вітер і листом не 
зрушить, жодна блискавка не викрешеться на 
нудносірій стелі неба. Якоюсь олов’яною стала 
атмосфера. А дощ лиш одноманітно стікає до-
долу шибами. Вже з самого верху створюються 
струмочки і повзуть униз. З рами вода відкапує 
на бляху на підвіконні, але вже просочується 
і на внутрішньому боці вікна і підфарбовує до 
коричнева лутку.

Та жінка, незрозуміло чому, не може натіши-
тися дощеві:

„Ой як файно, же паде… як файно“.
Мені стає нестерпно неприємно. Після пев-

ного часу не витримую її погляду і майже кричу:
„Бабо, та чому добре, що йде той дощ, такий 

огидний дощ!“
„Сину мій любенький, дуже файно, же паде“, 

– і знову дивиться в мої очі.
Я не можу примусити себе не відводити очей 

від її погляду. Бездумно знову задивляюся 
в листки бегонії на вікні. Тільки вона здається 
мені живою в цілому приміщенні, але може 
викликати тільки почуття осиротілості на фоні 
непогоди і в тіні поморщеного листя старезної 
груші під вікном. Хочу зрозуміти, що доброго 
є в тому дощі. А він, як і перед тим, ліниво спус-
кається вниз, квасить землю; в моїй уяві виникає 
картина, як можна загрузати в розмоклому, 
важкому ґрунті, як смердить жовтокаламутна 
вода в потічках після такого дощу. І струмочки 
на шибах ліниво звиваються, безшумно відка-
пують на бляху і фарбують раму.

„По такім дощі я тиждень маю спокій, – пояс-
нює. – Інакше, хто б наносив мені стільки води. 
А так маю хоч би посуд в чому помити. Зі стріхи 
настікає мені повні ночви. В тій воді потім цілий 
тиждень можна мити посуд. Стільки води ніхто 
б мені не наносив. І так багато помагають мені. 
Сусіда посилає хлопців наносити мені води. 
Лиш за “дякую”, бо що я їм можу дати? Дуже 
файні хлопці, і не хотять од мене нічого. Я сама 
не можу аж так ходити… Ви, як бачу, не любите 
дощ… І я не люблю його. Гостець мене ламле, 
як має падати. Так ламле, що аж зуби затинаю. 
І його болить, – бородою вказує в темний ку-
ток приміщення. – Я знаю, що болить його, бо 
дивиться в той бік. То все так, коли має болі, 
дивиться в той бік“.
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В кутку був її чоловік. Кімнатка вузька, але за-
те довга. Зразу за дверима, які мали високий поріг, 
в дерев’яній ладі накидане лахміття. На самому верху 
стирчать ганчірки з домотканих міхів. На всьому тому 
сидить її чоловік. Руки схрещені на гострих похуділих 
колінах. Грудей не видно, бо сива голова діда цілком 
зігнута. Здавалось, що голова звисає на білій шиї із 
згорблених плечей. Дід не видавав жодного звуку, не 
зробив за весь час і найменшого руху. При погляді на 
клубок на ладі трудно повірити, щоб в лахмітті було 
щось живе.

„Він і їсти не може сам, але я легко нагодую його. 
А надвір виводять хлопці. Кожного вечора прийдуть, 
принесуть води, і його виведуть. Бо я б не дала собі 
ради з ним. Я вже дуже слаба. Подивіться на мої руки… 
Taкi слабі, що й варішку мушу брати до обох“, – і ніби 
на доказ своїх слів, спробувала вийняти варішку 
з невеличкого залізняка, що варився в ньому якийсь 
суп, якась рідина невиразного кольору. Жінка мусила 
докласти багато сил, щоб варішка не висковзнула з її 
немічних рук.

Я зацікавився, чи дід справді живе і чому жодного 
разу хоч по-старечому не крякне. Але він мовчав і не 
ворушився. Я придивився ближче і побачив, що дід 
уткнунся носом до лавки і куняє. І аж тепер усвідомив 
собі, що та лавка була єдиною з меблів. Крім величез-
ної глиняної печі, ніщо не порушувало чотирикутник 
кімнати. Все було попід стінами. Властиво, там майже 
нічого не було. Якесь лахміття, яким, мабуть, взимку 
затуляють шпари на вікні і дверях; кілька горшків, були 
й дві тарілки, куплені обов’язково від онучкаря за іржа-
ву вищерблену сокиру чи за зайве лахміття. Поруч діда 
кинуто кілька черевиків. Все лежало, як і дідо, нерухо-
мо, без жодної ознаки життя. Тільки бабка, чoвгаючи 
чоловічими черевиками по долівці, полохала в’їдливих 
мух із розкиданої попід стіну і на печі посудини та зі 
старого.

„Йому ще добре, бо має мене. Але як би й я так од-
пала, то, може, й не було б кому обійти нас. Він чує біль 
та виносить якось його. Не може поскаржитися мені, чи 
сильно болить його, бо нічого не говорить. Хоч би ро-
зумів мене, та головою притакнув, але й того не може. 
І в лікарні стільки належався, а не помогло. Кажуть, 
нерви… А мені допомогли. Була я й на курорті. То тоді, 
коли я зовсім знемогла. Там допомогли мені. І тепер, 
чую, треба б піти, бо ноги вже слабнуть. Та не прихо-
дять папери. Був тут один з міста, говорив, що запитає 
там, як справа з моїм лікуванням. Але ще нічого не від-
казав. Може, забув. То й хто б тепер про все пам’ятав 
– у нього, може, інші справи… Або й місць, може, немає 
в курортах. Багато хворіють на ревматизм. Війна на-
робила всякого чуда і здоров’я людей позбула“.

Я як увійшов з першого розгону на середину кімна-
ти, так і завмер. Жінка тепер підійшла до мене зовсім 
близько – роздивлялася по мені довго, дивилася прямо 
в очі. Мені неприємно. Не можу перенести її погляду 
й відвертаюся. Перед пічкою виходжена яма, біля діда 
теж. Двері задимлені, почорнілі від пари віконні рами. 
На дверях ще помітні світліші сліди по засуві – видно, 
тільки недавно замінили його залізним замком. Стеля 
з дощок, серединою тягнеться грубезна маштерниця 
з вирізьбленими на середині в ній хрестом, роком по-
будування й ініціалами імені та прізвища господаря. 
Збоку в гряді увігнано кілька ковальських цвяхів. На них 
на ніч вішали одяг. На гряді залишилася ще й дошка, де 

ховався від дітей вівсяний хліб. Все це тепер зайве, бо 
ні дід, ні баба до гряди не досягнуть. Спам’ятався я, аж 
коли жінка запропонувала мені молока.

„Я б дала вам напитися…“
„Не буду, не буду“, – перелякано заперечую.
„Лиш випийте. В місті, кажуть, розріджуване молоко 

продають, а я дам вам такого густого. Наше молоко 
жовте, солодке. Тепер якраз корови доять найсмачні-
ше молоко… Ви не ганьбіться, будьте як удома. Я наллю 
вам, сину мій. Вип’єте, вип’єте…“ Мені ледве вдалось 
відбитися від молока, але жінка знову напосіла на 
мене:

„Коли вже не молоко, то дам вам хліба з маслом. 
Добрий хліб. Хлопці мені вранці принесли. Вони 
і в крамниці все купують для мене. Масло таке файне 
тепер – тверде, бо похолоділо“. Баба підійшла зовсім 
впритул до мене. Мусила намагатися, щоб знизу за-
глянути мені в обличчя. Очі її були водянисті, сірі, мутні, 
дебільні. Але з них випромінювала неймовірна добро-
та і щирість, здається мені. Груди опалі, згорблена; 
руки зайвими кийками схиляли її додолу. Довга сукня 
закривала ноги майже по саму землю. Було видно тіль-
ки розчепірені чоловічі черевики, що кожної миті були 
готові почовгати до печі або господаря в кутку. Я зади-
вився на її немічні, ревматизмом здеформонані руки: 
від плечей тонкі, тільки зап’ястки ненормально згрубли, 
а долоні по-дитячому затиснуті. Пальці в шаленому 
ритмі твісту сукалися пучками в такт.

Я уявив собі ту жінку на лікуванні, як ходить поміж 
молодих майже зовсім оголених дівчат. Вона, яка соро-
миться за обнажені голінки, і, тут мені майже вихопи-
лося з язика дуже вульгарне слово, але я моментально 
почервонів від сорому перед тією жінкою…

І тепер думаю, коли б я був з’їв од неї кусник хліба 
з маслом, то вона була б надовго щаслива. Чи, може, 
й не помітила того, що я бридився од неї їcти? Напевно 
так. Бо вона навpяд чи може догадатися, щоб хтось був 
інакшим, як вона. Вона мусила повірити, що я недавно 
тільки добре наївся.

Для мене кожна мить після того стала довгою го-
диною переконування жінки про те, що я ситий. Вона 
давно вже дала мені спокій з хлібом і маслом, але 
я все ще продовжував відмовлятися. Дощ монотонно 
спускався на землю, створюючи олив’яну атмосферу. 
Безшумно в’юнився струмочками долі вікном, зовсім 
намочив підвіконницю і стікав долі стіною. Дід теж од-
номанітно мовчав.

„Вже перестає, – порушила мовчанку жінка. – Але 
й так добре нападало. Думаю, що ночви будуть повні 
води. На цілий тиждень вистачить води…“
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Останні мистецькі новини змушу-
ють задуматись, як і з якою метою 
функціонує ця царина суспільного 
життя в Україні. Наприклад, курато-
ром українського павільйону на Ве-
неційському Бієнале є боксер Воло-
димир Кличко, що перетворює сам 
інститут кураторства на банальну 
піар-функцію. А Всеукраїнське худож-
нє агентство „Традиція“ звернулося до 
Національної комісії з питань захис-
ту громадської моралі (яка останнім 
часом взялась вирішувати, що є мис-
тецтвом, а що – ні), з проханням за-
боронити виставку Демієна Хьорста 
в ПінчукАртЦентрі. Зокрема, у листі 
йдеться про „ідеологічний виховний 
вплив на свідомість людини“ як голов-
не призначення мистецтва (цитата 
за http://korrespondent.net). Десь ми 
це вже чули?! Не дивно, що в такому 
контексті художники усе частіше звер-
таються до мистецтва (його ролі, ста-
ну, статусу тощо) як самостійної теми. 
Враховуючи прискорену комерціалі-
зацію усіх сфер життя, форма проек-
тів залучає найбільш зрозумілий для 
обивателя тип взаємовідносин між 
митцями та публікою – а саме процес 
продажу. У 2000-х роках реалізовано 
близько десяти подібних акцій, на дея-
ких з них зупинюся детальніше.

У межах колективної виставки „Без-
()глуздість“ (Київ, ЦСМ, 2006) Леся 
Хоменко презентувала інтерактивну 
інсталяцію „Ukrainian sale“ („Україн-
ський розпродаж“), створену у формі 
базарної ятки, на якій продавались 
копії фото та відео відомих авторів. 
Художниця акцентувала увагу на пи-
таннях інтелектуальної власності та 
вартості роботи, виконаної у потен-
ційно тиражованому медіа, а також 
процесах символічного обміну (в тому 
числі інформацією) у суспільстві. Ви-
ставивши знакові та проблемні твори 
на продаж у вигляді піратських DVD 
чи заламінованих „картинок зі зниж-
кою“, повністю відірваними від свого 
контексту, Хоменко метафорично від-
творила ситуацію контакту широкої 
публіки з сучасним мистецтвом по-
українськи. А саме вказала на відсут-
ність досвіду для розуміння подібних 
робіт, уміння аналізувати та критично 
мислити, співтворити разом з худож-
никами, замість естетично насоло-
джуватись мистецькою „красою“ чи 
купувати модні об’єкти для інтер’єру. 

У цьому ж році Микола Маценко 
на арт-пленері у Шаргороді розпо-

чав акцію „В кожну хату по квадра-
ту“. Рефлектуючи над стереотипним 
запитанням та „тамбурними“ дискусі-
ями, художник відмалював копії зна-
менитої роботи Казимира Малевича 
та продавав їх на містечковому ринку 
за символічною ціною, записуючи, 
хто і чому картину купував (пізніше ця 
акція була повторена у різних містах 
України). Як і в Хоменко, цей проект є 
способом звернення до публіки, впи-
санням незвичного мистецтва у звич-
ний (ринковий) контекст, адже одним 
з питань, які найбільше турбують по-
спільство, є ціна шедевра. Люди, які 
не знають жодної іншої роботи Мале-
вича, підозрюють банальний обман, 
магію („чорний квадрат випромінює 
негативну енергію“) чи просто вда-
лий піар. Тиражуючи копії, Маценко 
десакралізує елітарну форму, робить 
її ближчою та зрозумілішою, змушує 
перевіряти, чи все справді так просто, 
чи дійсно „я теж так можу“ – адже досі 
ніхто ще не спробував.

Під час акцій „Секонд-хенд су-
часного мистецтва“, реалізованих 
художником та куратором Сергієм 

Кузнєцовим в 2007 та 2008 роках 
у Києві, колоритні продавці „відпуска-
ли“ картини та об’єкти на вагу (1000 
грн за кілограм). Оскільки митці пра-
цюють у суспільстві з невизначеною 
системою художніх цінностей (адже 
є і „традиційне“ сучасне мистецтво, 
і експериментальне, і ще бозна-яке), 
тому статус і призначення їх творів не 
цілком зрозумілі. Чому б тоді не про-
давати на вагу? Однак, попри вико-
ристання „простонародної“ форми, 
проект вийшов досить пафосним, із 
заграваннями на кшталт „сьогодні 
ви можете дешево купити те, що за-
втра продасте дуже дорого“. Якщо 
в попередніх акціях процес продажу 
символічний, то тут він цілком реаль-
ний: публіці пропонується купити „ав-
тентичні“ роботи художників. Таким 
чином, замість іронічного стимулю-
вання інтересу до мистецтва, акція 
радше стимулює попит на декора-
тивно-ужитковий ширпотреб певно-
го „актуального“ ґатунку. Подіб ною 
(однак лише формально) була акція 
групи Р.Е.П. „Фаст-Арт“ (Коктебель, 
2005). Серед торгових рядів з їжею, 

Продано?

„Cьогодні ви можете дешево купити те, що завтра продасте дуже дорого“
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напоями та сувенірами репівці вста-
новили намет, у якому оперативно 
виробляли на замовлення твори 
„сучасного мистецтва“ різних стилів, 
ціною 5 гривень. Через ігри у продаж 
акція вказувала на недоліки гума-
нітарної освіти, ставила риторичне 
запитання – „як швидко дати україн-
ській публіці хоча б мінімальні знання 
про історію та теорію мистецтва, без 
яких розуміти наші критичні проекти 
неможливо“. Подібну тему художни-
ки піднімали у проекті „Розширен-
ня свідомості“, у якому перехожим 
пропонувалось зайти до фургону та 
за кілька хвилин продивитись відео 
зі знаковими роботами ХХ століття, 
які змінювали одна одну з шаленою 
швидкістю. 

Дія відео „Бартер“ (“http://prize.pin-
chukartcentre.org/ua/results/14952 
– тут можна завантажити відео „Бар-
тер““) групи SOSka (2007) відбуваєть-
ся у селі на Харківщині, де митці про-
понують обміняти копії робіт відомих 
сучасних художників на щось цінне 
– наприклад, продукти харчування. 
Купивши щось, селяни розповідають, 
чому вони це зробили і де картина ви-
сітиме, показують, як вона виглядає 
у їхній оселі. Такий спосіб залучення 
сучасного мистецтва у власну кар-
тину світу, поза проблемним та інте-
лектуальним контекстом цього мисте-
цтва, виглядає щиро та дуже людяно. 
Голос „простої людини“ пояснює, як 
іще критичні роботи можуть входити 
у щоденне життя – і не завжди цей 
спосіб „примітивний“. Показане у ху-
дожній галереї це відео репрезентує 
інше соціальне середовище, балан-
суючи між спробами налагодити кон-
такт і експлуатацією екзотичного сіль-
ського контексту. Робота групи SOS-
ka зводить в одне питання вартості, 
естетики і праці як взаємопов’язані 
частини однієї суспільної проблеми. 
Безпосередній контакт із публікою 
через різноманітні „ринкові“ тактики 
слугує концептуалізації взаємозв’язку 
митця та глядачів, ролі мистецтва 
у тому українському суспільстві, яке 
зараз твориться (адже формування 
соціуму-нації – це вічно тривалий та 
принципово не завершуваний про-
цес). І такий наполегливий пошук кон-
такту, у незвичному та винахідливому 
форматі демонструє зацікавленість 
українських художників у своїй публіці, 
і, в деяких випадках, – свідому грома-
дянську позицію. Однак чи відповість 
їм суспільство взаємністю? 

Тамара Злобіна,
Кам’янець-Подільський – Київ 
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Upside 3. Octopus 
(CompMusic, 2008)

„Octopus“, або ж восьминіг, 
у багатьох викликає острах: над-
то багато в нього щупалець, аби 
людина почувалася певно й могла 
якось передбачити його подальші 
дії. Але в своїх природних умовах 
ця істота неймовірно гарна й на-
гадує якусь химерну квітку з дуже 
рухливими пелюстками. І можна 
тільки дивуватися, як вдається їй 
так легко й плавно давати собі 
раду з усіма своїми кінцівками. Це 
вже напевно вищий пілотаж. 

У цьому музичному проекті ін-
струментальних „кінцівок“ не так 
багато – лише три. Та майстер-

ність кожної з них вартує, здаєть-
ся, окремого восьминога.

Дмитро „Бобін“ Александров, 
Денис Дудко, Олег Марков 
– у такому складі музиканти 
з’явилися вперше, тож цей диск 
є відразу й презентацією ново-
го музичного проекту в форматі 
нестандартного джазового тріо. 
Нестандартного, власне, че-
рез склад інструментів. Замість 
традиційного для більшості тріо 

фортепіано – сопрано-саксофон 
або відносно новий для „Бобіна“ 
бас-кларнет (з цим інстументом 
музикант почав виступати лише 
з 2007-го). 

Зрештою, самі ці духові не 
належать до найпопулярніших 
у джазі, тож хоча б тому ця му-
зика звучить свіжо й незатерто. 
А в поєднанні з контрабасом 
Дудка й барабанами та перкусій-
ними юного Маркова, якому ще 
нема й двадцяти (що не заважає 
критикам називати його одним із 
найперспективніших ударників), 
це витворює дуже цікавий син-
тез. Музичні критики вже встигли 
охрестити це „напів-фрі-джазом“, 
хоча таке визначення мало що 
скаже, бо ж завжди цікаво, що 
саме є в тій другій, „не-фрі“, по-
ловинці. 

Важить і те, що в альбомі ком-
позиції авторства кожного з музи-
кантів. Тож, як подумати, шансів 
на одноманітність чи навіть на 
якусь єдину настроєву домінанту 
в „Octopus’а“ не було. При слу-
ханні досить неважко розрізнити 
мелодійніші й вишукано-ліричні 
композиції „Бобіна“ („Summer 
Snow“ та, особливо, „Hasta la vist-
a, señora“, з іспаноподібними тан-
цювальними ритмами) і технічно 
складнішу й дещо „заплутанішу“ 
музику Дениса Дудка („Love Tria-
ngle“, „Gospel“ та „Hot Monday“). 
Композиції ж Олега Маркова 
привертають увагу передусім 
віртуозністю й делікатністю різно-
манітних шумових і ударних, що 
часом – як-от у „Solar Eclipse“ 
– звучать аж якось містично, ніби 
й справді під впливом сонячного 
затемнення.

Камерний формат, як на мене, 
має ще одну суттєву перевагу 
– він завжди трохи інтимніший за 
більші склади. Різниця між тріо й, 
скажімо, квінтетом чи секстетом 
десь така, як між приватною 
розмовою за кавою і веселим 
застіллям. У тріо кожен із му-
зикантів отримує змогу більше 
сказати й більше почути, й такі 
„розмови“ часом виходять дуже 
довірливими.

 * * ********

Джазові релізи від CompMusic

Обидва диски з’явилися ще 
наприкінці 2008 року, тож у ка-
тегорію „найсвіжіших“ новинок, 
вочевидь, не потрапляють. Та 
оминути їх увагою було б на-
справді великим промахом. Адже 
це той випадок, коли не виникає 
сумнівів: ці релізи вже знайшли 
своє місце в історії українського 
джазу. 
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SkhidSide meets Mark Soskin 
(CompMusic, 2008)

Цей альбом є, мабуть, одним 
із двох найвдаліших „живих“ 
джазових альбомів, що з’явилися 
в Україні, принаймні впродовж 
кількох останніх років (другий, 
до слова, – запис київського ви-
ступу тріо Авішаї Коена восени 
2007-го). 

Спільний концерт українського 
джазового гурту „Схід-Sіde“ та 
американського піаніста Марка 

Соскіна, хоч і відбувся ще в квітні 
2006-го року, диском вийшов 
лише наприкінці 2008-го. Втім, 
такий часовий проміжок став 
тільки додатковим тестом на 
якість. І, показово, що нині ця 
музика звучить не менш цікаво, 
аніж звучала на концерті в клубі 
„А7“ вже три роки тому. 

Навіть більше: цей альбом 
– один із рідкісних випадків, 
коли „живий“ диск майже не має 
недоліків (принаймні відчутних 
для звичайного вуха). І тут, крім 
професійності музикантів, треба 
згадати про не меншу професій-
ність Віктора Овчинникова, який 
зробив цей запис (як, до речі, 
й записи переважної більшості 
київських джазових концертів). 

Отож „Схід-Sіde“ у складі „чу-
десної трійки“: „Бобін“ на тенор-
саксфоні, Андрій Арнаутов на 
контрабасі й Алекс Фантаєв на 
барабанах. А з ними – один із 
найуспішніших на сьогодні нью-
йоркських піаністів Марк Соскін, 
чию музику, самі того не усвідом-
люючи, довгий час слухали міль-
йони телеглядачів (адже саме він 
– автор музичної теми до серіалу 
„Секс і місто“). Хоча віднедавна 
згадка у всіх мас-медіа про цей 
момент біографії все більше 
дратує Соскіна. Зрештою, не це 

є головним здобутком піаніста, 
випускника Берклі, що вже встиг 
попрацювати з багатьма світо-
вими джазовими зірками, – від 
Сонні Роллінза до Біллі Кобема 
та Гербі Манна. Та хоч там як, 
його згода зіграти програму 
з українськими музикантами 
стала дуже світлою подією для 
місцевих меломанів.

Неважко погодитися з Олек-
сієм Коганом, що в цьому альбо-
мі всі музиканти грають на рівних. 
І зовсім не виникає відчуття, ніби 
„зірка“ погодилася зійти з неба 
до простих смертних. Навпаки, 
– Соскін грає дуже уважно та 
делікатно й миттєво реагує на 
найтонші імпульси кожного 
з музикантів. 

Власне, його композицій 
в альбомі лише дві („Seventeen“ 
і „Melt down“). Решта ж – ав-
торства українських колег: від 
знакової для „Схід-Sіde’у“ компо-
зиції „Skhid SideMan“ – до довгих, 
майже на 14 хвилин, „Voices“ 
авторства Арнаутова.

Диск, поза сумнівом, належить 
до тих, які хочеться час від часу 
переслуховувати.

Роксоляна Свято, Київ
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рецен
Біль „сиріт“

Діти емігрантів про себе. 
Сповіді. Думки. Судження… 
Біль. – Львів, 2008, 2009.

У цій двотомній збірці, виданій 
Міжнародним інститутом освіти, 
культури та зв’язків з діаспорою 
Львівської політехніки, основним 
є останнє слово. Всепроникаю-
чий, часом моторошний біль про-
низує твори цих невеликих збірок, 
а твори ці – щира сповідь дітей 
українських заробітчан про своє 
вимушене самотнє дорослішання 

за відсутності материнської ласки 
та батьківської сили, бо батьки 
змушені заробляти своїм родинам 
на хліб на чужині. Згадані твори 
різних жанрів (новела, казка, 
вірш, п’єса, інтерв’ю, коломийка, 
малюнок) були надіслані на Між-
народний конкурс української 
творчої молоді „Діти емігрантів 
про себе“. 

Збірка піднімає проблему „со-
ціального сирітства“ – явища, на 
жаль, добре відомого в Карпатах 
(тут на заробітки їздили і за Австрії, 
і за СРСР), однак такого, що саме 
в новітній історії України стало за-
грозою моральному здоров’ю всієї 
нації. Потребують уваги і „націо-
нальні сироти“ – діти, що виїхали 
за кордон разом із батьками…

Всього ці збірки містять твори 
157 учасників конкурсу. Ось що 
пишуть ці діти: „Ти назавжди ли-
шила все яскраве і чисте на моїй 
Україні“ (про бабусю; Олександр 
Аксьонов з Росії); „Мамо моя, не 
від’їжджай!.. не залишай ніколи 

к у л ь т р е в ю
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ензії та анотації
мене“ (Світлана Гомечко з Закар-
паття); „Мамо… Ще й зараз мені 
пахнуть ті квіти, які ти садила“ (Ірина 
Грицюк з Івано-Франківська); „…а чи 
моя мама у далекому краї слухає 
спів птахів? Може і так, але та піс-
ня вже зовсім не така, як у рідному 
краї“ (Дмитро Добродій з Хмельнич-
чини); „Що мені, як чужих дітей ти / 
За гіркий доглядаєш гріш, / Боже 
рідний, у синім небі, / Чим, скажи, 
я їх гірш?!“ (про матір; Ольга Додик 
з Тернопілля).

Цікаво, що діти ці не обізлилися на 
Україну, що не дала змоги їх батькам 
працювати вдома; навпаки, – в біль-
шості творів – надія, що, як і в родині, 
в Україні теж усе буде добре. А по-
ки… „Україна – це все, що є, що може 
бути, це все найкраще, найрідніше, 
найчудовіше і… найнещасніше!“ 
(Катерина Реброва, Рівне).

Володимир Пукіш, Анапа

Щастя і праця 
Олега Коцарева

Олег Коцарев. Мій перший ніж, 
Київ, Факт, 2009, 184 с.

„Перший ніж“ Олега Коцарева ви-
явився його третьою поетичною збір-
кою. „Статистика знає це“, як і те, що 
до книги потрапило сто чотири вірші 
– як нові (їх більшість), так і публікова-
ні раніше, або ж ті, які з різних причин 
не увійшли до книги „Цілодобово!“. 
Тобто „Мій перший ніж“ – такий собі 
своєрідний проміжний підсумок ко-
царевських писань – із акцентом на 
останньому періоді творчості. 

Така „підсумковість“ робить цю 
збірку іще цікавішою в контексті 
сучасного літературного процесу. 
Я навіть не збираюся висувати якісь 
сумнівні й провокативні твердження 
на кшталт „якщо ви іще сумніваєтесь 
в самобутності поетів-двотисячників 
– прочитайте нову збірку Коцарева 
і зробіть відповідні висновки“, хоча 
міг би. Так, я певен, що глибоко об-
ґрунтований оптимізм цієї збірки, що 
пронизує її від рівня образності до 
рівня тематики – це те, що вирізняє 
коцаревську (і не лише його) поезію 
на тлі дотеперішньої сучасної укра-
їнської, що металась від печально-
серйозного до іронічного і надто 
іронічного (що особливо яскраво 
видно з творчості вісімдесятників). 

Але це все випливає при зіставленні, 
порівнянні – нехай цим займаються 
вдумливі літературознавці, лише на-
малюю цим малесенький хрестик на 
руці майбутньої науки (як це робив 
у дитинстві) – для пам’яті. 

Тепер можна і про поезію. Нехай 
вибачать мені всі за таку кулінарну 
метафору, але я уже давно переко-
нався, що вірші Коцарева у своїй масі 
– схожі на майстерно приготований 
суп. Тут є свої інгредієнти: побутовізм, 
несподівана образність, що часто 
межує із абсурдистською, іронія, тро-
хи ностальгії (один з центральних її 
образів – „диско 80-х“), тонка лірика 

і то гостра, то ніжна радість. Але всі 
ці часто суперечливі поокремо де-
тальки складаються між собою – і їм 
не мулько разом у поезії Коцарева, 
а навіть дуже зручно. Вони допома-
гають одне одному працювати і бути 
щасливими. Сюрреалізм і побутова 
тематика міцно зжилися на сторінках 
цієї збірки. Соціальні мотиви (від раці-
оналістично-абсурдистського вірша 
„Вступ до інфляції“ до хуліганської 
поеми „Соціальне харчування“, яка 
завершується таким безапеляційним 
висновком щодо переваг соцхарчу: 
„ти, сука, поїв дешевше! // (…) ти, 
сука, зекономив!“), і замасковані під 
них ідеалістичні переконання автора 
– або авторський блеф, що теж по-
своєму цікаво – („в під’їзді озброєна 
жінка // прибиває у ліфті табличку: 
// “людину треба нещадно викорис-
товувати // й людині треба нещадно 
допомагати!”“) перемежовуються хоч 
і несподіваними, проте гармонійними 
переходами у легку і глибоку лірику 
(„Мов тепле морозиво // Нерозтале 
– // Цілувати язичок коханої“). 

„Мій перший ніж“ – книга насе-
лена, вона має більше фактурних, 
виписаних героїв, аніж деякі хороші 
романи. Це герої снів, фантазій 
або й реальності: Коцарев їх зна-
йомить між собою, вони мандрують 
збіркою, як йому заманеться, і якщо 
в одному вірші „алкаш середнього 
віку“ Іван Тарновський „вівчарку 
свою обнімав // І казав „Ех, ляпу-
ха!“, то в іншому він (а чому б і не 
він?) каже комусь „Кооооооооооля! 
// Не гониииииии! // Не ригааааа-
аай!“, а ще в іншому (чому б – знову 
ж – не він?) в ролі „одного алкаша“ 
„лізе через спину другого і б’є тре-
тього“. І всі ці пристрасті викликають 
радше усмішку, аніж сум, і чомусь 
здається, що у кожного алкаша 
є своя вівчарка-ляпуха.

Більш відомі герої книги Коцарева 
так само виявляються втягнутими 
у звивистий і переплетений образний 
ряд його поетики. Раїса Троянкер 
– „ночами вигадує вірші, // Схожі 
на вікна, що красиво розбились по-
серед площі“, а Віктор Петров „кохав 
дружину іншого поета, Миколи Зеро-
ва // і (…) вони з нею вдвох збирали 
цукерки, // які розсипались по під-
лозі, // поки Микола Зеров ходив 
десь Києвом…“. А Олегові друзі та 
близькі люди і взагалі нахабно осе-
ляються мало не в кожному другому 
його вірші. 

„Мій перший ніж“ так і хочеться 
назвати „подорожньою книгою“, 
„книгою-мандрівкою“, адже до звич-
ного поетичного форпосту Коцарева 
– Харкова – тут додаються міста і до-
роги, які його надихали. Передовсім 
це – Житомир, який раз-по-раз ви-
гулькує з того чи іншого тексту. Це 
– і „Велика Ялта“, і „Велика Яремча“ 
і, звісно ж, ціла „Велика Румунія“. 
А з доріг неодмінно потрібно згадати 
„Трасу Е-40, відтинок Чугуїв–Хрес-
тище“.

Чи не найпоетичніша коцаревська 
здатність – помічати – з новими при-
ємними подробицями розкрилась 
у збірці „Мій перший ніж“, породжу-
ючи завжди неповторні метафори: 
„Із її високого дому // Наші вікна 
здавалися лігвом звірів, // А з нашо-
го дому маленького // Її вікна були 
// Продовженням мертвих заводів“, 
„в небі, замість місяця // з’явився-
я грандіозний голубий метелик“. 
А інша цікава коцаревська здатність 
– фантазувати і конструювати – при-
йшлася в нагоді при створенні хо-
рошого розділу книги „Тексти і візії“, 
в якому важливо не лише читати, але 
і – бачити, роздивлятися і вловлю-
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вати різноманітні переливи форми 
і змісту. 

А якщо говорити про це все дуже 
коротко – то нова збірка Олега 
Коцерева, так само, як і попередні, 
рекомендується всім, всюди і завжди 
– бо насправді доброї поезії заба-
гато не буває, забагато буває хіба 
того, з чого Коцарев її робить, але 
то – вже інша, зовсім-зовсім інша 
історія. 

Богдан-Олег Горобчук, Київ

Два гігабайти Іздрика
Юрко Іздрик. Флешка-2GB, Київ, 
Грані-Т, 2009, 248 с.

Популярний український пись-
менник із Калуша Юрко Іздрик вже 
давно не тішить читачів свіжими 
романами чи повістями. Цього року 
в нього вийшло аж дві книжки, одна 
з яких („Іздрик 3 в 1“) збирає докупи 

прозову трилогію, написану в 90-х, 
а інша (власне „Флешка-2Gb“) ре-
презентує доробок автора в „малих“ 
формах: есеї, оповідання, авторські 
колонки тощо, що побачили світ 
в різні часи та за різних обставин. 
Скажімо, зібрані в першому розділі 
недавні тексти мають бути знайомі 
читачам „Українського журналу“; 
есей „Любов“ з’являвся у збірці 
текстів про любов, а есей „Свобода 
дада“ – у збірці текстів про свободу; 
майже повністю перекочувала на 
новий, більший за обсягом „носій“, 
„інформація“ зі старої „Флешки“ 
півторарічної давнини; і так далі. 

„Флешка 2-Gb“ – компіляція до-
волі відмінних між собою текстів 
(у всіх сенсах), і якийсь об’єднавчий 
авторський задум в цьому різнома-
нітті відразу не простежується. Тож 
дуже важко вести мову про збірку 
„в цілому“; виділити можна хіба окре-
мі тематичні розділи, серед яких най-
цікавішими видаються два: „Крапки 
над Я“ та „Поет і йог…“

У першому з них Іздрик поєднує 
традиційну проблему пошуків свого 
„Я“ із всіляко обіграними темами 
„точок“: точка зору, точка відліку, 
crack point тощо. Тема більш ніж 
плідна, адже кожен так чи інакше 
мусить стати на певну позицію, за-
йняти конкретне місце в існуванні; 
кожному доводиться маркувати 
час і простір, розмежовувати 
і розподіляти їх уявними точками чи 
принаймні крапками з комою. Пер-
сонажі Іздрика часто опиняються 
перед тією ж дилемою, а в цих есеях 
письменник пробує розібратися 
з нею шляхом міркувань – дотепних 
і розбавлених кумедними історіями. 
Лейтмотивом текстів є принципова 
неможливість знайти ті чи інші точки 
(„У мене нема точки зору“; „точка 
[відліку] знайдеться десь серед роз-
ділових знаків цього тексту“; „ніякої 
точки опори не існує“). Скарабей 
самотужки рухає і формує своє 
Йа так, як йому заманеться – цей 
запозичений у Пєлєвіна образ не-
абияк імпонує Іздрику. В манері 
Геракліта він декларує невпинний 
рух, що подеколи переростає в по-
літ – навіть якщо це політ через ві-
кно маршрутки, яка в’їхала у стовп. 
Від романтичного пафосу автора 
рятує тільки постійна (само)іронія. 
Зате на думку весь час спадає „по-
стмодерний“, давно перетворений 
на банальність, релятивізм стосовно 
усього сталого і непорушного, але 
й він, здається, досить чужий Із-
дрикові. Попри всі філософування, 
відповідники яким можна відшукати 
де завгодно, це перш за все літера-
тура майстерного прозаїка. Вкотре 
переконуєшся у його вмінні гратися 
з мовою, вигадувати нестандартні 
сюжети, вплітати геометрію у філо-
софію та водночас стібатися з на-
вколишнього соціуму. Що так само 
властиве й решті текстів збірки.

„Поет і йог…“ – це чотири есеї 
про буття-поетом у наших умовах. 
Про йогів жодного слова, це лише 
скорочення від займенника „його“. 
Його – поета – шлях до поезії, пере-
хід до прози, спосіб життя та спосіб 
помирання – становлять основні 

теми есеїв. Здебільшого йдеться про 
поетів реальних. Так Іздрик розпо-
відає і власну історію про те, як він, 
інженер із Калуша, став поетом, але 
прочитав Андруховича і передумав. 
Спільною для інших есеїв розділу 
є тема відносин поета із потойбіч-
ними силами або тим, що за них 
видається. Автор із неприхованим 
сарказмом сміється над міфом про 
поета і його Смерть, вигадуючи пре-
красний спосіб поетового „піару“ за 
її рахунок. Кумедно показано нена-
званого, але вгадуваного поета-від-
людника Л., „гуру“ і „просвітленого“, 
чиї загадкові мантри здаються 
більш схожими на алкогольну ма-
ячню. Тільки про потойбічні мандри 
в романах Андруховича Іздрик від-
гукується без тіні стьобу і „деміфо-
логізації“, а зі щирим захопленням 
і майже романтичними рядками про 
подорожі героїв у Пекло, що цілком 
узгоджується із романтикою власне 
Патріархових творів.

Що іще є у новій „Флешці“? Без-
кінечні ігри зі словами та поняттями, 
блукання розгублених у часі й про-
сторі персонажів, спроба поділу 
всіх людей на психопатів та невро-
тиків, спроба будувати геометричні 
фігури із мапи Івано-Франківська, 
нарікання на неякісні готелі, зачу-
дування вигадливими алкоголіками, 
історична географія рідного міста, 
а також гра, стьоб, містифікації та 
ампліфікації.

Словом, є що почитати, а заодно 
можна й подивитись на невеликі 
кольорові ілюстрації автора. Книж-
ка вийшла не в звичній „Лілеї-НВ“, 
а в „Гранях-Т“, і, можливо, тому це ви-
дання ззовні позитивно відрізняється 
від попередника: тверда обкладинка, 
якісний папір… Ну і, головне, тексти. 
Різні – часом майже філософські, 
подеколи цілком художні, інколи геть 
експериментальні – і всі вони дають 
змогу вповні відчути світобачення 
нестандартного і майстерного пись-
менника.

Ігор Самохін, Київ
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В 
принципі, вже час звістувати, піплу мізки парити, 
хоча, звісно, ну його в баню.

В принципі, це місія віщого коня, але кінь зіржа-
вів – карусельне опудало, викрадене румунськи-
ми циганами. Попіл, попіл...

Я і сам заіржав би, не так народ випередити, як попере-
дити паніку: мобілізація – стоматологія механізму опору.

Механізм опирається техогляду. В коробці – вата, в міксе-
рі – вата, трансмісія – ватяна, і магнето не видасть більше 
десятка ват.

Ну, нехай не всіх, ну, бодай дружбачків-братчиків уряту-
вати та з десяток сестер розбудити.

Обійняти, підняти, дати раду і звіт попервах, а потім – ві-
стувати, згорнути банк, порадіти, накурити, далі – пересор-
тувати, стартувати і линяти нах.

У мене ж там уже все давно готово: катакомби, бомби, 
запаси води, іприту... цілий підпільний обком з агітацією. Все 
там у мене є, навіть „мене, текел, фарес“ усіма мовами сві-
ту. Хоча переважно на івриті.

Але ситуація гнила, як не крути: ні коня, ні Олега, ні сане-
підемстанції. 

І зерно Юрія проростає з протилежного боку гори три-
листником якогось Євстахія: я не в шоці, я просто в áхуї.

Ні коня, ні ікони... ну, це таке; 
згодиться дзеркало і яка-небудь 
дощечка вербовая: осідлав і – 
гайда до раю.

Суха сакури гілка, недопите са-
ке – все, що залишилося від попе-
реднього самурая.

Скачу на дощечці, іржу галя-
бардою, до дзеркала молюся. 
Коротше, тренуюся.

Десь у мене повинна була бути 
чи то астролябія, чи то алебарда. 
Та й військовий квиток десь валяв-
ся (це така книжечка відривних 
бонусів).

Відірватися би по-чорному, підірвати б усіх, навіть тих, ко-
му по барабану. Але місіонерів зазвичай душить не жаба, 
а сміх. Ну, бо смішно, коли ти на дощечці мостишся, а жаба 
десь там – у тумані.

Наводити мости, підривати колії – це якась партизанщи-
на, шняга, не місія.

Врятувати нехай одну, але витягти з води, на ноги поста-
вити, признатися: „I Miss You“.

Вона так любить життя – через це на неї так любо диви-
тися.

Вона вміє говорити (таке трапляється) і вміє слухати (про 
таке навіть не мріється).

Вона знає ціну словам, вона сама їх складає, майструє 
– не лише баби базарні базар фільтрують, не лише у філь-
траційних таборах проростають Євстахії з Юріїв.

Ну, але що? – мої лінзи-приціли збито, мої фільтри-легені 
геть просмолені, і карусельний кінь не б‘є іржавим копитом, 
і Олег знову на якихось голландських гастролях.

А вона – як вона: найкраща з усіх можливих модель для 
майстрів старої дати. Тих майстрів уже нема, та скульпту-
ри її тіла вимальовує кожна ніч, кожен день і навіть промінь 
рентген-апарата.

Немає в мене її фото. Лише флюорографія та енцефало-

грама. І аналіз крові на простирадлі. Простирадло піде на 
хоругви, решта – в архіви постраждалих.

Прости мені, сестро, просто і радо. Адже ми, на щастя, 
не друзі й, на жаль, не коханці (бо яке там кохання з флю-
орограмою, бо яка там дружба під стронцієм, сонце, – пів-
розпад короткий, практично немає шансів).

Але вона так любить жити, попри всі алергії, анемії, не-
жить. Щоденники її віз, декларації митні колекціонують ін-
женери генні. Я розумію цих колекціонерів. Цю нечисть, цих 
майбутніх геніїв.

Вона теж геніальна – не боїться виступати в цирку. Хоча 
який це вже цирк, коли під відкритим небом... коли на межі 
чотирьох чи п‘яти державних утворень...

Вона жонглює печінками, нирками, балансує в зонах duty 
free і в якихось інших, стрьомних зонах. А якщо й зриваєть-
ся, то летить угору, ну, туди, під купол, де небеса акробатів. 
І звідти її слова відфільтровані падають іноді дощем, іноді 
пухом, іноді інтернаціональним матом.

Інтернаціонал савани – її звіринець. Вона оперує інстинк-
тами, тваринними снами, нервами. Найчастіше за нею гре-
буть павіани. Хоча трапляються і зебри, і зубри, і навіть ти-
гри з левами.

Вона любить майже усіх чоловіків, бо й вони її люблять 
майже без винятку.

А от з жінками не склалося – 
у жінок свої розклади, не вруба-
єшся, хто винен, хто не винен тут.

Вона б їх усіх подружила.
В сенсі – всіх цих чоловіків з їх-

німи жінками.
Але це хіба треба бути багато-

жильною, принаймні життя зо два 
не завадило б.

А вона так любить жити своїм 
першим, своїм останнім, своїм 
одним. Одним днем, однією те-
мою. Хоча для певності – від се-
бе скажу – було б незле, щоб 

ця любов була хоч трохи взаємною. Бо виходить так: вона 
любить життя, а її подруги, наприклад, вважають її життя пе-
ресраним борщем. Ну, подружки гальмують. У них що не 
роман, то відкат. А в неї все на купу: обломи, облоги і пес 
його знає, що ще.

Коротше, нікого я так не врятую. Тим більше – плеврит, 
і часу замало дано. Але кажу собі: „Євстахію, себто, Юрію, 
герою недобитий, ну хоч раз, хоч спробуй, поворуши за-
дом, інакше на хрін ті катакомби і словникові запаси івриту. 
Бо вона так любить любити, бути веселою і молодою, тож 
розкрути задля неї бодай каруселю, або розкрути когось 
на куриво і поділися самокруткою чи... хоча б водою. Ну, бо 
справді – пофік ті підземелля, рухи опору, пори ока, їдиш, чи 
то пак іврит, уся ця морока... 

То ти йдеш, чи не йдеш? 
Їдеш? Не їдеш? 
Тут уже сам вирішуй, коли і де. 
Вирішуй, що важливіше: її алергія, чи твій плеврит.
Кого із вас тупо задуха задушить.
Бо якщо навіть іржавий кінь злітає з копит, то піднятись 

з копит тобі – це ж за щастя, за милу душу. 
А іржати не конче. 
Іржати не мусиш“.

ХІП ХОП
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„Як вариться історія“ / „Ako sa varia dejiny“
реж. Петро Керекеш
Словаччина, Чехія, Австрія, 2009, 88 хв.

Кіно про війну сьогодні знімають всі. І аніматори (Арі 
Фольман, „Вальс з Баширом“, 2008), і документалісти, 
і режисери ігрових фільмів наново відкривають архіви, 
шукають живих учасників боїв, або ж по-своєму, хоч і зі 
щирими намірами, підміняють історичні факти. Як ось, 
наприклад, Квентін Тарантіно, який привіз цього року 
в Канни своїх „Безславних виродків“ („The Inglourious 
Basterds“, 2009). Що ж до документальної достовірнос-
ті, то режисери часто навіть не намагаються приховати 
симпатії до жертв, ворогів змальовуючи стереотипно: 
що більше їхніх звірств покажеш, то кращий в тебе ви-
йде фільм.

Словацький документаліст Петро Керекеш (більше 
про творчість режисера – в УЖ 3/2008) зняв кіно не про 
один, а шість воєнних конфліктів. Знімав він не про воїнів 
чи політиків, а про кухарів, робота яких, зрештою, з вої-
нами та політиками була пов’язана. Провідна ідея фільму 
– не пошуки винних чи смакування помсти, а питання, чи 
мали змогу воєнні кухарі рецептурою їжі змінити настрій 
та бойові якості солдат, а через це – змінити й історію 
людства.

Так чи ні?
Керекеш героям ставить прямі запитання і деколи йому 

щастить отримати пряму відповідь, хоча кухарі зазви-
чай стримуються від однозначних тверджень. Можливо 
й тому, що ніколи не задумувалися – чи варили вони тіль-
ки „за наказом“, чи за власними рецептами, і чи своїми 
смачними стравами допомогли країні виграти війну…

Документальний фільм „Як вариться історія“ побудова-
ний на контрастах та аналогіях процесу готування страв 
і підготовки до бою. Коли, наприклад, росіянин Василій 
згадує про свої наївні сподівання, що кухня врятує його 
від крові та боїв, його закадровий голос монтується 
з кадрами, на яких військові кухарі ріжуть корову. За про-
цесом слідкує з десяток молодих (іноді наляканих, іноді 
пригнічених) солдат, і з їхніх облич та з натуралістичних 
звуків різанини можна зрозуміти, що й для роботи на 
кухні треба бути сильним… 

Далі паралельно монтуються епізоди, де німець 
Франц твердить, що німецький хліб найкращий у світі, 
а росіянка Клавдія каже, що „хліб як хліб, він усюди 
однаковий“. Або двоє французів ніяк не дійдуть згоди 
в поглядах на французько-алжирський конфлікт. Іро-
нічним вийшло й поєднання розповіді пані Людмили 
(готувала російським окупантам у Чехословаччині) 
про те, як у вільний час дивилися сучасні російські 
фільми, з архівними кадрами совєтських танків у Празі 
та російських солдатів з чеськими дівчатами на шаш-
ликах…

„Наші“ vs „ваші“
Саме монтаж сповідей та образів надає фільму дра-

матичного драйву. В одній із найколоритніших сцен стріч-
ки француз Жак після того, як власноруч ловить півня 
й розповідає про його символічне значення для Франції, 
без єдиного слова ріже його й готує з нього обід. В цей 

час закадровий голос іншого француза, Рене, нам роз-
повідає, як алжирці в 50-х роках різали французів.

Кожна розповідь завершується оригінальним, хоч 
навряд чи їстівним рецептом. Наприклад, „отруєний 
хліб для 1000 есесівців в полоні“, „угорська ковбаса 
для 120000 совєтських окупантів“, „остання вечеря для 
маршала Тито“, „відбивна для 19 потоплених товаришів“, 
„теляче м’ясо для 80000 хорватських воїнів“ і т.п.

Спільної зустрічі кухарів у фільмі немає – конфронтація 
спогадів відбувається перш за все за допомогою монта-
жу. Лише одного разу режисер запитав двох сербок та 
хорвата, чи змогли б вони разом зварити обід. Жінки від-
повіли, що без проблем, а хорват – ні за що, бо, за його 
словами, „серби вже досить мені наварили“.

Воєнних ігрових та документальних фільмів безліч. 
Натомість один з героїв нового словацького фільму має 
рацію, коли каже: „Якщо двоє роблять те саме, це не те 
саме“. Керекеш є промовистим доказом цього.

Івана Ґрешлик, Прага

Ситий воїн – сильний воїн

фільм
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Тема: 
між „де-юре“ і „де-факто“

6|2009  
ціна 30 Kč

Україна – це країна 
катастрофічної прірви між 
„де-юре“ і „де-факто“. 
„Де-юре“ ми маємо вільну пресу, 
незалежні суди, безкоштовну 
освіту, відокремлений від 
влади бізнес і відокремлену від 
держави церкву. 
„Де-факто“ наша вільна преса 
нафарширована замовними 
матеріалами, наші суди якщо 
від чогось і не залежать, то від 
нашого ж законодавства, наша 
освіта, як шльондра з об’їзної 
дороги, має тверді розцінки 
на заліки й іспити, курсові 
й дипломні, кандидатські 
й докторські дисертації, 
наш бізнес поділений на 
зони партійно-кланового 
прикриття, а наш президент 
роздає батюшкам на Великдень 
священний вогонь з Єрусалиму. 
Так, Україна – це країна, де всі 
поняття є відносними. І лише 
корупція у нас – абсолютна.

Олександр Бойченко




