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Ук р а ї н с ь к и й ж у р н а л

Люди – якщо вірити науці
біології – належать до
хребетних. Українці – якщо
вірити науці етнографії
– належать до людей.
Постійним джерелом
інфекції для українців
– якщо вірити науці
історії – упродовж століть
залишається Росія. Натомість
імунітету проти її імперської
зарази ми так у собі й не
виробили. Може, котрась
із наук прибріхує? Може,
ми все-таки належимо до
безхребетних? А заразом
– і до безмозких, оскільки
раз по раз примудряємося
підхоплювати одну і ту
ж недугу.
Олександр Бойченко
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Ван Ромпей. Найгірше – на кінець
Зрештою, гора породила
мишу. Учасники вечері ще
не доїли першої страви, як
Герман Ван Ромпей став
першим європейським
президентом. Нас, як-то
кажуть, знову пошили
в дурні. Десять років
закінчилось. Гірко.
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Петро Андрусечко
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Найбільше електорального
урожаю на епідемії хотіли здобути
саме київські політики і в першу
чергу ті, за кого голосуватиме
Західна Україна, тобто Тимошенко
та Ющенко. В перші ж дні
інформаційної грипозної атаки
прем’єр приїхала в „охоплений
епідемією“ Тернопіль, а Ющенко
наступного дня відвідав Львів.
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Cправи з тілесними
хворобами у нас ідуть хоч
і погано, зате закономірно.
А ось де відбувається щось
уже геть незрозуміле, то це у,
так би мовити, царині хвороб
ментальних.

www.ukrzurnal.eu
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Петро Андрусечко

Може, годилося б, з огляду на наближення
свят, наповнити грудневий номер якоюсь приємною інформацією. Та, на жаль, такої тут знайдете небагато, якщо знайдете взагалі.
Цей номер присвячено темі, яка вже кілька
місяців лякає людей по цілому світі – грипові.
Цілком імовірно, що коли ви читатимете це число „Українського журналу“, багато що втратить
актуальність. Якщо на початку листопада висока смертність, спричинена грипом, викликала
правдиву паніку як в Україні, так і за її кордонами, то вже наприкінці листопада всі почали заспокоюватись. Статистика виявилася не гіршою,
ніж у попередні роки, вірус здалося втримали
під контролем. Але докладно за кілька годин до
здачі цього числа головний санітарний лікар ЧР
повідомив, що вірус свинячого грипу вже почав
мутувати, і що попередні побоювання вірусологів можуть справдитися.
А чим у цей час бавляться наші політики?
Українські роздають марлеві пов’язки, просять світ допомогти ліками, які лікують зовсім
не грип, проголошують на своїх бігбордах
інфантильні гасла і підхіхікують безглуздим
Путінським жартам. Щоправда, пані прем’єр
ще й один мільярд гривень виділила на боротьбу
з епідемією. Маймо надію, що боротьба ця не
стане подібною до боротьби з корупцією, яка
на наших теренах вже досягла свого піку і лякає
не лише бідних платників податків, але почала
загрожувати й самим корупціонерам. Бо як
інакше зрозуміти те, що одна з найсильніших
політичних партій Чехії відкрито говорить, що
вона наскрізь просякнута корупцією, і що зрощення бізнесу з політикою почало серйозно загрожувати навіть політичним партіям, не кажучи
вже про державний устрій як такий. Політики
відчувають, що з чогось потрібно почати, хоча
знають, що якщо почнуть, то справа дійде і до
них. До речі, Чехія цього року за рівнем корумпованості посіла серед 180 країн світу 52 місце.
Україна – 146-е.
Тим часом в Україні, здається, процес зворотній. Там перманентні передвиборчі кампанії набридли навіть їхнім інвесторам, які б уже радо
позбулися безнадійних українських політиків.
Може, це не найгірша інформація, а певний
рецепт для українських виборців – як не інвестувати свої голоси (а це великий капітал) у менше
чи навіть найменше українське зло. Зрештою,
за двадцять років свободи ми вже не раз з’ясували, що ця дорога нікуди не веде.

Вибір без вибору
Бізнесу набридло викладати
величезні суми на вибори,
які зазвичай акумулюють
маси політтехнологів
різної масті, вітчизняних та
закордонних, вимагають оплати
журналістів, площ в газетах,
Інтернет-порталах, агенціях
новин, теле- та радіоефіру.
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Aрхіви ще не видали
всіх секретів
Чеський Інститут студій тоталітарних режимів оприлюднив
нещодавно на своєму офіційному
сайті список 985 осіб (із загального
числа 1028), які наприкінці 1989-го,
працювали агентами чехословацької розвідки. Розвідники цікавилися
39 країнами світу і координували
свою діяльність з радянською КДБ.
Найбільше чехословацьких шпигунів працювало під різним – здебільшого дипломатичним – прикриттям
у Австрії, Німеччині та Франції.
В світовій практиці таких прикладів
небагато, тому цей крок викликав
чималі емоції. Але ще більше гала-

су наробило оприлюднення списків EZO і SEZO, тобто списків осіб,
якими комуністична держбезпека
Чехословаччини цікавилася, і кого
перевіряла. Згодом декого з них
держбезпека переслідувала, інших
залучала у власні лави – робила
з них довірених осіб та кандидатів у
„сексоти” (секретні співробітники).
Списки з тисячами імен та спеціальною системою пошуку потрапили
в інтернет не зусиллями офіційної
установи, як очікувалось, а приватної особи – колишнього дисидента,
а нині громадського активіста Станіслава Пенца. За його словами,
списки він одержав уже давно від
колишнього директора словацького ІНП Яна Лангоша (у 2005-му
Лангош загинув у автокатастрофі).
За кілька днів списки EZO і SEZO
з веб-сторінки www.svazky.cz зникли. Пенца залякали скаргами та
судовими позовами.
Інститут студій тоталітарних
режимів не виключає, що одного
разу він також оприлюднить такі
ж списки EZO і SEZO. Щоправда,
після того, коли їх буде опрацьовано і виправлено помилки. В чеських
ЗМІ пролунали припущення, що
Інститут останнім часом зосереджується не так на розкритті
архівних матеріалів, як на власній
інтерпретації минулого.
6

Чехія і Словаччина 17 листопада відсвяткували 20-у річницю
революції 1989 року. В обидвох
нащадків колишньої федерації вже
роками під різними назвами існують інститути національної пам’яті,
та ні Братислава, ні Прага в справі
комуністичного минулого крапки
ще не поставили. Процес обробки архівних матеріалів триватиме
не один рік. Лиш би не пропала
політична воля і не взяв верх „вибірковий” підхід…
Богдан Копчак, Прага

Україна увійшла
до Бюро Комітету
міністрів Ради Європи
З 18 листопада Україна стала
членом Бюро Комітету міністрів
Ради Європи.
До Бюро, яке складається з шести осіб, входять представники як
країн попереднього головування,
так і країн, що головуватимуть
у майбутньому.
Україну в Бюро Комітету міністрів Ради Європи представлятиме
Постійний представник України
при Раді Європи Євген Перелигін.
Основним завданням Бюро є організація засідань Комітету міністрів Ради Європи, формування їх
порядку денного. Крім того, Бюро
спрямовує діяльність робочих органів Комітету міністрів Ради Європи.
18 листопада на засіданні Комітету міністрів Ради Європи головування в організації перейшло
від Словенії до Швейцарії. Україна
головуватиме в Раді Європи у 2011
році.

ЄКУ в Лондоні
13-15 листопада в Лондоні відбувався ХІІ з’їзд Європейського
конгресу українців (ЄКУ), в роботі
якого взяли участь представники 19
з 27 членів ЄКУ. До членства в ЄКУ
було прийнято Пласт (Словаччина)
та Українську громаду Республіки Хорватія, умовними членами
стали Спілка українців Португалії
та Українська громада Іспанії.
Учасники зібрання надали дотихчасовому голові Ярославі Хортяні
мандат очолювати ЄКУ в другій
каденції та обрали президію ЄКУ
в складі: Славко Бурда (1-ий за-

ступник голови), Петро Тима (2-ий
заступник голови), Федір Курляк
(генеральний секретар), Левко
Довгович (почесний член президії),
Віра Коник (Естонія), Галина Маслюк (Греція), Іван Лаба (Словаччина), Мирослав Гочак (Сербія).

Соломія
Крушельницька
у Варшавській опері
У Великому театрі Національної опери Польщі 19 листопада
відбулося офіційне відкриття погруддя відомої оперної співачки
українського походження Соломії
Крушельницької, виготовлене за
сприяння Фонду Арсенія Яценюка
„Open Ukraine”. Представників
Польщі й України, а також дипломатичних установ Варшави привітали керівник Театрального музею
Анджей Кучинський, посол України
в Польщі Олександр Моцик та голова Фонду „Open Ukraine” Іванна
Климпуш-Цинцадзе. Перед гостями
виступили львівські оперні співачки
Наталя та Галина Дацко, виконавши арії, що їх Крушельницька співала на варшавській сцені.
Погруддя, виготовлене львівськими архітекторами Василем Яричем
і Орестом Скопом, представляє
Крушельницьку в образі Графині
(головний персонаж однойменної
опери Станіслава Монюшка), яким
вона дебютувала на сцені Варшавської опери, виступаючи тут упродовж чотирьох сезонів (1898–1902).
Скульптура зберігатиметься в Театральному музеї Великого театру
національної опери Польщі.

СКУ закликає
протестувати проти
суду над Іваном
Дем’янюком
30 листопада 2009 року
в Мюнхені (Німеччина) відбудеться судовий процес над Іваном
Дем’янюком, якого німецький суд
намагається звинуватити в тому,
що в 1943-му він був вартовим
у концтаборі Собібор, де загинуло
близько 27 900 осіб.
Під час Другої світової війни
Іван Дем’янюк, будучи солдатом
радянської армії, потрапив до нацистського полону та під загрозою
смерті змушений був виконувати
обов’язки вартового.
29 липня 1993-го Верховний суд
Ізраїлю прийняв остаточне рішення про те, що Іван Дем’янюк не
був „Іваном Грозним з Треблінки”,
в чому його було попередньо звинувачено. Відтак 18 серпня 1993-го
Верховний суд Ізраїлю відхилив петиції про подальший розгляд справи Івана Дем’янюка за приписані
йому злочини в Собіборі, оскільки
це було б нерозумно та порушило
б, між іншим, юридичне правило,
згідно з яким ніхто не може двічі
опинятися на лаві підсудних за тими
самими звинуваченнями.
Неймовірно, але незважаючи на
ці рішення Верховного суду Ізраїлю, Німеччина хоче судити свого
колишнього полоненого, тоді як
німців, пов’язаних з діяльністю нацистів, уже давно амністовано.
Тому Світовий Конгрес Українців
закликає українців усього світу
30 листопада 2009 року протестувати проти суду над Іваном
Дем’янюком. Конгрес розцінює цей
процес як спробу перекласти вину на полоненого та применшити
відповідальність колишніх вояків
вермахту за нацистське минуле та
за амністію.
СКУ

За комуністичні
символи до в‘язниці
Президент Польщі Лех Качиньський підписав закон, що передбачає кримінальну відповідальність
за володіння або придбання комуністичних символів.
Того, хто володіє, продає або поширює речі чи записи, що містять
символіку комунізму, може бути

оштрафовано або засуджено до
тюремного ув’язнення на строк
до двох років. Від відповідальності
звільнені лише ті, хто використовує
символіку в художніх чи освітніх цілях,
а також колекціонери комуністичної
атрибутики.
Законопроект був запропонований правою партією Prawo
i Sprawiedliwość і підтриманий
правлячою партією Platforma Obywatelska.
Законопроект
розкритикували ліві партії, зокрема за те, що
в документі не міститься список
конкретних символів, які підлягають
забороні.

Атестат зрілості
з української
Віце-міністр
освіти
Польщі
Кшиштоф Становський 23 жовтня
повідомив, що з 2015 року учні,
які складатимуть іспит на атестат
зрілості, з-поміж інших іноземних
мов зможуть обрати українську
– поряд із англійською, німецькою
та російською. Наразі українська
мова в Польщі має статус мови нацменшини.

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
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Фото: Костянтин Москалeць

Микола Рябчук: „Люди, які бояться Європи чи
Америки – зазвичай там не були”

17 листопада в Брюсселі укладено лист про намір створення спільної
миротворчої бригади Литви, Польщі
й України. Його підписали представники оборонних відомств трьох
країн: Раса Юнкявіченє, Станіслав
Коморовський та Валерій Іващенко.
Міжнародна дивізія налічуватиме
4,5 тисячі військовослужбовців, а її
штаб-квартира
знаходитиметься
в Любліні. Попередня готовність декларується на 2011 рік, проте в ЄС
на створення подібних бригад йде
близько семи-восьми років.
Ініціатором проекту виступила
польська сторона, вона ж буде
головувати в бригаді. Українці
й литовці визначать своїх офіцерів
для керування бригадою, однак їхні
солдати поза навчаннями та місіями
перебуватимуть у власних дивізіях.
На думку міністра оборони Польщі
Богдана Кліха, створення спільної
польсько-литовсько-української
бригади – це найважливіша військова ініціатива в усій польській східній
політиці. За його словами, проект
корисний для всіх сторін: для східних сусідів Польщі, особливо для
українців, – це шанс наблизитися
до стандартів структур НАТО, а для
Польщі така співпраця допоможе
стабілізувати стосунки з найближчими сусідами.
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Що спільний з Польщею і Литвою
контингент значить для України?
Я позитивно оцінюю ідею створення
такої спільної бригади, однак також
хочу сказати, що не варто надто переоцінювати цю подію. Це не перший такого роду проект співпраці
України з НАТО, їх реалізовувалося
вже досить багато. Це допоможе
модернізації і вестернізації збройних сил України. Зараз у офіційного
Києва є певні труднощі в плані
такої співпраці, оскільки опозиція
досить ефективно блокує подібні
програми, тому я не впевнений, чи
саме цей проект буде затверджено
українським парламентом.
Чи використовуватиметься ця спільна
бригада у миротворчій місії в Афганістані? Адже останнім часом і в США,
і в країнах ЄС, і в Україні йде дискусія
про присутність військових контингентів в Афганістані?
Я не вважаю, що цей батальйон буде створено саме для участі в операції в Афганістані, хоча союзницькі умови передбачають участь в усіх
операціях НАТО. Але на даний
момент Україна не є членом НАТО,
тому функції цього батальйону,
я думаю, обмежаться операціями
на європейському континенті. Разом із тим я не драматизував би
участі українського миротворчого
контингенту в операції в Афганістані, адже всі солдати-українці, які
там знаходяться – добровольці,
причому такі, що пройшли солідний
конкурс (на відміну від радянських
часів, коли десятки тисяч людей
посилалися до Афганістану незалежно від їх волі). Тому я не ототожнював би створення такого кон-

тингенту з афганською операцією,
хоча, напевне, такі спроби з боку
опозиційних політиків будуть.
Польська сторона одностайно говорить, що такий спільний проект
допоможе в процесі євроатлантичної
інтеграції України. Однак з уст українських політиків можна почути вираз
„галопом до Європи”, адже, на їхню
думку, політика євроінтеграції часто
суперечить національному інтересу
України. Наскільки це так?
Термін „галопом до Європи” вживають ті політики, які тієї Європи
ніколи не бачили й не розуміли.
Це величезна проблема, що наше
суспільство – в тому числі й наш
теперішній політичний клас – жило
в такому ізольованому, віртуальному світі, де вони засвоїли певні
стереотипи, які зараз дуже важко
подолати, особливо, коли немає на
те бажання. Моє особисте спостереження – люди, які бояться Європи
чи Америки – зазвичай там не були,
вони не знають жодних іноземних
мов. З іншого боку, висловлювання
„галопом до Європи” має певний
резонанс, адже твердження про
євроінтеграцію надуживалося сьогоднішніми політиками, які більше
про це говорили, ніж робили, чим
і скомпрометували себе. З цим ми
повинні погодитися, стверджуючи,
що на даний момент Україна неготова вступити до Європейського
Союзу, і, можливо, меншою мірою,
до НАТО. Однак у цивілізаційному
сенсі – це невідворотний процес,
і це єдиний шлях України, якщо вона
хоче бути демократично розвиненою державою.
Спілкувався Ігор Ісаєв, Варшава

Ван Ромпей. Найгірше – на кінець
Не знаю як вам, а для мене вівторок 19 листопада означав
завершення майже десяти років
життя. Десяти років, пов’язаних
з Європейською конституцією або
ж – що, по суті, те саме – Лісабонською угодою. Коли почалось її обговорення, ми ще не були членами
Євросоюзу, але вже знали, що ними
станемо. Вже сам процес створення
конституції міг багато про що розказати. В Брюсселі тоді збирався
так званий конвент: перший у 1999
році підготував Хартію основних
прав і свобод (ту саму, дія якої не
поширюватиметься на Польщу,
Великобританію і, завдяки Вацлаву
Клаусові, на Чехію також). Другий
конвент, який засідав від лютого
2002-го до липня наступного року,
вже підготував цілу конституцію.
Пригадую, я тоді написав кілька
розлючених статей, де критикував
передусім те, як виник остаточний
документ. Подейкували, що голова
конвенту, колишній французький
президент Валері Жискар д’Естен,
дав можливість всім членам конвенту виговоритися. А потім сів і написав текст конституції сам.
Вацлав Гавел, який тоді був чеським президентом, казав, що хороша конституція повинна бути написана так, щоб її можна було читати
і щоб її могли вчити діти в школах.
Натомість Європейська конституція
складає том завтовшки 320 сторінок
і містить близько 50000 слів – навряд чи її опанують школярі.
Наприкінці жовтня 2004 року
текст конституції був схвалений
країнами-членами ЄС і того ж місяця був підписаний в Римі. Тоді нашим президентом уже був Вацлав
Клаус, котрий до Риму, на відміну
від більшості інших президентів, не
поїхав. Цей обов’язок він передав
Станіславу Гроссу, наймолодшому,
але найбезславнішому прем’єру,
якого коли-небудь мала Чехія. Відсутність Клауса в Римі дала президенту можливість виступати проти
Європейської конституції.
В жовтні 2004 року закінчився
один із важливих періодів мого
життя. Повернення з Братислави до
Праги означало для мене не лише
„занурення з головою” в українську
Помаранчеву революцію, але також – початок боротьби Вацлава
Клауса з Європейською конститу-

цією. Клаус тоді був єдиним главою
держави в цілому Євросоюзі, який
критикував конституцію і закликав її
не схвалювати. У травні 2005 року
на референдумі конституцію не
прийняли французи, а коли згодом
так само вчинили й голландці, це
означало її кінець.
Німецьке головування на чолі
з Ангелою Меркель, яке почалося
в січні 2007 року, оживило „труп”,
дало йому нову назву, викинуло
найсмачніші уривки (про гімн, прапор тощо), залишивши плутанину
в параграфах. А те, що з цього

вийшло, 13 грудня було підписано
в Лісабоні (вже за головування Португалії) під титулом „Лісабонська
угода”, хоча, правду кажучи, мало
б називатися радше „угодою Ангели Меркель”. До Лісабону Клаус
також не полетів, відправивши туди
прем’єра Мірека Тополанека.
Далі були два роки з Клаусом та
його дивним оточенням, групою
безтямних сенаторів від Громадянської демократичної партії,
подвійним ірландським референдумом і психічно неврівноваженим
Тополанеком, який спочатку назвав Лісабонську угоду „лайном”,
а потім став героєм, причетним до
її схвалення в чеському парламенті. Фінал – з другим ірландським
референдумом, польським президентом Лехом Качинським, в якого
не писала ручка, „умовою Клауса”
щодо декретів Бенеша та кінцем

чеської суверенності – загальновідомий.
Не знаю як ви, але я чекав бодай
гідного закінчення. Наприклад,
виборів першого європейського
президента, міністра закордонних
справ, що у Лісабонській угоді, на
відміну від Європейської конституції, називається інакше, але суть не
змінилась. На саміт до Брюсселя,
який починався в четвер увечері,
я збирався наче на найважливіший і, можливо, найдовший саміт
в історії. Шведи, які нині головують
в ЄС, попередили, що саміт може
закінчитися в п’ятницю вранці, або
в суботу по обіді або, в найгіршому
випадку, продовжуватиметься цілий
вікенд. Я тоді подумав, що це добре:
перший європейський президент
вибирається лише один раз.
Здавалося, переговори будуть
і справді довгими. Фаворит, Герман
Ван Ромпей виглядав непереконливо: прем’єром Бельгії він був менше
року, а крім бельгійців (упродовж
дев’яностих він працював міністром
фінансів Бельгії) його ніхто взагалі
не знав. У випадку реальних кандидатів, наприклад, колишнього
іспанського прем’єр-міністра Хосе
Марії Азнара або Тоні Блера, не
було досягнуто згоди. Інші, як Лех
Валенса, Вацлав Гавел або експрезидент Латвії Вайра Віке-Фрайберга, виявилися непрохідними кандидатами. Тому очікувалась якась
велика несподіванка або якесь нове
ім’я, в кулуарах говорилося про десятки інших кандидатів.
Зрештою, гора породила мишу.
Учасники вечері ще не доїли першої
страви, як Герман Ван Ромпей став
першим європейським президентом. У головній споруді Європейської Ради в Брюсселі журналісти
були шоковані новиною, вони стояли і не йняли віри. А решта – всі,
хто пишався тим, що є європейцем,
і попри все десять років обстоював
Європейську конституцію та Лісабонську угоду, нерідко ризикуючи
кар’єрою, ім’ям, репутацією – ми
всі почувалися розчарованими,
зганьбленими. Нас, як-то кажуть,
знову пошили в дурні. Десять років
закінчилось. Гірко.
Лубош Палата,
редактор газети „Лідове новіни”,
Брюссель
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Іван Грицак:

Грип або передвиборча
боротьба? – „Ну, така
сьогодні Україна!”
Іван ГРИЦАК, посол України в Чеській
Республіці. Народився 1949 року в с.Червоне
Ужгородського району Закарпатської
області. 1976 року закінчив Ужгородський
державний університет за спеціальністю історія
і суспільствознавство. 1990–1998 рр. – голова
Іршавської районної Ради народних депутатів
і виконкому, заступник голови Закарпатської
обласної ради народних депутатів, Закарпатської
обласної державної адміністрації. 1998–2001
рр. – радник Посольства України в Чеській
Республіці. 2001–2003 рр. – головний радник
Управління головних радників МЗС України,
головний радник, керівник групи координації
взаємодії МЗС України з Верховною Радою
України, Кабінетом Міністрів України та
регіонами України, посол з особливих доручень
Управління послів з особливих доручень МЗС
України. 2003–2007 рр. – Генеральний консул
України в м.Люблін (Республіка Польща). 2007–
2009 рр. – радник, заступник Керівника Головної
служби зовнішньої політики Секретаріату
Президента України.

Пане посол, образ українця в Центральній Європі змінюється в часі,
здається, на краще. Який його образ
сьогодні? А як бачить Центральну
Європу українець?
Не можу говорити від імені всіх
українців, можу хіба висловити
свою думку, своє бачення. Мабуть
справедливо буде сказати, що
українець бачить Європу і хотів
би бачити Україну, свою державу,
у цій Європі. Не тільки географічно, але і економічно, і соціально,
і культурно. Я далекий від того, що
сьогодні однаковими очима дивиться мешканець Львова і мешканець
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Донецька на Європу і на місце
України в ній. Громадяни України
проходили різний шлях, але прийняли цінності демократичні, цінності європейські. Ментально ми
одна нація, один народ. Європа
була для українця закритою, до
1990 року лише невелика частина
громадян могла відвідувати навіть
Центральну Європу.
Що сьогодні Україна дає Європі
і чого від неї очікує (крім епідемії
грипу)? Є бажання України стати
членом ЄС або і НАТО щирим, бажає цього, крім президента, і уряд,

Верховна Рада та населення? Що
в цьому плані може змінитися після
виборів 17 січня?
Незважаючи на всі проблеми, які
є сьогодні в Україні, Україна не
тільки декларує, а й робить все
для того, щоб інтегруватися в Європу, Європейський Союз і НАТО.
Переважна більшість громадян
підтримує шлях України в ЄС. Він
не буде легким, це від багатьох
нюансів залежить. Щодо вступу
в НАТО маємо серед населення
30 процентів підтримки, і 21 процентів тих, які ще не визначилися.
Вони не проти. Населення, в принципі, підготовлене до того, щоб
зробити наступний крок.
Що сьогодні Україна може дати
Європі? Перше, це те, що безпековий простір розширюється.
Це політичний аспект. Україна, це
майже третина Європи, колосально
багата держава, в усіх розуміннях.
Чорнозем, родючі землі, прекрасні
природні умови, підготовлений науковий і людський потенціал. Україні сьогодні належить 15 процентів
космічного ринку, сьогодні можемо
працювати в нано-технологіях, маємо прекрасне літакобудування, ми
готові випускати літаки такого класу, яких сьогодні потребує Європа.
А про епідемію і її образ в ЗМІ?
Приємно це чи неприємно читати?
Від епідемії ніде не подінешся. Мабуть було би гірше, якби оце все,
як у старі часи, замовчувалося
– у нас нічого немає, ми рухаємося
вперед... Я притримуюся того, що
у такій специфічній ситуації як епідемія, то варто б, щоб це коментували не політики, а професіонали,
спеціалісти.
Порівняли
2007,
2008, 2009 рік – яка смертність.
Так в 2009 році, при „епідемії”
грипу і гострих респіраторних захворювань смертність набагато
нижча ніж була в 2007, 2008 році.
Тому, безперечно, прикро читати
і при зустрічах з місцевими політиками відповідати на запитання:
так у вас що там, грип? чи нічого
немає?, чи це у вас передвиборча
боротьба?!... Ну, така сьогодні
Україна!
17 січня відбудеться в Україні
перший тур президентських виборів, згодом другий тур напевно
вирішить, хто стане президентом
України. Бажаючих багато, але президентом стане лише один. На вашу
думку, зовнішньо-політичний вектор
України зміниться? Яким він стане,

Спілкувався Богдан Копчак, Прага
Фото: Богдан Копчак

якщо Україна собі обере колишнього
прем’єра Віктора Януковича?
Не хотів би я бути пророком, та
й важко ним бути. Бо сьогодні відповісти, хто стане наступним президентом... Це буде вирішувати народ.
І найбільше досягнення, що цей народ делегуватиме владу тій чи іншій
людині із 18-и, яких зареєструвала
Центральна виборча комісія.
Я б хотів сподіватися, що зі стратегічного курсу Україна не зійде.
В нас є шлях, ми його важко долаємо, але ми визначилися. Я б хотів
сподіватися, і сподіваюся – знаючи
особисто і колишнього прем’єра,
керівника опозиції, пана Януковича, знаючи і прем’єр-міністра нині
діючого, знаючи президента, якого
я тут представляю у цій державі,
я впевнений, що президентські
вибори не змінять стратегічного
курсу України. Можливі корективи
цього курсу, в якійсь мірі. Але найголовніше те, аби всі політики, всі
18 кандидатів, бачили Україну не
тільки до 17 січня, а бачили цю країну, цей народ, його розвиток, його
добробут і після того, як хтось із них
одягне шапку Мономаха.
Ви є послом в Чеській Республіці. Які
ваші плани, що би ви хотіли зробити

в Празі? Що би ви тут після себе хотіли залишити?
Я б хотів, щоб у майбутньому
підтримувався високий рівень політичних контактів між керівництвом
нашої держави і Чеською Республікою, щоб відбувалися візити, щоб
діалог, який у нас є на сьогоднішній
день, зберігся. Щоб зустрічалися
політики, щоб зустрічалися президенти, прем’єри, бо в Чехії є чому
повчитися, є багато корисного, яке
варто застосовувати в Україні.
Наступне питання: я б хотів, щоб
– як тільки економіки наших країн
почнуть виходити з кризи – ми пожвавили рівень двостороннього
товарообігу. Цього року ми виходимо на один мільярд, а 2008 рік
ми закінчили на рівні 2,05 млрд.
доларів США.
Третє питання: я б усе-таки хотів зробити так, щоб чехи трохи
інакше подивилися на українців
– через нашу культуру. Ми маємо
в Україні багатющу культуру, у нас
є що привезти і показати у Празі.
Не тільки для своїх громадян, які
тут працюють і проживають, а й для
чехів. У нас у будь-якому жанрі мистецтва є колосальні успіхи, які варті
празької сцени – чи галереї, чи виставкового залу.

Ну, і четвертий момент: я б хотів
розкріпачити цього українця, який
тут працює, щоб він відчув себе
не тільки роботягою. І ми будемо
все робити, щоб тут люди, українці,
себе почували комфортно. Коли
я вручав вірчі грамоти президенту
Чеської Республіки Вацлаву Клаусу, то він мені сказав: ви знаєте,
сьогодні ми не уявляємо собі цілі
галузі економіки Чехії без робітників з України. Скажу відверто, що
я не бачу тут спротиву українським
ініціативам, українським справам,
українській культурі з боку чеської
влади, як це має місце, наприклад,
у деяких організаціях у Польщі.
Тут залюбки люди відносяться до
цього: ви робіть. Мені б хотілося,
щоб нам вдалося це – не для блага
посла, а для блага тих людей, які
тут живуть. За чеськими даними,
тут офіційно знаходиться 134 000
працюючих українців. Ну, а це,
рахуйте, чоловік працює, жінка,
діти... За моїм грубим підрахунком,
в Чехії є принаймні 250–300 тисяч
українців. І я мрію, щоби було створено загальночеську українську
організацію. В нас зараз є 10 чи
12 організацій українців, які тут
працюють, діаспорні. Можливо,
вона складалася б із двох частин:
ті, які вже стали громадянами Чехії,
і ті, які працюють тут. А вінцем такої роботи, – мабуть, це вже буде
мій наступник, – було б, коли про
українця (про його проблеми, його
майбутнє в цій державі, в цьому
суспільстві) говорив би той українець, який став громадянином цієї
держави, і говорив би він з трибуни
чеського парламенту як депутат,
якого туди делегували українці.
Як ви дивитесь на майбутнє українських заробітчан? Краще, щоб вони
згодом поверталися додому, приносили свій європейський досвід,
знання у своїх професіях, чи залишалися „на чужині”, де вони вже
звикли до кращої зарплати і іншого
способу життя?
Я відповів би по-філософськи: кажуть, що риба шукає там, де глибше,
а людина – де краще. Можу навести
сотні прикладів з області, де я народився і де я жив – Закарпатської.
Тисячі людей повернулися, здобувши
тут досвід, – переважно будівельника, – а тепер працюють і заробляють
в Україні не гірше ніж заробляли тут,
і живуть разом зі своїми сім’ями.
Це право кожної людини, кожного громадянина: повертатися
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чи ні. Слава Богу, що Україна досягла такого рівня. Краще було
б, якби ми не втрачали людей.
Я боляче сприймаю той факт, що
люди змушені шукати роботу за
межами своєї держави. У нас для
будівництва, для розбудови України – справ непочатий край, і кожні
руки дуже потрібні.
Але заробітчанство – це традиція. Мій дід два рази був у Америці
на заробітках, на початку ХХ століття. Мій дід по матері 30 років
відпрацював у Канаді, з 1928-го по
1958 рік. Українці з Західної України працювали на шахтах Бельгії,
на шахтах Франції, в Канаді,
в Штатах...
Я впевнений, що не всі повернуться в Україну, не всі. Але я також
можу пишатися, що тут є багато
українців, які у важких умовах, без
мови, без практики, без знання законодавства, ментальності цих людей, прийшли сюди, знайшли свою
нішу, відкрили свій бізнес.
Українці теж змінюються, розвиток не стоїть на місці. Моє покоління більше прив’язане до України.
А дивлюся на своїх доньок – їм все
одно, де жити. Мені подобається
Ужгород, я не хочу більше ніде жити
– ні в Москві, ні в Празі, ні в Парижі,
ні в Лондоні, ні в Ріо-де-Жанейро.
Мені подобається Ужгород.

Тіні в раю
Багато цікавих явищ можна побачити там, де зустрічаються дві
чи більше культур. Так, наприклад,
було колись із західноукраїнським
іконописом на теренах України,
Польщі, Словаччини, Угорщини,
так є й нині із сучасними митцями
цих країн. На відміну від попередніх
століть, питання центру та периферії щоразу більше стирається. Тепер
митці створюють свої власні столиці.
Належить до таких і Мартин
Збоян (1960) – живописець, графік, випускник Празької Академії
мистецтв, викладач Пряшівського
університету, учасник багатьох
колективних та персональних виставок у Словаччині, Україні, Чехії, Польщі, Італії, Франції та ін.
Перші сім років життя, проведених у тоді ще майже повністю русько-українському містечку
Між лабірці, з його провінційним
непоспіхом, дзвонами двох церков та східною назагал культурою, глибоко вкарбувалися в підсвідомість майбутнього митця.

Є творці, що шукають натхнення
чи не по всьому всесвіті. А є митці,
яким достатньо невеликого саду. Є ті, хто в дереві бачать ліс,
а в камені – гарячу магму й процеси горотворення. Десь тут, мабуть,
варто шукати образність та візуальну поетику Мартина Збояна.
Його рукотворний світ відображає
явища світу довколишнього, в їх
взаємозв’язку з людиною.
Ефемерні фігури ангелів з іншого, та все ж близького нам світу
зустрічаються з захисними рефлексами природи. Вогонь очищає.
Отже, горить не лише камінь – палає місто, вся країна. Коди художника такою мірою таємні, що їх не
завжди можна зрозуміти. Нова
подорож простором та часом
відкриває браму до незнаних
просторів.
Творчості Мартина Збояна притаманна безперервність розвитку. Її майже всю можна включити
в тематичне ціле: екологія Природи і екологія Духу. Райські ідилічні
мотиви – немов передчуття пото-

Останнє запитання – про футбол.
Україна, разом із Польщею, готується до чемпіонату Євро–2012. Чи
встигне Україна підготуватись, чи
зробить Європі „сюрприз”?
Є у нас відставання 2-3 тижні по
строкам на будівництві стадіону
у Львові. Інших питань, які були б під
загрозою зриву, немає. Підготовка
і проведення чемпіонату – справа
честі кожного українця, як неодноразово підкреслював президент Віктор Ющенко. Це наш екзамен на
європейськість. Щоб довести, що
навіть такі, світового рівня проекти,
нам під силу і що українська нація
готова до того, щоб їх реалізувати.
Європа не повинна сумніватися
в тому, що Україна дасть собі раду
із цим завданням.

Vox populi II. 2009 р., олія на полотні 40x30
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демії мистецтв був безпосередньо
обізнаний з чеським мистецьким середовищем, особливо з творчістю
Владіміра Боудніка та інших митцівнонконформістів. Та й співзвучність
пошуків Збояна з творчістю таких
майстрів, як Антоніо Тапіес, Роберто Матта і постмодерністськими
експресіоністичними тенденціями
невипадкова.
Інтерес до кольору як основного
засобу виразу для Збояна з роками все більше й більше посилюватиметься. Його творчість в першій
половині 90-х зосереджена переважно на екологічній проблематиці
та міжлюдських взаєминах. Виразні
динамічні лінії, контури об’єктів, деформація гострих форм передають
суспільну агресію до всього живого. Це мотиви, що їх іноді в прихованій формі подибуємо в багатьох
митців. Вони присутні постійно
– навіть у таких художників як
Леонардо, Гойя, Пікассо, Тівадар
Костка-Чонтварі, Міхал Габріель чи
Даніел Бруновський.
Хоча Мартин Збоян працює
і в техніках графіки (передусім
офорту та сухої голки), слід наголосити, що передовсім він залишається співцем та ідеологом кольору.

Фото: архів

пу та інферно. Рух і світло. Божественне творіння і його результат.
Катарсис страждання на хресті
і під хрестом. Хрест-навхрест. І знову блукання нескінченним колом.
Мартин Збоян – майстер світла і тіні. Сміливо намічені форми контрастують з ніжно-м’якими, майже
непомітними переходами між просторами та світами в тумані трансцендентності. Унікальність їхнього
кольорового рішення неможливо
переповісти.
Захоплення долею людини, переломними моментами її життя
спрямувало Збояна не лише до біблійних мотивів, але й до авторів,
які також намагалися передати їхню суть по-своєму. Екстатичність
Грюневальда,
екзистенційність
картин Бекона та споглядальність
ікони є нині найочевиднішими художньо-філософськими орієнтирами Мартина Збояна.
Збоян належить до покоління
художників колишньої Чехословаччини, які заявили про себе на виставках другої половини 80-х років
ХХ-го століття. Зі словацьких авторів згадаймо бодай же Йозефа
Шрамка та Івана Чудая. Автор ще
під час навчання в Празькій Ака-

Мартин Збоян

Тут допустимі паралелі з іншими
художниками, які, заглибившись
у колористичні пошуки, з часом
прийшли до абстракції. Переважає
трансцендентність синього і всеспопеляюче очищувальне полум’я
червоних і оранжевих тонів.
Прагнення до поєднання проявів
різних часів і просторів привело
автора до активного використання
рами як автентичної, невід’ємної
частини образності та композиції
картини. Аналогія з іконами, середньовічним живописом на дерев’яних
дошках та творами модерну є закономірною. Спорідненість давніх
епох і сучасності проявляється
також у частому повторенні мотиву
Голгофи та Страстей Христових.
Нинішня, найновіша творчість
Мартина Збояна – повернення
до виражальних засобів алегорії
та символізму. Іноді – з християнськими алюзіями, іноді – з загадковою невизначеністю потаємних
проявів буття на межі органічної
абстракції. Гармонійно-грайливий
пастельний колорит та стриманий
і витриманий рукопис повертають
нас далеко назад, кудись аж до
райських співзвучності та гармонії,
до швидкоплинності світу i того
світла, що його послав нам колись
Творець.
Владислав Ґрешлик, Пряшів

Конкретна імагінація. 2009 р., олія на полотні 58x43
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В‘єра Кернова:

„Перші три дні варто
справді залишатися
вдома і ,вилежати‘
хворобу“
Свинячий, мексиканський, каліфорнійський
– це все про один із вірусів грипу, який від
весни лякає людство по всьому світі. Тепер
і в Європі. В Україні епідемія свинячого грипу
розпочалася в кінці жовтня й вийшла за межі
очікуваного. Стало очевидним, що державні
мужі неготові боротися з такою хворобою
–жодних скоординованих дій, взаємні
звинувачення, політичні інсинуації в контексті
президентських виборів, черги в аптеках,
відсутність медикаментів, і стрибок цін на
часник та лимони (за 2 дні карантину ціна
лимонів на гуртівні виросла до 25-28 гривень
за кілограм). Людей охопила паніка. Кожен
почав лікуватися, як міг і за скільки міг.
Якою є ситуація в Чехії і як вберегтися від
свинячого грипу УЖ розповіла В‘єра Кернова,
доктор Центру здоров’я і життєдіяльності
Державного інституту здоров’я ЧР.

Епідемії свинячого грипу вибухнули
у багатьох країнах Європи. Як Чехія
бореться з цією хворобою?
Чеська Республіка є готовою до цієї ситуації, в обласних містах діють
кризові штаби, які працюють за заздалегідь розробленим планом,
в робочій групі є всі, хто має що сказати громадськості і знає, що казати і що робити – епідеміологи, керівники регіонів, лікарі і центр – Міністерство охорони здоров’я. Фактично, сьогодні це локальні епідемії
– в Карловарському краї, у Моравсько-Слезькому. В місті Брно показники респіраторних захворювань
вище середньо-статистичного, але
чи це є класичний грип, чи свинячий,
наразі не можемо говорити. Слід
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враховувати, що в цю пору року захворювання на грип завжди мають
показник вищий ніж середньо-статистичний. Наприклад, у школах,
і тут треба відзначити дуже правильне рішення Міністерства освіти, що при захворюванні 15 % учнів,
максимально 20 %, школа закривається на 7 днів. Це має свій ефект,
бо таким чином запобігається поширенню захворювання. Максимальний інкубаційний період, щоб
вилікуватися, є 7 днів. А як свідчить
сучасна вікова структура захворювання, воно найбільше торкається
молодшого покоління.
В чому полягає різниця між сезонним
грипом і свинячим грипом?

Кожен грип, насправді, є дуже залежним від середовища, місця, поширення вірусу, пори року. Завжди
передбачається, що епідемія грипових захворювань є найбільшою
восени, частково взимку і потім
весною. Тобто є дві хвилі, які можна
простежити на графіках захворювань, що складаються на основі
звітів лікарів. Навесні вірус грипу не
є настільки сильним, як восени, бо
проводиться вакцинація, і організм
встигає виробити антитіла проти вірусу. Якщо ж хвороба все-таки взяла
своє, то проявляються клінічні ознаки грипу – підвищена температура,
біль у м’язах, головний біль, іноді
пронос. Що стосується свинячого
грипу, то й у нього майже такий
самий клінічний перебіг, а відрізняється лише типом вірусу A(H1N1).
Ускладнення з’являються у людей,
які на той час уже чимось хворіють
і імунітет яких є ослаблений, а також
у вагітних жінок. Організм і без цього
вже слабкий, а якщо ще потрапляє
бактеріальна інфекція, яка викликає
важке запалення легенів, то людина
вже не обійдеться без вентилятора,
бо легені не в змозі виконувати
свої функції. В таких ускладнених
випадках треба вакцинуватися безпосередньо вакциною проти свинячого грипу. В усіх інших випадках
є дієвою звичайна вакцина проти
грипу і дотримання елементарних
правил гігієни.
Скільки осіб в Чехії захворіло свинячим грипом?
Точну цифру наразі не можна назвати, бо ще не всі випадки були
розібрані, але в тих випадках, які
вже були перевірені, це понад 500
захворювань свинячим грипом. І від
червня є три смертельні випадки,
коли були ускладнення через неправильно поставлений діагноз (коли
номер готувався до друку, померлих
було 8 осіб).
Нерідко можна почути, що всі ці грипи
– свинячий, пташиний, – є лише міфами від фармацевтичних компаній, які
зацікавлені у збуті своїх медикаментів. Наскільки це є правдою?
Це неправда, бо якби вірус в суспільстві не поширювався, то не виникали
б епідемії. Найкраще допомагає
вакцина, якщо ж людина не вакцинувалася, то єдиний шлях, як себе
вберегти – це дотримуватися гігієнічних норм, вести здоровий спосіб
життя, уникати стресових ситуацій.
Але якщо вже захворіли, то треба лі-

Спілкувалася Валентина Люля, Прага
Фото: Валентина Люля

куватися. Тому, звичайно, це не міфи
від фармацевтичних компаній, щоб
збільшити продаж своїх ліків.
Як протистояти свинячому грипові?
Люди більше подорожують, мають
більше можливостей зустрічатися,
та й стиль життя майже кожного
з нас змінився. Все ж розпочалося
з того, що перші випадки мексиканського, свинячого грипу, які були
виявлені в Мексиці та США і перші
ознаки були саме в подорожуючих,
які зіткнулися з цим вірусом. І вже
тоді передбачалося, що люди будуть
подорожувати і вірус може розповсюджуватися у суспільстві, таким
чином виникне епідемія чи пандемія.
На цьому етапі є дуже важливою організація роботи кризового менеджменту, розроблення робочих планів
– що і як робити у випадку епідемії
цього типу вірусу. Бо коли недостатня кількість вакцини, пов’язок, антивірусних препаратів, неузгоджені
дії по ліквідації епідемії, то може
виникнути паніка. Наприклад, зараз
почнеться вакцинація безпосередньо від свинячого грипу. Говорять,
що це вже запізно, бо вже появилися
локальні епідемії, але ж ці показники
ще не є найвищою точкою. Те, що
вакцинація не проводилася швидше,
зумовлено відповідними нормами

ВООЗ, яких Міністерство охорони
здоров’я має дотримуватися, але
вакцинація відбудеться. В першу
чергу будуть вакциновані медики,
які безпосередньо контактують
з хворими людьми, гендікеповані,
люди, які мали трансплантацію, діаліз, хто має кардіологічні проблеми,
астму. Тобто ті, хто має якісь проблеми зі здоров’ям і зараження вірусом
свинячого грипу могло б ще більше
ускладнити їхній стан, саме ці люди
будуть вакциновані в першу чергу.
В Україні через відсутність медикаментів і погану поінформованість серед
людей виникла паніка. А в кожному
випуску новин головною темою був
свинячий грип. Кожен, хто закашляв,
уже біг до лікаря, і всі поліклініки були
забиті людьми. Лікарі звітували про
кількість прийомів, це збільшувало
статистику, а дехто у приймальнях
й заразився.
Безумовно, психіка відіграє дуже
важливу роль у тому, чи захворіє
людина. Йдеться в першу чергу
про те, щоб марно не піддаватися
стресу, щоб марно не бути там, де
існує висока можливість заразитися,
а якщо вже заразилися, то залишатися вдома, а не ходити на роботу.
І це не завжди мусить буди свинячий
грип, й при звичайному вірусі або

респіраторному захворюванні без
температури, коли людина йде на
роботу, кашляє, чхає, не миє руки
– так і поширюється вірус. Головне,
знати що робити – перші три дні
варто справді залишатися вдома
і „вилежати“ хворобу, дотримуватися гігієнічних норм, використовувати
пов’язку. В Україні виникла ситуація,
коли в аптеках не було достатньої
кількості антивіру сних препаратів,
пов’язок і це ще більше поширювало
паніку серед людей. До речі, пов’язки
здоровому ні до чого. Ви ж не будете ходити цілий день в пов’язці, та
й кожних три години треба одягати
чисту. Це хворий повинен її носити,
аби не заразити інших. Коли бачимо,
як це було в США або у Китаї, як всі
ходили у пов’язках, то це також сприяє поширенню паніки. Коли новина
про грип є головною в основному
випуску новин, а до цього не завжди
правильний коментар, бо медіа часто хочуть підкреслити тільки щось
гостре, бо інакше новина втрачає
на привабливості, от і маєте паніку.
У Чехії від червня, коли було зафіксовано перші випадки свинячого
грипу, ми працюємо над тим, щоб
не дозволити поширення епідемії,
щотижня відбуваються наради саме
з цього питання, де приймаються
рішення, як саме і що саме будемо
робити. Що повинен робити лікар
і що повинен казати пацієнтові. Пацієнт повинен знати, що справді
не варто перших три дні виходити
з дому, бо це якраз є інкубаційний
період вірусу, коли він найбільше
поширюється – достатньо викликати
лікаря, і при будь-якому погіршенні
відразу викликати лікаря. Це дуже
важливо, бо це дозволяє запобігти
не тільки поширенню хвороби, але
й паніці. Навіть така річ, як забезпечення країни електроенергією чи
виготовлення продовольчих товарів
– держава мусить передбачити, що
і ці люди можуть захворіти, і що їх
також потрібно вакцинувати в першу чергу.
Кажуть, щоб не захворіти грипом,
треба їсти багато часнику й цибулі,
наскільки це дієво?
Це народна медицина, у цих продуктах є вітамін С та інші вітаміни. І,
звичайно, краще вживати їх з природних речовин, ніж з таблеток-вітамінів. Та й не варто недооцінювати
народну медицину. Але щоб цибуля
й часник дійсно вберегли від грипу,
то я цього стверджувати не можу.
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Інформаційний грип
підклав українцям
свиню
Прокинувшись вранці 30 жовтня, українці
несподівано дізналися про важливу для
кожного новину: в Україні епідемія свинячого
грипу! В дев’яти областях Західної України
запроваджено карантин та заборонено усі
масові заходи, закрито школи, університети,
дитячі садочки, а заклади громадського
харчування попросили скоротити роботу або
тимчасово її призупинити. Народ шокований.
Ще вчора всі були здорові, а від початку
листопада кілька разів на день українцям з усіх
інформаційних рупорів будуть повідомляти про
кількість хворих та померлих від грипу.

Так, станом на 16 листопада офіційна статистика Міністерства охорони здоров’я повідомила про 299
смертей внаслідок захворювання
на грип. Загальна кількість осіб,
що захворіли від початку епідемії
– 1 364 939, з них 75 862 особи
госпіталізовано, а 40 490 осіб вже
виписано з лікарень, з них тільки
7 923 з діагнозом грип, пневмонія.
Станом на 11 листопада в Україні із понад 300 випадків з підозрою
на свинячий грип лабораторно підтверджено 70 випадків захворювання на грип вірусу A/H1N1. З них
14 – зі смертельним результатом.
Цікаво, що в коментарі перший заступник міністра охорони здоров’я
Василь Лазоришинець зазначив,
що „це не означає, що всі інші не
є померлими від цього вірусу грипу,
тому що все залежить від способу
збору матеріалу і його транспортування“. А з 13 листопада в країні
взагалі офіційно не оприлюднюються дані про кількість лабораторно підтверджених випадків
захворювань пандемічним грипом.
„Україна в пандемії грипу А/Н1N1,
і зараз не грає ролі, скільки буде
виявлено цих випадків, ми повинні
всіх лікувати однаково“, – заявив
той же Лазоришинець.
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Нагнітання паніки було свідомим
та цілеспрямованим. На початку
жовтня в інформаційний простір
почалося активне закидання інформації про небезпеку, яку приніс
грип штаму А/H1N1 у світі та Європі, про необхідність закупки єдиного засобу, що лікує цей вид грипу
– „Таміфлю“. 21 жовтня фармацевти
попросили уряд дозволити їм підвищувати ціни на ліки, а через два дні
головний санітарний лікар країни
Олександр Біловол почав розповідати, що загрози епідемії грипу
в жовтні немає, вона очікується на
кінець листопада. Втім, уже 23 жовтня з’явилося чимало повідомлень
про масові захворювання грипом
у Тернополі та інших регіонах Західної України. Шпальти та ефіри
рясніли лікарськими порадами тим,
хто занедужав, та першими зауваженнями лікарів про те, що краще
утриматись від активного життя
і посидіти вдома.
27 жовтня стало ключовим у початку інформаційної війни проти
народу. З’являється повідомлення
про смерть сімох тернополян від
поки що невідомого грипу. Робиться припущення, що це свинячий
грип. Незважаючи на те, що це
повідомлення не містило фахових

коментарів медиків і не мало жодного підтвердження, звістка про
новий вірус грипу швидко поширилася Україною і була максимально
підтримана ЗМІ. В цей же день
найбільш рейтинговий телеканал
„Інтер“ подав, знову ж таки неперевірену, інформацію про другий
випадок смертності від вірусу
А/H1N1 на Закарпатті (перший
був у червні) в Україні. При цьому
в повідомленні йшлося про те, що
від початку жовтня саме в Західній
Україні від пневмонії померло 20
осіб. На упередженість інформації
вказує в першу чергу те, що в Україні немає лабораторії, яка б могла
достовірно виявити вірус свинячого
грипу, а в другу – те, що кожного
дня як в Україні, так і в будь-якій
країні світу від пневмонії помирає
багато людей. Ця інформація є загальновідомою і доступною, однак
ЗМІ зумисне наголошували на одиничних випадках та поширювали
інформацію про нетиповість перебігу хвороби та летальність.
Саме після цього щодня з’являються повідомлення про нові смерті від
грипу. Географія умовної загрози
розширюється з Тернополя на
Львівщину, а потім і на всю Західну
Україну. І вже у п’ятницю, 30 жовтня, оголошено карантин у дев’яти
західних областях. За три дні від
першого загрозливого повідомлення уряд прийняв таке важливе
для країни рішення, що є безпрецедентно швидко. При цьому наводилися статистичні дані, які тільки
посилювали паніку. Зокрема, впереміш дають статистику хворих на
ГРВІ (гостра респіраторна вірусна
інфекція), грип, домішуючи підозри
на свинячий грип та смертність від
пневмонії.

У паніки великі очі
Наступного дня після першого повідомлення про смертельні
випадки від грипу в Тернополі,
у Львові та інших містах дев’яти „заражених“ областей вишикувались
величезні черги в аптеках, де скуповували все, що було як від грипу,
так і звичайного ГРВІ. В результаті
у понеділок, 2 листопада, коли люди вперше вийшли на роботу після
оголошення карантину, в жодній
аптеці міста не можна було знайти не тільки медикаментів, але
й звичайних марлевих пов’язок. За
два вихідні дні люди викупили всі
запаси навіть зі складів. Тим часом,
з усіх куточків до громадськості до-
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Кількох заяв політиків, яким українці вже
давно перестали вірити, чомусь виявилось
достатньо, щоб спричинити реальні проблеми.
Дефіцит марлевих пов’язок породив ще більший
попит на них, а відтак і створив майданчик
для самореклами політиків як місцевого, так
і національного розливу.
носилася інформація про те, що
кількість померлих від ускладнень
грипу складає вже 67 чоловік.
Заяви політиків в декілька разів
пришвидшили поширення паніки
в суспільстві.
Паніку посіяло одне повідомлення, яке одразу отримало максимально політизоване обговорення

у кількох найбільш рейтингових політичних передачах, що проходили
в п’ятницю та неділю. Кількох заяв
політиків, яким українці вже давно
перестали вірити, чомусь виявилось достатньо, щоб спричинити
реальні проблеми. Дефіцит марлевих пов’язок породив ще більший
попит на них, а відтак і створив

майданчик для самореклами політиків як місцевого, так і національного розливу.
У перші ж дні „маскового“ голоду, активісти львівського осередку Партії регіонів у блакитному
вбранні роздавали на вулицях
Львова захисні маски. Це тільки
посилювало паніку. Не відомо, чи
партія Януковича здобула за це
політичні дивіденди, адже в цей час
масок не міг дістати ніхто, а тому
почуття людей до „благочинців“,
радше за все, були змішаними.
Орієнтований на електорат „західняків“ лідер партії „Свобода“
Олег Тягнибок, який балотується
у президенти, заявив, що виділить
з передвиборчого фонду 1 млн.
грн. на боротьбу з грипом. Однак
у подальшому цей крок не мав
інформаційного продовження, що
наводить на думку, що якщо мільйон і витратили, то хіба на рекламу
та піар самого кандидата.
Однак найбільше електорального урожаю на епідемії хотіли здобути саме київські політики і в першу
чергу ті, за кого голосуватиме
Західна Україна, тобто Тимошенко
та Ющенко. В перші ж дні інформаційної грипозної атаки прем’єр
приїхала в „охоплений епідемією“
Тернопіль, а Ющенко наступного
дня відвідав Львів. Прем’єр традиційно засипала популістськими
обіцянками: „Вже виділено 50 млн.
грн. на закупівлю перших необхідних засобів лікування. Крім того,
буде виділено додатково 0,5 млрд.
грн. для закупівлі медпрепаратів
і лікувальних засобів, в т.ч. лабораторій“. Як заявив міський голова
Львова, станом на 17 листопада
місто не отримало жодної копійки
на боротьбу з грипом. Президент
був більш прагматичним і запропонував заборонити рекламу тих
медпрепаратів, які не допомагають.
Ймовірно, спочатку очікувалось,
що кампанія проти грипу, як і подібні військові кампанії, які організовує
Росія чи США, зможе відвернути
увагу громадськості від інших проблем, таких, як інфляція, корупція,
злочинність тощо. Прем’єр сподівалась на розчулення виборців та мобілізацію свого електорату. Виходячи з цього, немає нічого дивного,
що вірус свинячого грипу знайшли
на заході країни і тільки тут оголосили епідемію. Адже саме „західняки“ на сьогодні є найменш визначеними щодо підтримки кандидатів на
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президентську посаду і саме за цей
електорат точитиметься найбільша
боротьба. Водночас, Віктору Януковичу епідемія стала також при
нагоді, адже паніка навколо грипу
дає йому можливість гострої критики дій уряду та прем’єра.

Нічого особистого – тільки бізнес
По мірі отверезіння преси, яка
почала більш критично висвітлювати перебіг епідемії, влада зрозуміла, що може частково і втратити підтримку електорату, а тому
…. почала шукати винних. Оскільки
зробити будь-що інше, більш корисне, вона просто неспроможна.
Так, спочатку Юлія Тимошенко
звинуватила фармацевтів за створення дефіциту засобів лікування,
згодом вона зробила закиди журналістам у нагнітанні паніки. Нарешті десь із двадцять негативно
налаштованих проти президента
лікарів, мабуть із партійною пропискою та непереборною прихильністю до Юлії Володимирівни,
у відкритому листі звинуватили
президента у штучному зараженні
грипом мешканців Західної Украї20
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Економічне становище
дев’яти окупованих
карантином областей
виглядає, як після
війни. Грип вдарив
по гаманцях нічим не
менше, аніж інфляція
та економічна криза.
Шалені втрати понесла
туристична галузь. На
початку листопада
були дні, коли у
львівських готелях
не було жодного (!)
туриста.

ни, з метою отримання виборчих
дивідендів…
Однак апофеозом стало звернення прем’єра до прокуратури
з проханням перевірити факт
закупівлі Міністерством охорони
здоров’я препарату „Таміфлю“ за
завищеною ціною. При цьому вона наголосила, що МОЗ протягом
останніх трьох років купує ліки та
медапаратуру у кілька разів дорожче ніж пропонують виробники.
Зазначимо, що такий факт справді має місце, однак це відбувалося
не тільки за згодою, але й за прямими вказівками прем’єра як керівника
Кабміну. Очевидно, що на цьому
заробили „свої люди“, а тепер
потрібно знайти винних. Однак
виникає запитання: якщо в країні
немає епідемії свинячого грипу
і офіційно було зареєстровано до
20 випадків вірусу А/H1N1, то навіщо нам 700 тис. упаковок цих ліків?
Тим більше дивно купувати його за
завищеною ціною, коли Всесвітня
організація охорони здоров’я ще
влітку офіційно заявляла про готовність безкоштовного надання
великої партії „Таміфлю“. Виробник

цього препарату компанія „Roche“
на своєму офіційному сайті від
1 липня цього року оприлюднила
список країн, включаючи Україну,
які можуть закупити „Таміфлю“ за
низькою ціною – 6 євро за упаковку. Виникає запитання: чому
уряд скористався послугами постачальника компанії ЗАТ „Ганза“,
в результаті чого ціна препарату
зросла до 22,8 євро?
Якщо „Таміфлю“ це препарат,
який не виробляється в Україні,
то захисні маски до списку дефіцитних та дорогих ліків потрапили
тільки під час епідемії. Так, з 30
жовтня по 15 листопада цього
року через митницю „пройшли“
27 млн. масок.

Маніпуляція фактами
чи епідемія?
Що ж справді відбувається
в Україні? Цього поки що не береться прогнозувати ніхто, адже
епідемія насправді ще не почалася. Її, як і раніше, очікують на
кінець грудня – початок січня.
Порівняльний аналіз статистичних даних за попередні роки вказує на те, що на сьогодні про епідемію говорити не можна, адже
про неї не говорили ні у 2008-му,
ні у 2007-му, ні ще раніше, коли
захворюваність грипом та пневмонією були значно вищими.
Наприклад, за 9 місяців поточного року від грипу та його
ускладнень померло на тисячу
людей менше, ніж за аналогічний
період 2007 року, коли про епідемію і карантин ніхто навіть не
заїкався. I за весь тритижневий
епідеміологічний марафон померло 299 людей, тоді як у 2007
році щотижня від грипу і його
ускладнень в країні вмирала 131
людина, а в 2008-му – 123 людини, аналогічна ситуація була
і в попередні роки. Така ж ситуація
і по захворюваності. Наприклад,
у тому ж 2007-му, який вважався
більш-менш благополучним, за 9
місяців кількість хворих від грипу
і ГРВІ склала 6 мільйонів 279 тисяч 819 людей, тобто майже на
мільйон більше ніж цьогоріч. Тому
потрібно визнати, що карантин
у дев’яти областях оголосили без
перевищення епідеміологічного
порогу захворюваності, а освітні
заклади вперше закрили без
опрацювання та оприлюднення
офіційної статистики захворюваності учнів та студентів.

Якщо про епідемію грипу ще
можна сперечатися, адже рік ще
не завершився, а люди продовжують хворіти, то говорити про
епідемією свинячого грипу мабуть
взагалі не можна. Адже у світі ситуація із цим видом грипу значно
складніша. У Німеччині свинячим
грипом захворіло 3 075 осіб,
у Росії – 3 122, а в Україні підтверджено лише 70 випадків.

Після окупації
Економічне становище дев’яти
окупованих карантином областей виглядає, як після війни. Грип
вдарив по гаманцях нічим не менше, аніж інфляція та економічна
криза. Шалені втрати понесла
туристична галузь. Наприклад,
на початку листопада були дні,
коли у львівських готелях не було
жодного (!) туриста, у середині
місяця готелі мали 10 % завантаження, що є надзвичайно низьким
показником. Економічні збитки
мають і інші галузі, адже три тижні
людям не тільки говорили, але
й максимально стимулювали, щоб
вони нічого не робили, а тільки
сиділи вдома та їли пігулки. Однак
найбільші втрати ще попереду,
адже сильно постраждав імідж
найбільш туристичних регіонів
країни, який виправити цього року
вже не вдасться.
Можна виправдати лікарів тим,
що вони діють на випередження.
Адже без наявності в країні лабораторій не можна вчасно виявити вірус грипу А/H1N1. А як
стверджують медики, єдиний
ефективний препарат „Таміфлю“
потрібно вживати в межах перших
чотирьох днів перебігу хвороби.
Тому бити на сполох необхідно.
Адже боротьба з вірусом за ці три
тижні яскраво продемонструвала
відсутність доступної і якісної первинної меддопомоги, а також майже повний параліч лабораторнодіагностичної служби. Запитання,
чи можна виправдати чиновників
та політиків за їх злочинну недбалість та цинічну корисливість,
можна вважати риторичним.

Як допомогти
тому, хто не
знає, чого хоче
Якою мала би бути допомога
країн Євросоюзу Україні, де на
початку листопада було оголошено про пандемію грипу?
Підтримати поширювану українськими політиками паніку і на
своїх територіях, чи нагадати
своїм колегам про неадекватність
їхніх дій?
Скажімо, словацький уряд
вістями про грип в Україні серйозно перелякався і на прохання
президента Ющенка словацьке
МЗС відреагувало миттєво, організувавши доставку в Україну
200 000 марлевих пов’язок.
У Празі до ситуації поставилися
по-іншому. Чеський уряд 2 листопада питання обговорив, але
міністрів, мабуть, насторожило,
що Україна, звернувшись до
США, ЄС та НАТО за допомогою,
не лише не уточнює, який саме
тип грипу загрожує громадянам,
але й просить різноманітні медикаменти, навіть антибіотики, що,
як відомо, з лікуванням грипу не
мають нічого спільного.
Прем’єр Ян Фішер та міністр
внутрішніх справ Чехії Мартін
Пецина заявили, що загроза
грипу з України не є такою, аби
думати про закриття кордону для
українців. Натомість так вчинила
Словаччина, на початку листопада закривши два з п’яти прикордонних переходів на словацько-українському кордоні (Вельке
Слеменце і Малі Селменці), а також пункти Убла та Малий Березний. Як чеський прем’єр, так і його
колега з Міністерства внутрішніх
справ натякнули, що Україною
поширюється радше не грип,
а інформаційний хаос. Тож уряд
Чехії вирішив зачекати з наданням гуманітарної допомоги Києву,
дипломатично мотивувавши це
необхідністю уточнити, які саме
медикаменти Україні потрібні.
Богдан Копчак, Прага
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Україна захворіла
На сьогоднішній день з початку епідемії (тобто з середини
жовтня), на грип та ГРВІ (гостра респіраторна вірусна
інфекція) захворіло вже майже півтора мільйона українців, 328
людей померло. Досі не вирішено питання забезпечення людей
марлевими пов’язками та медикаментами. Лікарі сперечаються
щодо діагнозу і методів лікування. Проте народ вже більшменш заспокоївся, змирившись з черговим проколом влади,
який коштував стільком людям життя.

Перші повідомлення про епідемію
в Західній Україні в загальнонаціональних ЗМІ з’явилися 27 жовтня.
Почалася епідемія з Тернопільської
області, проте швидко до неї приєдналися Львівщина та Івано-Франківщина. Висувалася версія, що грип до
України привезли заробітчани, адже
більшість з тих, хто легально або нелегально шукає щастя в Європі – вихідці із Західної України.
30 жовтня стало відомо, що вірус,
який косить українців – це пандемічний штам H1N1 Каліфорнія, він же
так званий „свинячий“ грип. Саме
цей вірус нібито викликає у частини
хворих вірусну пневмонію, яка має
дуже швидкий перебіг і високу летальність. Втім, Україна не встигає
перевіряти велику кількість зразків,
наразі підтверджено 166 випадків
захворювання на каліфорнійський
грип, 15 осіб з цим діагнозом померло.
На сьогодні епідемією охоплена
майже вся країна – не перевищено
епідеміологічний поріг лише в п’яти

областях та в Криму. Проте в усіх
областях перевищено поріг паніки.
Воно й не дивно: в перші дні епідемії
лікарі виступали зі страшилками про
„чорні легені“, які вони нібито бачили
при розтині померлих, а політики
з екранів телевізорів розказували
про те, що в країні – епідемія легеневої чуми. Люди буквально за один
день розкупили в аптеках абсолютно всі ліки, які мають хоч який-небудь стосунок до профілактики та
лікування застуди і ГРВІ.
„Я знайшла оксолінову мазь! Купити тобі?!“ – дзвонить мені мама
з іншого міста. Так, оксолінова мазь,
яка належить до противірусних засобів, від початку епідемії і до сьогодні
є страшним дефіцитом в аптеках,
і люди, яким пощастило натрапити
на неї, купують по десять тюбиків для
всіх родичів, друзів і знайомих. Згадуються радянські часи дефіциту, хоча
за оксоліном черги не стояли навіть
в СРСР. На багатьох аптеках висять
папірці з переліком ліків, яких немає
у продажу.

Трохи заспокоїлися люди лише
після того, як було оприлюднено
статистику смертей від наслідків
грипу за попередні роки. Треба зауважити, що раніше цієї статистики
не було у відкритому доступі, і взагалі вважалося, що Україна статистику
смертей від наслідків грипу не веде.
Втім, прем’єр-міністр Юлія Тимошенко особисто оголосила з посиланням на Держкомстат, що 2007 року
внаслідок грипу та його ускладнень
померло 4720 осіб, а за дев’ять місяців 2009-го – 3822 особи. Одночасно з тим припинилися розмови про
чорні легені померлих, і лікарі пригадали, що вірусну пневмонію може
викликати будь-який вірус грипу,
а не лише новий пандемічний штам.
Схоже, що паніка в країні була роздмухана спеціально – це вигідно не
тільки виробникам і постачальникам
ліків, але й політикам і чиновникам,
які отримують політичні дивіденди від
боротьби з новою заразою і можливість розподіляти кошти, виділені на
цю боротьбу.

Замість марлі конячі протигази
Гроші на боротьбу з епідемією
уряд виділив ще навесні. 50 мільйонів гривень, які надійшли у розпорядження Міністерства охорони
здоров’я, мали вберегти Україну від
епідемії цієї хвороби. Прем’єр-міністр та профільний міністр Василь
Князевич обіцяли, що зустрінуть грип
у всеозброєнні.
Проте громадськість досі не отримала чіткої відповіді на запитання,
на що було витрачено гроші. Коли
у жовтні почалася епідемія, в країні не виявилося навіть марлевих
пов’язок, не кажучи вже про експрестести на визначення грипу H1N1 Ка22
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ліфорнія та антивірусного препарату
„Таміфлю“. На виділені урядом гроші
нібито обладнали дві лабораторії
для визначення типу вірусу в Києві,
проте в лікарських колах ходять чутки, що лабораторії ці запрацювали
буквально тиждень тому.
Що ж стосується „Таміфлю“, то
невелика партія цього препарату
була закуплена у вересні. Проте,
як свідчать результати оприлюдненого нещодавно в українських ЗМІ
журналістського розслідування, 44
тисячі упаковок, після проведення
тендерної процедури, були придбані
за завищеною в чотири рази ціною
(по 251 гривні за упаковку, тоді як
з 1 липня і до сьогодні виробник
пропонує цей препарат для країн,
що розвиваються, за зниженою
ціною – по 72 грн. за упаковку). Посередником у закупівлі виступала
сумнозвісна фірма „Ганза“, яка вже
неодноразово „випливала“ в історіях про тендерні махінації у сфері
охорони здоров’я. Тож зрозуміло,
чому ліків закупили мало – по таких
цінах „Таміфлю“ не настачишся. До
речі, брудна репутація не заважає
генеральному директору фірми
„Ганза“ Петру Багрію цілком відкрито очолювати в Україні Асоціацію
фармацевтичних виробників.
Але важко було передбачити,
що дефіцитом виявляться марлеві
пов’язки. Вони зникли з аптек на
наступний день після того, як стало відомо про епідемію в Західній
Україні, і закінчилися на складах ще

через день. Виявилося, що Україні
нема з чого шити пов’язки – прем’єрміністр Юлія Тимошенко не знайшла
марлі навіть в Державному резерві,
натомість заявила, що в Україні є запаси протигазів для коней. Можливо,
українці не відмовилися б і від такого
засобу безпеки – паніка через відсутність марлевих пов’язок в перші
дні епідемії подекуди переходила
в істерію.
Не потурбувалася Україна також
і про вакцину від грипу. На момент
початку епідемії лікарі не мали навіть вакцини від сезонного грипу,
хоча гроші на неї виділили і закупівлі
нібито відбулися. Що ж стосується
пандемічної вакцини, то Україна прийме її безкоштовно як допомогу від
Росії та ВООЗ (Всесвітня організація
охорони здоров’я). Наразі дві неживі
вакцини від каліфорнійського вірусу
проходять процедуру реєстрації
в країні. Але через низку гучних
скандалів, пов’язаних з вакцинацією
(наприклад, в травні минулого року
після щеплення індійською вакциною від кору та краснухи, наданої
ЮНІСЕФом, помер школяр у Донецькій області), українці ставляться до
щеплень з великою недовірою і навряд чи охоче підуть вакцинуватися
від грипу.

Зміна діагнозу
Буковинський вчений, начальник
бюро Чернівецької обласної судмедекспертизи, доктор наук, професор
Віктор Бачинський стверджує, що всі

загиблі буковинці насправді мали не
вірусну пневмонію, а дистресс-синдром – тотальне ураження легень.
„Ми опрацювали всі історії хвороб,
доклінічний етап, клінічний, реанімаційний, – говорить Бачинський. – Під
час розтинів ми подивилися на органи й тканини, зробили гістологічні
дослідження й дійшли висновку, що
це ніяка не пневмонія і ніякого відношення до пневмонії не має. Це привід для того, щоб лікарі, котрі лікують
цю хворобу по всій Україні, змінили
тактику й стандарти лікування й націлили на це всіх“.
Поки що стандарти лікування не
переглянуті, хоча свої надбання
буковинські вчені направили до Міністерства охорони здоров’я. Втім,
наразі МОЗ зайнятий політикою
– міністр вступив у протистояння
з прем’єркою Юлією Тимошенко,
яка заявила про свій намір очолити
робочу групу з вивчення цінової
політики в питаннях закупівлі вакцин, ліків і медичного обладнання
за державні кошти. Невідомо, чим
закінчиться розслідування робочої
групи – в Україні навіть найрезонансніші справи часто зникають
у небуття. Проте в міністра сам
факт створення такої групи викликав
бурхливу реакцію – він заявляє, що
почалася кампанія особисто проти
нього і розслідування паралізує
роботу відомства. Що ж, можливо,
паралізоване міністерство принесе
Україні більше користі, ніж діюче.
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Мертві рятівники
Через педофільский скандал (трьох народних депутатів від Блоку
Юлії Тимошенко підозрюють у зґвалтуванні неповнолітніх)
і епідемію грипу в Україні знову залишилася без уваги проблема
медичної техніки для лікування онкологічних хворих, яка не
працює через халатність чиновників.

В Україні склалася дуже важка
ситуація з онкологічними захворюваннями – зареєстровано майже
мільйон хворих, щороку помирає
90 тисяч людей. У 2007 році київська
міська влада закупила обладнання
для центру позитронно-емісійної
томографії. ПЕТ – технологія, яка
дозволяє точно визначити розмір
і місце розташування пухлини. ПЕТсканування проводиться за допомогою радіонуклідів, які в невеликій
кількості вводяться в організм пацієнта. Для вироблення цих радіонуклідів
будується циклотрон – фактично,
йдеться про невеликий ядерний
реактор. Таку надзвичайно складну техніку вирішило закуповувати
українське Міністерство охорони
здоров’я.

Немає коштів – немає кадрів
Для обладнання ПЕТ-центру
з державного бюджету було виділено 228 млн. грн., ще близько 100
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мільйонів згодом знайшла столична
міська влада. Будувати ПЕТ-центр вирішили на території Київської міської
онкологічної лікарні. Побудувати
бункер, встановити обладнання та
налагодити його роботу – справа
дійсно непроста. Проте українська
влада досі не впоралася навіть
з будівництвом бункера, нібито через брак коштів. З вікна лікарні можна помилуватися голими цегляними
стінами майбутнього медичного центру. Окрім ПЕТ-діагностики в центрі
мали б також працювати два лінійні
прискорювачі – це апарати для безкровного видалення пухлин. Рік простою апаратури – це десятки, якщо
не сотні людських життів.
До того ж, у вересні цього року збіг
гарантійний термін на апаратуру,
що стоїть сьогодні без діла ледь не
під відкритим небом. Без гарантії виробник не братиме участі в налагоджені обладнання, а без виробника
обладнання налагодити неможливо.

До того ж, фахівці твердять, що придбане обладнання працювати не
буде в будь-якому разі, адже техніку
чомусь купили в різних виробників,
а зібрати докупи можна лише апаратуру однієї фірми. Крім того, робота центру коштуватиме близько
3,5 млн. євро на рік, для української
системи охорони здоров’я це непомірно велика сума. Зрештою, обох
фізиків, які працювали в Київській
онкологічній лікарні, переманила до
себе приватна клініка, і тепер гостро
стоїть ще й кадрове питання (хоча
фахівців, які вміють працювати з ПЕТ,
в Україні і так не готують). Прем’єрміністр Юлія Тимошенко обіцяла, що
ПЕТ-центр у Києві запрацює ще до
нового року, проте, з огляду на викладені вище обставини, в це мало
хто вірить.

Аби тільки запрацював…
Треба визнати: українській системі охорони здоров’я сьогодні не
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по зубах відкриття ПЕТ-центрів.
Чиновники від профільного міністерства та інші представники влади
використовують закупівлю техніки,
ліків, будівництво лікарень тощо
лише як спосіб заробити грошей.
Кошти на будівництво ПЕТ-центру,
які втекли крізь пальці керманичів
столиці, – зайве тому підтвердження. Як і історія з Дитячою лікарнею
майбутнього – на зібрані від благодійників 48 млн. доларів досі не
побудували навіть фундамент, хоча
за планом лікарня мала б запрацювати вже минулої весни.
Лінійний прискорювач в Інституті
нейрохірургії в Києві стоїть також
з 2007 року. Гроші на цей апарат
збирали всією країною, його робота – питання знову ж таки не життя,

а смерті. Зібрано було 57 млн. грн.,
апарат купили чи то за 33 млн. грн.,
чи то за 17 млн. грн. Решту грошей
витратили нібито на інше обладнання. Проте громадськість ладна
закрити очі на питання розподілу
коштів (в Україні всі вже давно
змирилися з системою відкатів та
„зникнення“ більшої частини виділених на корисну справу грошей)
– аби тільки лінійний прискорювач
запрацював. Побудувати для нього
бункер і налагодити роботу не так
вже й складно – але відкриття лінійного прискорювача постійно відкладається на невизначений термін.
Справа в тому, що українська влада
не має цікавості до лікування онкологічних захворювань, а має лише
інтерес до закупівлі техніки, яка

в країні проходить за надзвичайно
непрозорими схемами, і освоєння
коштів на будівництво.
До речі, майже всі ліки і техніку
Україна офіційно закуповує в кілька
разів дорожче, ніж вони насправді коштують. Наприклад, будівництво схожих ПЕТ-центрів разом iз придбанням
техніки коштує близько 40 млн. грн.,
а аж ніяк не 300. Місцеві благодійні
фонди почали враховувати специфіку витрачання коштів українським
державним апаратом і намагаються
тепер не давати гроші державі, а вести проект від початку до відкриття без
участі влади. Те саме можна порадити і міжнародним організаціям.
На жаль, довгоочікувана демократія не принесла ладу в соціальну
сферу. Міністерство охорони здоров’я, яке традиційно очолюється
людиною президента Віктора
Ющенка, працює в тісному контакті
зі Службою безпеки України, якою
також керує близька до президента
людина Валентин Наливайченко.
Статті в ЗМІ та виступи громадських
організацій не мають ніякого резонансу у владі чи у правоохоронних
органах. А на життя полковника
СБУ, який розслідував зловживання
в медичній сфері, було скоєно замах. Зловмисників досі не знайшли,
і, за інформацією з джерел, навіть
не шукають.
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Продати себе на запчастини
(Таємниці українського „чорного“
ринку людських органів)
Цих людей об’єднує відчай в очах. З того часу, як економіка
країни посунулася до прірви, їхні руки та мізки стали нікому
не потрібні. Єдина надія – власні нирки і печінки.

На „чорному“ ринку вартість
донорської нирки подекуди сягає
40 тис. євро – шаленої суми для
більшості громадян України, середня зарплата в якій не перевищує
200 євро на місяць. Благо, стараннями ЗМІ, що „розкрутили“ декілька
трансплантаційних скандалів, про
країну складається враження, ніби
тут можна купити-продати людський орган ледь не на кожному
розі.

Аферисти
Автор цих рядків без малого рік
видавав себе за представника
міжнародного синдикату „чорних“
трансплантологів. Для цієї справи
зареєстрував електронну поштову
скриньку на безкоштовному сервісі, вигадав нехитру легенду („якщо
ви нам підходите, ми у вас купуємо“)
і дав оголошення на спеціалізованих сайтах. Листи пішли відразу,
зміст майже однаковий: „продам
нирку або частину печінки, терміново потрібні гроші“. Частину продавців швидко відбраковував: вони
вимагали негайно надіслати аванс.
Деякі з них погано приховували
кримінальні наміри – пропонували
передати завдаток у темний час доби на околиці Києва.
Інші видавались досить щирими. Молода мати, що збирає на
операцію хворій дитині. Бізнесмен
середньої руки, якого обікрали
партнери, і тепер він не знає, як
прогодувати родину. 50-річний чолов’яга каже, що вже поставив на
ноги дітей, і хоче пару років пожити
по-людськи. 24-річний юнак шукає
можливість розрахуватися з банком. Його одноліток заборгував
кругленьку суму напівкримінальним
структурам і готовий продати будьякий свій орган, щоб ті відчепилися.
Після серпня 2008-го таких щодня більше – фінансова криза залишає все менше шансів заробити.
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Пошукові системи в Інтернеті на
запит „продам нирку/печінку“ видають десятки тисяч сторінок. Чимало
охочих продати власний кістковий
мозок. Але, оскільки при вилученні
цієї тканини не потрібна складна
хірургічна операція, вартість „товару“ не перевищує 5 тис. доларів.
Ці люди не знають, що втілити
у життя задумане у них – практично
жодних шансів. Натомість вони ризикують потрапити до рук шахраїв.
Аферисти працюють за примітивною схемою: запевняють жертву,
що підшукали їй за кордоном багатого клієнта, і просять надіслати
100-200 доларів на оформлення
документів для виїзду на операцію.
Звісно, отримавши гроші, такий-от
посередник зникає.
Навряд чи справжні „чорні“ трансплантологи шукають потенційних
донорів у відкритих джерелах, таких, як Інтернет-форуми чи дошки
оголошень. За повідомленнями
про можливу купівлю-продаж
органів у віртуальному просторі
уважно стежить Міністерство внутрішніх справ України, точніше,
його Департамент боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею
людьми. Принаймні, коли 46-річна
харків’янка дала в Інтернеті оголошення про продаж нирки свого
4-річного сина, за кілька днів на її
зап’ястках опинились наручники.
Чиновники українського Міністерства охорони здоров’я і правоохоронці запевняють, що „чорного“
ринку людських органів в країні не
існує. Перші апелюють до медичного факту, що пересадити орган
першої-ліпшої людини іншій неможливо, другі – до ефективності своєї
роботи. Але народна мудрість говорить: диму без вогню не буває.

Справа доктора Зіса
За останні чотири роки органи
прокуратури України розслідува-

ли 4 кримінальні справи за ст. 143
Кримінального кодексу, пов’язані
з торгівлею органами і тканинами
людини. Крапку в найрезонанснішій з них – „справі доктора Зіса“
– поставили нещодавно.
20 жовтня співробітники українського національного бюро Інтерполу передали лікаря-трансплантолога Міхаеля Зіса ізраїльським
правоохоронцям. На батьківщині
доктора звинувачують в організації
угруповання „чорних“ трансплантологів, що скуповувало нирки
у незаможних арабів і пересаджувало органи багатим пацієнтам.
Вже більше року, як поплічники
Зіса отримали вироки і відбувають
покарання.
Міхаеля
Зіса
арештували
12 жовтня 2007 року в Донецьку
на прохання ізраїльської прокуратури. Водночас з’ясувалося, що
ізраїльтянин причетний до спроби
організації незаконної пересадки
органів у Донецькому центрі трансплантації. За посередництва Зіса
удаваний племінник із Донецької
області мав віддати „дядечкові“
з Одеси нирку й отримати за це
10 тис. доларів.
Розгляд справи „чорного“ трансплантолога тривав довго і виглядав
дивно. Рік тому, 21 серпня 2008-го,
Ворошиловський райсуд Донецька
виправдав лікаря. Правоохоронці
знайшли юридичні лазівки, щоб не
випускати Зіса зі слідчого ізолятора,
але 29 серпня той же райсуд визнав
незаконним подальше утримання
трансплантолога в СІЗО і виніс
постанову негайно його звільнити.
Виправдувальний вирок скасував
Апеляційний суд Донецької області
10 березня цього року. „Справу
Зіса“ направили на повторний судовий розгляд.
Від початку українське правосуддя звинувачувало Міхаеля Зіса
у злочині, передбаченому части-

Текст: Андрій Лаврик,редактор журналу
„Український тиждень“, Київ
Фото: архів

Hародна мудрість говорить: диму без вогню не буває.

ною 2 статті 149 Кримінального
кодексу (торгівля людьми або інша
незаконна угода щодо передачі
людини, скоєні стосовно неповнолітнього, кількох чоловік, повторно,
за попередньою змовою групою
осіб, з використанням службового
становища або особою, від якої
потерпілий був у матеріальній
або іншій залежності). За таке
правопорушення закон передбачає позбавлення волі на термін
до 12 років. Однак прокуратура
швидко перекваліфікувала обвинувачення на „порушення порядку
трансплантації органів або тканин
людини“ (ч.1 ст. 143 Кримінального
кодексу). Врешті решт 20 серпня
Міхаеля Зіса визнали винним,
засудили до трьох з половиною
років ув’язнення, і відразу ж… амністували. Тобто, перед законами
України „чорний“ трансплантолог
тепер чистий. В Ізраїлі, за словами
речника тамтешньої поліції Алекса
Кагальського, йому доведеться
відповісти на звинувачення у посередництві в торгівлі людськими
органами, шахрайстві та отриманні грошей шляхом обману.

В Україні „чорні“ трансплантологи використовували шпаринку
у законодавстві. Якщо у розвинених країнах, у тому числі і в Ізраїлі,
добровільним донором може стати
тільки близький родич (батько, син,
дружина/чоловік тощо), то в Україні дозволено віддавати органи
дядькам, кузенам та іншим далеким
родичам. Донор і реципієнт перед
операцією мають надати шпиталю,
де проводиться пересадка, довідку
про родинний зв’язок. І лікарі не
зобов’язані сумніватись у документі
навіть тоді, коли донор і реципієнт
очевидно належать до різних етнічних груп.
Зазначимо, що Міхаель Зіс
опинився під слідством в Україні
передусім завдяки тиску офіційного
Єрусалиму. Жоден з українських
партнерів „чорного“ трансплантолога фігурантом розслідування
не став. Радіостанція „Німецька
хвиля“, посилаючись на джерела,
наближені до ізраїльського слідства, повідомляє: поліцію цікавить
і те, як працювала „схема роботи“
угруповання в Ізраїлі та Україні, і чи
не йдеться про змову Зіса з укра-

їнськими лікарями та протекцію
з боку зацікавлених осіб у владних
колах України.
Варто додати, що у серпні цього
року, коли донецький суд вирішував
долю Міхаеля Зіса, Україна знову
опинилася в епіцентрі скандалу,
пов’язаного з трансплантологією.
Компанія „Біоінплантант“, підпорядкована українському МОЗ, згідно з результатами розслідування
німецького часопису „Der Spiegel“,
буцімто замішана у незаконному
вилученні тканин у померлих українців і подальшому продажі їх за
кордон, де з них виготовляли біоінплантанти. Керівництво компанії
і посадовці МОЗ знову-таки все
заперечують, посилаючись на сувору звітність і контроль. Натомість
прокуратура Баварії заходилася
перевіряти діяльність фірми „Tutogen“ – німецького партнера „Біоімплантанту“.

У пошуку здорової нирки
В Україні чи не єдиним об’єктом
торгівлі органами є саме нирки. Це
пояснюється кількома факторами.
Передусім, поширеністю ниркових
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захворювань і порівняною простотою пересадки нирки. Захворювання печінки не менш поширені,
але, по-перше, пересадка печінки
набагато складніша – наскільки
відомо, в Україні є тільки один спеціаліст, що може робити подібні
операції, у світі їх не більше сотні.
Втім, спроби купівлі/продажу таки
помічались.
Офіційні посадовці українського МОЗ, заперечуючи існування
в країні „чорного“ ринку людських
органів, апелюють до генетики:
якщо донор не є близьким родичем, шанс, що їхні органи підійдуть
організмові реципієнта, дорівнює
1:50 000. Донор і реципієнт мають бути імуносумісними, інакше
організм відторгне пересаджений
орган. При цьому замовчується
факт, що в Україні, як і в цілому світі,
легально практикується пересадка
наприклад, нирок, від нерідних
донорів, після якої пацієнт, щоб
пересаджений орган не відторгся,
до кінця своїх днів приймає імунодепресанти. Життя вдається продовжити лише на лічені роки, але це
краще, ніж швидка смерть.
Щорічно 1000 українців потребують пересадки нирки. Але
в українських медзакладах здійснюють лише близько сотні таких
операцій на рік. Той, хто вчасно не
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отримав донорський орган, приречений на смерть. Здебільшого
пересадку роблять від померлого
донора, родичі якого не проти вилучення органу. Аби врятуватися,
хворі на ниркову недостатність
готові на нечесні кроки, наприклад,
дати хабара, аби опинитися попереду черги на трансплантацію. Мені відомий випадок (щоправда, я не
можу довести його документально),
коли юнак „придбав“ таким чином
нирку, заражену гепатитом. Серед
живих його вже немає.
За підрахунками експертів Організації Об’єднаних Націй, щорічно
у світі проводять 68 тис. трансплантацій нирок, з яких 5-10 % – на „чорному“ ринку. Мова іде 3,5-7 тис.
операцій на рік. Здебільшого такі
пересадки відбуваються за схемою
„трансплантаційного туризму“, коли
заможний пацієнт відправляється
на операцію до країни третього світу, влада якої на торгівлю органами
дивиться крізь пальці.
Послуги
„трансплантаційного
туризму“ пропонуються і в Україні.
У Києві діє фірма „МедВояж“, що
пропонує медичні тури. Вона має
офіс в історичному і діловому центрі
української столиці – у Музейному
провулку. Авторові цих рядків телефоном пообіцяли, що йому пересадять нирку у Пакистані „фахівці

світового рівня“. Вартість такого
туру – 22,5 тис. доларів. Скільки
українців вдало з’їздили за новою
ниркою, дівчина на тому кінці дроту
розповісти не змогла.
„МедВояж“ позиціонує себе як
донька британської „UM Trading
LTD“ (за іншими даними, це – резидент Багамських островів). Має
представництво в Стамбулі (Туреччина). Прикметно, що до „переїзду“ в Україну угруповання вже
згаданого Міхаеля Зіса, як розповів
авторові один з колишніх поплічників трансплантолога, проводило
операції саме на тому березі Чорного моря.
30 вересня турецька поліція
арештувала в Стамбулі і Анталії 40
підозрюваних у торгівлі людськими
органами. Правоохоронці не виключають, що вони причетні до
зникнення дітей.
Та чи справді заможні українці
замінюють хворі органи за кордоном? Генеральна прокуратура
України на мій запит відповіла: „Повідомлення від правоохоронних органів іноземних держав про спроби
купівлі-продажу органів людини
для трансплантації громадянами
України до органів прокуратури не
надходили“.

Текст: Олександр Бойченко, Чернівці | Фото:www.echo.msk.ru
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Що цікаво: лікарі в Україні не такі вже й погані. Медицина загалом –
погана, а лікарі – ні. Не всі, звичайно, але все-таки. Як істота, схильна
до різних хвороб, я маю справу з лікарями по кілька разів на рік.
Переважно трапляються хороші. Медицині від того легше не стає, але
хворому іноді попускає. Парадоксальність цієї ситуації полягає в тому,
що насправді вона парадоксальною не є. Бо насправді все логічно:
лікаря – на відміну від робота – формує досвід, а не високі технології.

У країнах з добре розвинутою
медициною (тобто з налагодженою
системою страхування, профілактики захворювань і забезпечення
лікарень найновішим обладнанням
та препаратами) функції лікаря
зводяться до мінімуму: отримав
результати обстежень – зробив
передбачені схемою призначення
– пішов на ланч. І головне: якщо лише твоє прізвище не Хаус – не ризикуй. А який же може бути досвід
без ризику? Тим часом українські
лікарі ризикують на кожному кроці
– не тому, що такі гарячі, а тому, що
за відсутності апаратури і точного
діагнозу часто мусять покладатися
на інтуїцію і виписувати – за відсутності потрібних – бодай щось із тих
ліків, які є. Ще років десять-двадцять такої медицини – і за обсягом
практичного досвіду наші лікарі не
матимуть собі рівних у світі. Шкода
тільки буде, якщо на той момент
вони не матимуть також до кого застосовувати свої знання і вміння.
Одне слово, справи з тілесними
хворобами у нас ідуть хоч і погано,
зате закономірно. А ось де відбувається щось уже геть незрозуміле, то
це у, так би мовити, царині хвороб
ментальних. Відомо: час від часу на
певних територіях спалахують такі
чи інші епідемії – грипу, віспи, холери
і т.д. Так само час від часу певні території вражає й інфекція ідеологічна:
нацизм, фашизм, комунізм тощо.
Подібність між цими двома типами
епідемій очевидна: досить згадати
прозорий притчевий роман Альбера Камю, в якому німецька окупація періоду Другої світової війни
змальована у вигляді пошесті чуми.
Окрім маси спільних негативних рис,
обидва різновиди зарази мають одну позитивну „побічну дію“: організми, які перехворіли, але не загинули,

виробляють у собі відповідні антитіла і надалі стають відпорними на перенесену хворобу – буде це свинка,
вітрянка чи той-таки нацизм.
А тепер дивіться, що виходить. Із
вродженим імунітетом усе зрозуміло: він або є, або його нема. Що
ж до здатності набування активного
імунітету у відповідь на інфекцію, то
вона, ця здатність – якщо вірити науці імунології – притаманна лише
хребетним істотам. Люди – якщо
вірити науці біології – належать до
хребетних. Українці – якщо вірити
науці етнографії – належать до людей. Постійним джерелом інфекції
для українців – якщо вірити науці історії – упродовж століть залишається Росія. Натомість імунітету проти її
імперської зарази ми так у собі й не
виробили. Може, котрась із наук
прибріхує? Може, ми все-таки належимо до безхребетних? А заразом
– і до безмозких, оскільки раз по
раз примудряємося підхоплювати
одну і ту ж недугу.

Звісно, як і належить збудникам
епідемій, російський імперський вірус є дуже хитрим і вміє викликати
різні зовнішні прояви на інфікованих територіях: то забороняє
вживання української мови, а то
дозволяє, але при цьому винищує
її носіїв; то колективізує села і виморює їх голодом, то „визволяє“
міста і переселяє їх у Сибір; то
зменшує тиск у газовій трубі, то
провокує у хронічно хворих бабусь
напади антизахідної істерії. А ще
він полюбляє проникати у безхребетні організми під виглядом
особливої російської „духовності“.
Чули минулого місяця програмний
виступ патріарха всєя Русі Кірілла?
Мутований у процесі постійного
контакту з Путіним і Мєдвєдєвим,
предстоятель московської церкви
запропонував розширити вже існуюче поняття „русский мир“ та
додати до нього нове – „страны
русского мира“. Очевидно, „русскому миру“ знову стало тісно на
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клаптику земної суші від Калінінграда до ПетропавловськаКамчатського. Тому для початку,
крім самої Росії, ядром „русского
мира“ треба проголосити ще
й Україну, Білорусь і Молдову
– щоб, значить, подолати „лишние препятствия“ та всіляко
підтримати витворені народомбогоносцем „общее цивилизационное пространство“, „общую
историческую память“ і „способ
общественного жительства“. Чи
супроводжуватиметься відновлення цього способу „общєжитєльства“ реанімацією ГУЛАГу та
введенням нових планів хлібозаготовок, святєйший не уточнив,
але, гадаю, краще підготуватися
заздалегідь.
Тим більше, що, судячи з абсолютно проваленої останніми
роками протиімперської вакцинації в Україні і відвертої втоми
Заходу від нашої хворобливості,
нова хвиля російської епідемії
знову накриє нас надовго. Просто perpetuum mobile якийсь
вимальовується: відгороджена
від західної цивілізації, Україна
зазнає дедалі агресивнішого
інфікування з боку Росії, але,
будучи організмом безхребетним, неспроможна протистояти
цій інфекції; своєю чергою Захід
бачить, що ми інфіковані – і відгороджується ще сильніше, чим
опосередковано заохочує Росію
до нових активних дій.
А можливо, „головним світовим гравцям“ на кшталт США,
Німеччини чи Франції саме
цього і треба – визнати Україну
безнадійною „санітарною зоною“ і влаштувати на її території
довічний карантин? У такий спосіб і Захід позбувся б слизької
„української проблеми“, і Росія
задовольнила б свої „братні“
інтереси, а відтак і „подобріла“
б трохи до газозалежного Заходу. Що ж, іноді я думаю, що це
був би не найгірший варіант. Покинуті й самотні, ми мусили б на
щось наважитися: повиздихати
чи почати нарешті виробляти антитіла і вийти на шлях одужання.
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„Слизький схил“
евтаназії
Історичний досвід ХХ століття спонукає
відмовитись від евтаназії. У цій статті
проаналізовано приклади Німеччини та Голландії
– держав, які мають багаторічний досвід
розв’язання проблеми евтаназії.

Термін „евтаназія“ сучасна медична етика дефінує як „активне вбивство пацієнта лікарем на прохання
пацієнта“. Іншим часто вживаним
терміном є „асистоване самогубство“. Йдеться про ситуацію, коли
пацієнт хоче накласти на себе руки,
але не здатний зробити це через
свою немічність. Тоді лікар готує
ін’єкцію зі смертельною речовиною,
однак „натискає кнопку“ (в переносному та прямому значенні) сам
пацієнт.

Кауза „baby Knauer“
Як не різнилися б між собою досвід
Німеччини часів Другої світової війни
та повоєнний досвід Голландії, в обох
випадках маємо ситуацію, що її найкраще описує ідіома slippery slope
(„слизький схил“ – англ.). Якщо досвід
Німеччини можна від початку окреслити як негативний і вартий осуду,
то у випадку Голландії на початку
був цілком добрий намір полегшити
страждання пацієнтів, що, як і багато
інших добрих намірів, приніс негативні результати.
Історія евтаназії в Німеччині надзвичайно повчальна і допомагає
зрозуміти, що саме медична етика
називає „слизьким схилом“. Цей
момент в історії медицини повторюється в різних варіантах, але за
однією схемою: спочатку йдеться
про незначний компроміс, який лише
на крок віддаляє від етичних принципів, далі ще крок, і ось уже нога на
„слизькому схилі“ – а закінчується
все тим, що опиняємося далеко внизу, у прірві під горою.
Історію евтаназії національного
соціалізму у Німеччині почнемо від
одної важко хворої дитини і закінчимо неперервною лінією в таборі
Аушвіц.
В кінці 1938 року з’являється кауза,
відома під назвою „baby Knauer“:

батько дитини, яка народилася
сліпою, без ноги та частини руки
і яка, за свідченням лікаря Гітлера,
„виглядала як ідіот“, звертається до
Гітлера з проханням позбавити його
дитини. Гітлер йде назустріч нещасному батькові, після чого пропонує
своєму особистому лікарю Карлу
Брандту та Філіппу Бухлеру (на той
час – високоповажному нацистові)
в подібних випадках діяти подібним
чином.
Наступний сценарій нагадував
поганий фільм жахів. Класифікація
„подібних випадків“ вражає нелюдською логікою – слабоумство,
синдром Дауна (зокрема, у зв’язку
зі сліпотою та глухотою), мікроцефалія (хворобливо недорозвинена
голова), гідроцефалія (накопичення
рідини в порожнинах головного
мозку та спинномозковому каналі),
параліч і деформації всіх видів. Якщо народжувалася хвора дитина,
скликався консиліум з трьох лікарів.
У документації дитини лікар позначає червоним кольором знак „+“,
якщо вирішив покінчити з життям
дитини. А якщо був проти вбивства,
то пише синім кольором знак „–“.
У випадку трьох червоних „+“ батьків
ставлять перед тяжким вибором. Або
вони підпишуть документ, в якому погоджуються з тим, що перевезуть
дитину в спецклініку зі всебічною
медичною допомогою (…і де дитина
практично вмирає від голоду, холоду
або уколу), або відвозять дитину
додому і письмово відмовляються
від будь-якої медичної допомоги для
дитини. Кількість дітей, які померли
саме таким способом, налічується
від 5000 до 8000. У зв’язку з наведеним вище вперше вживається термін
„Lebensunwertes Leben“ – „життя, негідне життя“.
По слизькому схилі просуваємось
далі – створено програму „Т4“, не-

Текст: Марек Ваха, Прага

звичайна назва якої походить від
місця її виникнення – берлінської
вілли на вулиці Tiergartenstraße 4.
Програма працює за простою
схемою: 1000 : 10 : 5 : 1. На одну
тисячу жителів Третього Рейху колись
припадало десять людей, що лікувалися від психіатричних захворювань.
П’ять з десяти певний час перебували в психіатричній лікарні. І одну
особу з п’яти мали включити в дану
програму, що, по суті, означало її
смерть. Йшлося не тільки про те, аби
позбутися „lebensunwertes Leben“ чи
„useless eaters“ (некорисних їдців),
але й щоб звільнити місця для поранених з фронту та медперсоналу.
В логіці слизького схилу помітне
велике розширення діагнозів. У Т4
вже потрапляють й хворі на шизофренію, епілепсію, невиліковний
параліч, сифіліс, енцефаліт, хворобу
Хантінгтона (дегенеративний розлад
мозку) та інші нейрологічні хвороби,
а також особи літнього віку та ті, які
перебували в лікувальних установах
упродовж останніх п’яти років. І,
звісно, ті, в яких не було німецького
громадянства – тобто євреї, негри
та цигани. Програма Т4 тривала від
1939 р. до 23 серпня 1941-го, коли Гітлер її офіційно зупинив. До того часу
було вбито 70 000 пацієнтів.
Варто нагадати, що вирішальним
поштовхом закінчити програму
було послання мюнстерського католицького архиєпископа Клеменса
фон Галена (а не протест лікарів,
як би цього можна було очікувати).
„Якщо встановимо принцип, за яким

можемо вбивати “непродуктивні”
людські істоти – лихо всім нам, коли
постаріємо та захворіємо! […] лихо
всім інвалідам […], які пожертвували своїм здоров’ям та силами
в продуктивному процесі, […] лихо
всім нашим воїнам, які повертаються з фронту каліками“, – пише
він у пастирському листі 3 серпня
1941 р., і завершує лист пристрасним запитанням: „Хто сьогодні ще
може довіряти своєму лікарю?“.
Фон Галена не вбили, оскільки
режим не хотів робити мучеників
з відомих осіб, але щонайменше
трьох священиків, які цей лист поширювали, було страчено.
До кінця Другої світової війни
було вбито наступних 70 000 пацієнтів. Важлива деталь: у програмі
Т4 вперше використали монооксид
вуглецю CO, оскільки пацієнтів
було забагато для того, аби продовжувати вбивства за допомогою
ін’єкції. Наступним кроком на слизькому схилі стане Аушвіц. Замість СО
вживатиметься циклон Б, а жертвами
стануть не ментально хворі пацієнти,
а здорові євреї.

5 умов безкарності
Сучасна історія евтаназії починається у 1969 році, коли голландський
лікар Ян Хендрік ван дер Берг у книзі
„Medische macht en medische ethiek“
(„Медична сила та медична етика“)
пропонує, щоб лікарі, застосовуючи
досягнення технічного прогресу, вміли припиняти життя своїх страждаючих пацієнтів.

У 1971 р. трапився перший офіційно підтверджений випадок евтаназії
в Голландії. Лікарка Гертруда Постма
дає своїй мамі ін’єкцію з морфієм.
Мати, що хворіла від невтримання
сечі та пересувалася на візочку,
помирає впродовж кількох хвилин,
а доктор Постма йде зізнатися
у своїй провині в поліцію. Після судового процесу, що відбувся у 1973 р.,
її посадять на тиждень у в’язницю та
умовно засудять на три роки.
Після цього прецедентного випадку евтаназія починає проводитися
все частіше. На початку 80-х ситуація в Голландії нестерпна – хоча евтаназія офіційно підлягає покаранню, ножиці між законодавством та
реальним життям постійно широко
розкриті. Тому в 1982 р. запроваджуються т.зв. Роттердамські критерії
– кодекс, який містить п’ять пунктів.
Якщо лікар їх дотримуватиметься, він
не буде покараний і причиною смерті може вказати евтаназію. Йдеться
про такі умови:
пацієнт мусить бути компетентним
і його бажання мусить бути добровільне та свідоме;
бажання пацієнта мусить бути
уважно продумане, ясне та повторюване;
пацієнт мусить нестерпно страждати (не тільки фізично) і евтаназія
мусить бути останньою можливістю
після попереднього недієвого лікування;
евтаназію проводить тільки лікар;
лікар мусить проконсультувати випадок з іншим незалежним лікарем,
в якого є досвід евтаназії.
В історію евтаназії увійде й 1991
рік. Комісія, очолювана Джоном
Ріммелінком, перевірить статистику
смертності в Голландії за 1990 рік
і констатує, що з 128 876 випадків
смерті у 2300 випадках було здійснено евтаназію, а у 600 випадках
– асистоване самогубство. Результати будуть більш-менш очікувані,
однак комісія з’ясує й те, що в 1000
випадках дійшло до вбивства пацієнта без його експліцитного бажання
померти. Комісія наводить, що
більшість пацієнтів не могли вимовити своє бажання і лікарі з власної
ініціативи припинили їхнє життя за
допомогою евтаназії. Цей факт стане одним з найсильніших аргументів
громадськості проти евтаназії. Виникає запитання: чи можна вважати
евтаназію милосердною смертю
з допомогою лікаря, чи вбивством?
Результати подібних опитувань на
сьогоднішній день не змінюються,
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за останні роки кількість евтаназій
в Голландії зменшилася. Проте вважається, що статистика є оптичним
обманом, бо бюрократії навколо
визнаної евтаназії настільки багато,
що для лікаря комфортніше навести
в документах пацієнта іншу причину
смерті.

Імпорт/експорт
медицини
прикордоння

„Так“ чи „ні“?

До медицини прямого відношення я не маю,
але непряме – даруйте за оксюморон, маю
якнайбезпосередніше. Коли я навчався на
економічному в Ужгороді, мій найкращий друг
Андрій студіював медичні науки в Тернополі.
Тож, чимало разів погостювавши в тому
файному місті, я міг порівняти складність
навчання на медика із легкістю буття студентівекономістів.

Евтаназія в сучасній Європі
є легальною в Голландії, Бельгії та
Люксембурзі. Гадаю, що в більшості
європейських країн вона заборонена законом тому, що небезпека
слизького схилу дуже реальна. Навряд чи існує спосіб, як запобігти
зловживанню можливим законом
про евтаназію і як заборонити,
щоб не вмирали від неї люди, які відмовляються від неї, однак не можуть
своє бажання вимовити, або вони
перебувають під великим тиском
родичів, лікарів і т.п. Заборона евтаназії в Німеччині – промовистий
факт сам по собі, оскільки там досі
живуть сучасники війни й дискусія
про евтаназію в цій країні не стоїть
на порядку денному.
Найважливішим аргументом проти евтаназії є виникнення хоспісів.
Перший хоспіс імені св. Криштофа
виник у Лондоні в 1967 році, в Чехії, наприклад, тільки у 1996 році
у м. Червоний Костелец. На відміну
від лікарні, в хоспісі не проводиться
т.зв. каузальне лікування (лікування
причини хвороби), а тільки лікування
паліативне (полегшення болю). Метою хоспісу є створення атмосфери,
в якій не принижується гідність людини й за умов, коли вона немічна або
помирає.
Питання евтаназії не полягає
в дихотомії „довге болісне вмирання
в лікарні vs милосердна евтаназія“,
а скоріш за все, „немилосердна
евтаназія vs достойне вмирання
в хоспісі, в присутності родичів та
ласкавих працівників“.
В концентраційному таборі Аушвіц, у першому в’язничному бараці
можна прочитати мудре застереження філософа Джорджа Сантаяна: „Народ, який не пам’ятає свого
минулого, приречений знову його
пережити“. Тож побажаймо собі,
щоб досвід цих двох європейських
країн, яким би він був несхожим, примусить нас глибше замислитися над
потенційними наслідками закону про
евтаназію та про те, чим, властиво,
є ота прокламована „гідна смерть“.
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Відучившись, товариш став до
практичної роботи, і з його розповідей я міг дізнатись про будні сільської медицини в Україні періоду
пізнього кучмізму. Згодом Андрій,
як і сотні його закарпатських колег,
переїхав працювати до сусідньої
Угорщини, і нині працює в тамтешній обласній лікарні – відтак, тепер
я час від часу дізнаюсь про сучасні
тенденції в закордонній медицині.

Брехня, велика брехня
та статистика
В „український період“ із численних скарг свого товариша за
кухлем пива я переконався в правдивості старого твердження про те,
що існує брехня, велика брехня та
статистика. В той час я і сам працював зі статистикою по економічній
лінії, і добре знав термін „франкопотолок“, себто цифри, взяті „зі
стелі“. Те, що цифри використаного
приватними підприємцями пального чи кількість худоби у домашніх
господарствах мають небагато
спільного з реальністю, мене не дивувало. Однак знання, що показники захворюваності на туберкульоз
чи дитячої смертності так само
мають мало спільного з реальним
станом, спочатку шокувало.
Схема була така: вітчизняний
Мінздоров’я отримує показники
від Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) і намагається
мати не гірші. Якщо не вдається
зробити цього на практиці, завжди
можна покращити статистику на

папері. Відповідно, із міністерства
надходили накази до обласних
управлінь, звідти – до районних
і так до усіх ланок медичної машини. Показники мали бути не гіршими, ніж „в середньому по палаті“.
На моє наївне запитання – чи може, медики ведуть „подвійний облік“ – один для статистики, інший
для внутрішнього користування,
аби знати реальні тенденції, Андрій лише сміявся: хто ж стане так
„палитись“?
Кілька разів я пропонував підняти цю тему в пресі, але друг
просив не робити цього, допоки
він працює в Україні. Коли він емігрував, я звернувся в найсоліднішу
газету України з пропозицією
дати матеріал про фальшування
медичної статистики на точковому прикладі, та отримав відповідь,
що робити цього не варто, бо всі
про це знають і нічого не мінятимуть. Це вже було в посткучмівський час…
Нині, на тлі панічних повідомлень
навколо епідемії різних грипів
в Україні питання статистики виглядає особливо актуальним. Ті, хто
до грипової істерії віднеслися скептично, не раз зауважували – кілька
сотень смертельних випадків від
хвороби, то, звісно, біда. Але і минулого року, і позаминулого було
практично те ж саме. Чи не так? Хто
його точно знає – якщо ведеться
облік не реального стану, а у відповідності до показників „франкоВООЗу“?

Текст: Олег Супруненко, Берегово, Закарпаття
Фото: автор

Ви – нам, ми – вам
Живучи у прикордонні, де все
не зовсім так, як у інших, можу підтвердити – що торкається тутешньої
медицини, закарпатці давно навчились використовувати близькість до
кордонів у власних цілях. Наприклад,
вочевидь, першими в Україні, вони
стали за кордоном… народжуватись.
Пологи в українських лікарнях зазвичай у жінок викликають жах. Тому ще
наприкінці 90-х закарпатці проторили шлях до пологових будинків Угорщини. Допомогли їм лікарі-земляки,
які й вибудували систему, за якою (це
лише один з варіантів) вагітна жінка
поселялась в чужій країні за кілька
днів до пологів, а потім оформлявся
ургентний випадок – мовляв, почались перейми у закордонної гості,
і медики надали їй допомогу. Слід
відмітити, що угорська медицина, як
і українська, не цурається „грошових
подяк“ від вдячних клієнтів. Однак

порівняння технічного рівня та умов
у тамтешніх лікарнях, зрозуміло, йде
не на користь наших.
Відтак, за приблизно ту ж суму
витрачених грошей, що пішли б на
„подяки“ українським лікарям, можна було народити в Угорщині в незрівнянно кращих умовах – де є теплі
палати, гаряча вода, пристойне
харчування, і де не вимагають приходити із власним комплектом білизни,
набором для огляду та списком усіх
необхідних ліків. Це можу казати не
з чужих слів, бо не в рідному Берегові, а угорській Ніредьгазі у листопаді
2000 року народилася моя донька
Софія – без усяких ускладнень та
родових мук.
В якийсь час лікарі Берегова,
найближчого закарпатського міста
до Угорщини, так заревнували до
успіхів переважно своїх же колишніх
колег, що навіть вийшли із закликами
у місцевій пресі – мовляв, навіщо

ж витрачати гроші за кордоном,
за такі самі ми вам і тут пристойно
допоможемо. Потік бажаючих народити в Угорщині зменшився, коли
у зв’язку зі вступом до Шенгенської
зони ускладнився візовий режим.
Хоча наприкінці минулого року
я раптом отримав електронного
листа від незнайомих мені людей
– вони прочитали мою давню статтю
про особливості народження наших
дітей за кордоном, і попросили конкретних порад. Я дав їм координати,
а навесні отримав вдячного листа
– їхня дитина успішно народилася
в Угорщині, щоправда, за суму, значно вищу, ніж колись моя. Заради
справедливості мушу відмітити, що
конкуренція зіграла позитивну роль,
і наразі умови народження в Берегові значно покращились.
Окрім допомоги в пологах, в Угорщині можна скористатись й іншими
медичними послугами. Нещодавно
чув рекламу по радіо – якась мукачівська фірма організовує „медичні
тури“ до сусідньої країни, із необхідною візовою підтримкою, транспортом тощо.
Коли грянула нинішня грипозна істерія та з аптек по всій Україні зникли
необхідні ліки та марлеві пов’язки,
мешканці прикордоння одразу
ж поїхали до сусідів, де могли затаритись усім необхідним. Купувати
ліки в Угорщині для багатьох хворих
на Закарпатті є звичною справою.
Потік медичних послуг йде не
лише у напрямку Закарпаття–Угорщина, але й у зворотньому. Чого нині
в області не бракує, так це сучасних
приватних стоматологічних кабінетів
(на жаль, в інші медичні сфери приватна медицина майже не дійшла).
Стоматологічна галузь зробила
великий крок, майже позбавивши
нас необхідності страждати. Ціни
на „зубні“ послуги, звісно, чималі,
та все ж не такі високі, як в Угорщині,
і тамтешні громадяни це вже оцінили,
тому чимала їх кількість лікує зуби у
приватних стоматологів, здебільшого у Берегові. А був час (десь середина 90-х), коли й тут був зворотній
процес – і ті, в кого водилися гроші,
віддавали їх угорській стоматології.
Прибічники приватної медицини
і вільного ринку можуть використати
цей приклад на свою користь: наявність платоспроможного попиту та
конкуренція зробили свою корисну
справу.
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довічний карантин

Вірус проник з України?
З початку епідемії свинячого грипу (А/H1N1) країни можна
було б розділити на дві групи за реакцією влади на цю заразу.
В більшості мета попередити проникнення вірусу в країну не
ставилась – в умовах глобалізації це було б неможливо. Деякі
ж країни – наприклад, Росія та Китай – старанно вимірювали
температуру всім, хто в’їжджав на їх територію, намагаючись
не пропустити хворих. Це, однак, не допомогло: грип перескочив
епідеміологічний поріг принаймні у 7 російських регіонах.

У Краснодарському краї – поки
що ні. Перші випадки свинячого
грипу були зареєстровані тут на
початку листопада. Вухо різало
повідомлення крайових ЗМІ, що
„вірус проник на територію краю
через дітей, що приїхали покращити здоров’я в санаторіях Анапи та
Геленджика з України та деяких регіонів Росії“, адже в пострадянський
час тут практично не відпочивають
діти з України. Щоправда, в деяких
українських газетах пройшло повідомлення, що, навпаки, свинячий
грип привезли в Україну заробітчани, що працюють у Сибіру, де грип
цей справді лютує.

Росіян – у лікарню, українців –
додому!
На початок листопада в Росії було клінічно підтверджено 3122 випадки грипу А/H1N1 – на порядок
більше ніж в Україні. На момент написання статті померло 18 хворих.
За словами голови комісії з противірусних препаратів Фармкомітету
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Росії академіка Фелікса Єршова,
в деяких російських регіонах до
80 % всіх випадків грипу викликані
вірусом А/H1N1.
Втім, кубанські ЗМІ заспокоювали населення, що „приводу для паніки немає“. Паніки, справді, немає:
не видно черг в аптеках, ніхто не
носить масок. Щоправда, арбідол,
інтерферон, таміфлю і ті самі маски
з аптек швидко зникли. З десятка
аптек Анапи та Краснодару з початку листопада маски у продажу
були в одній – за ціною 10 рублів
за штуку при „доепідемній“ ціні
1 рубль 20 копійок. А станом на
17 листопада ті ж маски, за словами начальника новоросійського
відділу Росспоживнагляду Діни
Кардаілової, продаються по 22 рублі (в Москві, за даними ЗМІ – і по
25, тобто $ 0,9).
В той же час влада повторює,
що „край повністю забезпечений
усіма необхідними ліками, причому
з величезним запасом“, медикаменти „не лише завозяться в аптечну
мережу, але і зберігаються в резервах лікувальних закладів і на
спеціальному регіональному складі“. Там же зберігаються і 1,3 млн.
масок (а чому не в аптеках?). Населенню пояснюють, що скуповувати
ліки гуртом немає потреби, що для
ажіотажу немає підстав. Однак за
радянською традицією читати між
рядків, такі слова, навпаки, здатні
лише збурити ажіотажний попит.
Так чи інакше, але поставлено
завдання – бути готовими до приходу грипу на Кубань. За словами
керівника управління Росспоживнагляду по Краснодарському
краї Валерія Кліндухова, пункти
перетину кордону обладнано

спеціальними тепловізорами, що
дозволяють миттєво виявляти серед прибулих осіб із підвищеною
температурою. По крайовому
телебаченню показали, як на
російсько-українському кордоні
(Кубань межує з українським Кримом через поромну переправу)
працівниця в масці перевіряє пристроєм прибулих. Якщо підвищена
температура виявиться у громадян
Росії, їх допровадять до медичної
установи, а от громадян України
повертатимуть додому.

Щеплення по-радянськи
Треба визнати, що боротьба
з грипом на Кубані ведеться. Ось
п. Кардаілова звітує, що вже 52 %
мешканців Новоросійська пройшли
вакцинацію, хоча твердження, що
„абсолютно всі“ діти дошкільного
та шкільного віку пройшли таке
щеплення, викликає певну недовіру. Голова сусіднього Темрюцького району (межує з Кримом)
5 листопада видав постанову, що
містить рекомендацію „керівникам
організацій, незалежно від форм
власності, до 30 листопада 2009
року забезпечити охоплення профілактичними щепленнями проти
грипу не менше 95 % від кількості
працюючих“. Чому саме 95? Адже
вакцинація – справа добровільна,
і законним шляхом ніхто не може
примусити громадянина її робити.
Та чиновники не вміють працювати
по-іншому, окрім по-радянськи, по
„добровільно-примусовому“, і 95 %
– це як 99,9 % голосів „за“ на виборах в СРСР. Ця ж постанова „рекомендує“ купувати вакцину в певній
конкретній аптечній мережі. Читач
не здивується, якщо дізнається, що

Текст: Володимир Пукіш, Анапа, Краснодарський край, Росія
Фото: Петро Андрусечко

саме в тій мережі вакцина коштує дорожче ніж деінде.
Через 6 днів після згаданої постанови на адресу підприємств,
що її не виконують (хоч вона
лише „рекомендує“), надсилається телефонограма з вимогою
„письмово поінформувати про
причини невиконання постанови,
а також про кількість проведених
щеплень і відсоток охоплення
працівників“. Така лінія влади
видається недоречною, адже
радянська людина завжди вміла
читати між рядками і противитися „добровільним“ заходам – чи
то суботникам, чи то щепленню.
В Росії і так існує виразний антивакцинний рух, а такі потуги
здатні лише посилити його.
Оксана, власниця PR-компанії
з Краснодару, щойно повернулася зі США, де заразилась грипом А/H1N1 від подруги її дітей.
Каже, що відношення до епідемії
там серйозне, однак без паніки.
Лікар, що лікував її, казав, що
вмерти від свинячого грипу ще
треба постаратися: або зовсім
не лікуватись, або мати зовсім
понищений імунітет. Оксана
одужала – у Шереметьєві тепловізор „пропустив“ її.
В цілому, однак, відношення
росіян до свинячого грипу якесь
двояке. З одного боку, одвічний
„пофігізм“, віра в те, що грип
– вигадки фармакологічних
компаній задля збільшення прибутків, з другого – недовіра до
офіційних даних, боязнь того, що
справжню картину замовчують.
Академік Єршов говорить, що
в Росії спершу кількість хворих
перевищує
епідеміологічний
рівень, а вже потім оголошують
грип.
За повiдомленнями львiвських
туроператорiв, незважаючи на
те, що саме Львiв найбiльше постраждав вiд епiдемiї грипу, 70 %
турiв на гiрськолижні курорти
Львiвщини на новорiчнi канiкули
розкупленi росiйськими туристами. Справдi, росiяни не бояться
нiчого, чи це ще один прояв „пофiгiзму“?
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В аеропорту у Катовіцах помітні
перші ознаки параної епідемії грипу.
Рейсовий літак до української столиці обслуговують техніки в масках.
Хоча єдине, чого вони можуть тут
надихатися – це випари авіаційного
палива. Дорогою з Борисполя споглядаю на бігборди з передвиборчою рекламою. Зазвичай достатньо
одного погляду на них, щоб відчути
політичну атмосферу в Україні і без
газет, яких ввечері в аеропорту і так
не купиш.

Вибір без вибору

Лідерів виборчої гонки легко
виокремити з огляду на їх кількість
та зміст. Так, що нам каже бігборд
Юлії Тимошенко? Прем’єр-міністр
переконана, що „Вона переможе“. Звідки в неї появилося це
переконання? Далі вона пояснює,
бо „Вона – це Україна“. З інших
інформаційних табло їй відповідає
Віктор Янукович: „Україна – для
людей“. А для кого іншого, подумаєш собі? Може, лідер опозиції хоче
нас переконати, що хоч „Вона – це
Україна“, але не для людей? І так
собі подумаєш, хто ж, властиво,
живе над Дніпром, і для кого вона,
та Україна?

Фото: Петро Андрусечко

Голосування за найменше зло
Виборча кампанія офіційно
стартувала. Відомі прізвища кандидатів, які отримали відповідні
посвідчення з Центральної виборчої комісії. За посаду президента
України боротимуться 18 кандидатів. Говорячи про вибори-2010,
досі пригадуються вибори-2004,
і це природно. Складається враження, що впродовж п’яти років усі
лідери політичних сил, незалежно
від посад, займалися в першу
чергу виборчою кампанією, аніж
діяльністю на користь країни та
своїх співгромадян. У виборчому
меню ветерани політичних баталій:
Тимошенко, Янукович, Ющенко,
Литвин, Симоненко, Мороз. Є так
зване „нове“ покоління, хоч його
представники аж ніяк не нові обличчя: Яценюк, Тігіпко, Тягнибок,
Гриценко. І решта – планктон, серед якого дві найбільш виразні постаті – Богословська й Противсіх.
Останній наробив багато шуму.
До 2 листопада він був Василем
Гуменюком. Цей юрист та бізнесмен з Івано-Франківської області
змінив прізвище, оскільки за його
поясненням „Противсіх“ найкраще
характеризує настрої більшості
виборців. Фольклор чи чергова по37

з краю

28 жовтня В адміністративні суди
України подаються позови з вимогою заборонити Вікторові Ющенку брати участь у президентських
виборах. Такі позови зареєстровані в адмінсудах Києва, Херсонської, Полтавської та Одеської областей. Позов в окружний адмінсуд Києва подав депутат Київради
Олександр Пабат („Громадський
актив Києва“). Позивач обґрунтовує вимогу тим, що президент,
за Конституцією, зобов’язаний
виконувати обов’язки глави держави 24 години на добу і 7 днів на
тиждень, а отже – не має права
відволікатися на ведення виборчої
кампанії.
29 жовтня За підсумками 9 місяців
ВВП в Україні впав на 15,2 %.
Враховуючи ситуацію на внутрішньому і зовнішньому ринку, можна
чекати, що падіння ВВП за весь
рік не перевищить 14%. Тим часом
Європейський банк реконструкції і розвитку погіршив прогноз
падіння ВВП України у 2009 році
з 10 % (травневий прогноз) до
14 %. Окрім того, ЄБРР поліпшив
динаміку зростання ВВП України
у 2010 році з 0 % до 3 %.

огляд подій

30 жовтня У дев’яти областях
України оголошено карантин у
зв’язку з розповсюдженням грипу
та гострих респіраторних вірусних інфекцій. При цьому також
оголошено про загрозу пандемії
„свинячого грипу“ штаму A/H1N1.
Усі навчальні заклади без винятку
– державні, приватні, всіх рівнів
– переводяться на тритижневі
канікули, також відмінено всі масові заходи, концерти, кіносеанси,
будь-які інші зібрання людей на
період у три тижні.
30 жовтня Президент Віктор
Ющенко підписав закон про підвищення соцстандартів. Він також
сказав, що має направити до Верховної Ради зміни до державного
бюджету і пропонує повернути на
доопрацювання бюджет на 2010
рік для того, щоб врахувати там
підвищення соцстандартів. Президент пояснив, що підписав закон, оскільки мінімальна зарплата
та мінімальна пенсія мають бути
прив’язані до прожиткового мінімуму. Ющенко впевнений у тому,
що необхідні фінансові кошти
в держави є.
31 жовтня Спікер Володимир
Литвин розкритикував заяву МВФ
про необхідність ветування закону
про підвищення соцстандартів.
„Є законодавча база в Україні,
яка вимагає приймати рішення
38

літтехнологія? На запитання, звідки
гроші на реєстрацію (2,5 млн. грн.)
та кампанію, відповідає, що допомагають друзі. Українські реалії
однак підказують, що за Василем
Противсіх хтось буде стояти. Принагідно нагадаю, що на бюлетенях
для голосування знаходиться позиція „проти всіх“. На думку соціологів, відсоток прихильників цієї опції
значно більший ніж на попередніх
президентських виборах і може
становити від 3 до 8%.
„Вони усі засранці“, – чую від доброго знайомого, однак слова, під
якими готові підписатися чимало
українців, не передають вповні
політичних почуттів та дилем. Адже
за кого він – ангажований у справи

води технології піару. Страшно
подумати, що ще можуть використати перед виборами, дата яких
невблаганно наближається.

Хто буде третім?
Лідери гонки відомі і важко
уявити умови, за яких цей список
зміниться. Отже, залишається вибір між Януковичем та Тимошенко.
В чому ж тоді головна інтрига виборів? А вона в тому, хто ж буде
третім, адже місце гарантує чимало прибутків, у першу чергу
вплив на подальший політичний
процес. Окрім того, це інтрига,
яка об’єднує двох противників
у виборах 2004 року, Януковича
та Ющенка, з метою не допустити

Політичний піар, політтехнологи, чорнуха –
поняття, які зробили несамовиту кар’єру не
лише у зв’язку з виборами. Немає реальних
кандидатів, є маски, створені експертами від PR.
Вибори в Україні високотехнологічні. Справа
Лозинського, педофілія в „Артеку“, секс-афера
з ректором ВНЗ, повернення справи Гонгадзе
в нових варіантах. Ну, і подія номер один –
епідемія грипу. Страшно подумати, що ще
можуть використати перед виборами, дата яких
невблаганно наближається.
своєї держави, патріот з національними поглядами – повинен голосувати? Українським виборцям
не позаздриш. Вибір без вибору,
голосування за найменше зло,
проти когось. Ось справжні гасла
цієї кампанії.
Політичний піар, політтехнологи,
чорнуха – поняття, які зробили несамовиту кар’єру не лише у зв’язку
з виборами. Немає реальних
кандидатів, є маски, створені експертами від PR. Вибори в Україні
високотехнологічні, інакше кандидатам було би важко знайти
відповідне зацікавлення з боку
виборців. Серед технологій, наприклад, справа Лозинського,
педофілія в „Артеку“, секс-афера
з ректором ВНЗ. До цього – повернення справи Гонгадзе в нових
варіантах. Ну, і подія номер один
в листопаді – епідемія грипу. Епідемія реальна, справжня, але те,
що відбувається навколо – чистої

до президентства Тимошенко. Пані
прем’єрці не довіряють і помітно її
бояться. Особиста війна між Тимошенко та президентом давно
вийшла поза межі здорового
глузду. А Юлія Володимирівна тим
часом справляє враження залізної
– „працює“, бореться з епідемієюю, хоча президент та опозиція їй
перешкоджають (справа 1 млрд.
грн. на боротьбу з грипом). Таке
враження, що єдина мета усіх дій
Ющенка – запобігти перемозі
Тимошенко. На який компроміс піде
в цьому питанні президент і якою
ціною? Тимошенко тим часом домовляється з Путіним. Це дратує
й дражнить Януковича, адже йому
хочеться вважатися улюбленцем
Москви, а Кремль тим часом розкладає яйця в різні кошики. Дратує
й президента, адже він ніколи
не вірив контактам Тимошенко
з Росією. Зрештою, нема чому дивуватися, оскільки ніколи докладно

Дешева кампанія
Тимошенко презентувала свою
виборчу програму на Майдані.
Оточення президента звинуватило
її у створенні небезпечної ситуації
– зараження грипом у натовпі. Янукович – у Києві, в стилі американської виборчої конвенції. Наразі він
їздить по регіонах і роздає марлеві
пов’язки своїм прихильникам – дуже
дешева виборча ковбаса, напевне
значно менше гривні. Ющенко
вибрав символічну дату – 23 листопада. В Українському Домі з нагоди виставки, присвяченій річниці
Помаранчевої революції, вже розставили декорації, які нагадували
події п’ятирічної давнини. Незважаючи на те, що це була презентація
кандидата-самовисуванця, вона
швидше нагадувала звіт про непророблену роботу. Ющенко обіцяв, що одразу після обрання на
другий термін переможе корупцію
в судах, міліція буде чесною, скасують депутатську та суддівську недоторканість. Що зашкодило виконати дані обіцянки протягом останніх
п’яти років? А якщо не вдалося тоді,
що зміниться тепер? Символічною
здалася обіцянка президента
збільшити оподаткування для найбагатших. „Спеціальним податком
буде обкладатися розкішне майно
– таке, як вілли, яхти, лімузини!“
А тим часом спритний кореспондент „Української правди“ помітив
перед будинком Українського
Дому новий автомобіль керівника
Державного управління справами
і одночасно начальника виборчого
штабу Ющенка Ігоря Тарасюка
„Porsche Panarea“ (вартість від 85
до 115 тис. євро).
Є лише один позитив від цих
виборів. За інформацією з різних
джерел відомо, що проблеми з фінансами відчувають навіть штаби
головних кандидатів. Усе вказує

на те, що кампанія буде дешевою.
Немає сумнівів, подорожчання
– наслідок економічної кризи,
проте не тільки. Головні „банкіри“
обмежують фінансування, оскільки
в перспективі у 2010 році вимальовуються не лише президентські
вибори, але й вибори у міське
самоуправління в травні. Дуже
вірогідно, що відбудуться також
дострокові парламентські вибори.
Ну, і зрештою, бізнесу набридло
викладати величезні суми на вибори, які зазвичай акумулюють
маси політтехнологів різної масті,
вітчизняних та закордонних, вимагають оплати журналістів, площ
в газетах, Інтернет-порталах, агенціях новин, теле- та радіоефіру. Додайте до цього тих, хто базікає про
переваги того чи іншого кандидата.
Дорогі технології, частина з яких це
гроші на вітер. Не варто дивуватися, що навіть для Рината Ахметова
цього досить. Схоже, він з радістю
зайнявся б лише бізнесом та футболом. Єдине, що стримує наших
бізнесменів, – побоювання, що
вихід з політики означатиме втрату
парасольки. Адже кожен в Україні
знає, що не варто розраховувати
на охорону з боку права та призначених для цього Конституцією
відповідних органів.
Вибір ніякий, але попри несмак передвиборчих ігор, це все
ж вибори. А кожні вибори – це
крок в напрямку демократії, все
одно відбувається певна селекція.
Звучить патетично, але така реальність, а європейські демократії
з довгим родоводом – цьому підтвердження.

щодо прожиткового мінімуму
і мінімальної зарплати. Я не сприймаю тієї позиції, що публічно
уряд запрошує МВФ розробляти
держбюджет“, – наголосив спікер.
„Може, тоді простіше передати
Україну в управління МВФ?“,
– запитав Литвин. Водночас МВФ
заявив, що закон про мінімальні
зарплати загрожує стабільності
української економіки.
1 листопада Прем’єр Росії повідомив прем’єру головуючої в ЄС
Швеції про проблеми з оплатою
Україною російського газу. Глава
уряду Швеції пообіцяв довести
стурбованість Росії до відома
Єврокомісії.
2 листопада Президент Віктор
Ющенко вимагає від уряду негайно переглянути газові контракти
з Росією. Досвід виконання газових контрактів, укладених 19 січня
цього року, довів їх безперспективність для обох сторін. Ці угоди
необхідно переглянути з метою
унеможливлення подальшої політизації та штучних загострень відносин у газовій сфері. Президент
вимагає: 1) визначити оптимальні
обсяги закупівлі російського природного газу на 2010 рік з урахуванням реального стану економіки; 2) встановити взаємоприйнятні
формули розрахунків ціни на газ
для України і транзитної ставки
з урахуванням домовленостей, досягнутих на рівні президентів обох
держав від 12 лютого 2008 року;
3) врегулювати питання симетрії
зобов’язань, ризиків і штрафних
санкцій з урахуванням практики
міжнародного співробітництва
в газовій сфері, а також ключової
ролі української ГТС в євро-азійській системі газопроводів.

Петро Андрусечко, Познань
3 листопада „Запорізький автомобілебудівний завод“, контрольований компанією „Укравто“,
власником якого є депутат від
БЮТ Таріел Васадзе, отримає
урядове замовлення на $400 млн.
Ці гроші підуть на виробництво
автомобілів для інвалідів на базі
однієї з моделей китайської марки
„Chery“. Відповідно до постанови
Кабміну, промисловому об’єднанню „Укрпротез“ дозволяється
залучити кредит під держгарантії
на суму $400 млн. від Експортноімпортного банку Китаю.
3 листопада У Центральну виборчу комісію подав документи для
реєстрації кандидатом в президенти Василь Противсіх. Самовисуванець, мешканець села Олешків
Снятинського району Івано-Фран39
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не відомо, що саме прем’єр могла
пообіцяти великоросійським володарям. Інша справа, що в самій
Росії ніколи напевне не знають, чи
можна вірити потенційним обіцянкам Тимошенко. Її остання зустріч
з Путіним відбулася в Ялті в той самий час, коли Ющенко зустрічався
з довіреним товаришем Михайлом
Саакашвілі. З боку Путіна не обійшлося без грубощів, щось на
кшталт того, щоб Ющенко вважав
на свою краватку в присутності
грузинського колеги (оскільки той
може її з’їсти).

з краю

ківської області до зміни паспорта
носив прізвище Гуменюк.
3 листопада Лідер Партії регіонів
Віктор Янукович роздав віртуальні
посади, здійснивши низку призначень в опозиційний уряд. Так
міністром закордонних справ у тіні
призначено Леоніда Кожару, головою опозиційного Антимонопольного комітету – Олексія Костусєва,
головою Державної податкової
адміністрації замість Інни Богословської – Віталія Хомутинніка.
Головою служби державної служби
експортного контролю став Валерій Коновалюк, міністром культури
– Михайло Кулиняка.
3 листопада Партія регіонів виграла б дострокові парламентські
вибори, а до Ради пройшло б 7
партій. Про це свідчать результати
опитування Центру Разумкова.
Партію регіонів підтримали
б 31,1 %, Блок Юлії Тимошенко
– 21,5 %, „Фронт змін“ 7,8 %, Комуністичну партію України (5,3 %),
Блок Литвина (3,8 %), Політичну
партію „Наша Україна“ (4,2 %),
ВО „Свобода“ (3,0 %). Голосували
б проти всіх 6,9 % з тих, хто прийшов на вибори.

огляд подій

3 листопада Народні депутати
відхилили проект змін до законодавства щодо виборів місцевих
рад та міських голів. „За“ проголосувало 173 депутати. Не дала
голосів Партія регіонів, комуністи
та більшість НУНС. У законопроекті пропонувалося впровадження
відкритих списків кандидатів у
депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих
рад, а також покращення системи
формування виборчих комісій та
виконання обов’язків їх членів.
Водночас, з бюлетеню пропонувалося виключити пункт „проти
всіх“, що викликало обурення
частини НУНС.
4 листопада За даними ЄБРР
Україна найбільше постраждала
від глобальної фінансової кризи
серед країн Східної Європи та
Центральної Азії. З 29 країн діяльності ЄБРР Україна увійшла
в число п’яти, де падіння валового
внутрішнього продукту за рік виражатиметься двозначним числом
– 14 %. Чинники, що вплинули на
глибину кризи, крім глобальної
фінансової кризи, це – падіння попиту на її продукцію за кордоном,
падіння міжнародних цін на сталь
та хімічні добрива – головні статті
українського експорту, а також
зростання цін на імпортований
газ.
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Мустафа Найєм:

„Тут нема
поклоніння Росії“
За визначенням видання „Телекритика“, Мустафа Найєм – один
з найяскравіших представників
молодого покоління української
журналістики. Народився 1981 року в Кабулі (Афганістан). Закінчив
Технічний ліцей Шевченківського
району Києва у 1998 році, у 2004му – Національний технічний університет (факультет авіаційних та
космічних систем). Пробував себе
в музиці та театрі. Журналістську
діяльність розпочав 2005 року у виданні „Комерсант-Україна“. Працює
у проекті Савіка Шустера „Шустер
live“ та водночас є журналістом
„Української правди“. З Мустафою
ми зустрілися в одній з кав’ярень
у центрі Києва. Офіціантки ходили
в масках, тому природно, що перше
запитання прийшло саме собою.
Наскільки політизованою є епідемія
грипу в Україні?
Я б це питання розділив на дві частини. По-перше, епідемія дійсно
існує, люди дійсно вмирають і небезпека зараження досить велика.
Я це знаю, оскільки був у цих областях, там бували мої родичі, друзі та
товариші. Другий бік – якою мірою
цей процес використовується політиками. Так, його дійсно активно
використовують. Спочатку було
заборонено мітинги та зібрання.
Епідемія стала методом, інструментом агітації з усіх боків. Якщо
в перші дні нагніталася паніка, то
тепер навпаки, використовують
стратегію „ми подолали епідемію,
все завершилося“. Це використовував і уряд Юлії Тимошенко, і Віктор
Ющенко. Президент спробував
очолити боротьбу, але у нього не
вийшло. Янукович це використовує
як опозиціонер, критикуючи уряд.
Тому в цілому процес дуже політизований. Але треба чітко розуміти,
що сама епідемія не є технологією.
Епідемія існує.
А доступність та об’єктивність інформації про рівень епідемії?
Тут знову ж таки дві теми. По-перше, з одного боку було бажання
у перші дні щось приховати. А тепер, наскільки я знаю, прагнуть не

приховувати, оскільки включився
медичний механізм, – самі лікарі
не хочуть брати на себе відповідальність.
Інша справа, як це відображається на статистиці. Раніше записувалося що завгодно. Наприклад,
смертність пояснювали ускладненням, а смертність від самого грипу
офіційно була дуже незначною.
А тепер немає часу переробляти
[документацію], а люди справді
вмирають від грипу. Статистика вилізла назовні, а з іншого боку, влада справді цим маніпулює. І, крім
того, сама система статистичного
обліку в Україні дуже погана. Вона
ще радянська. Дані на сайті комітету статистики не відповідають дійсності. Інформація неоперативна
і, до того ж, вона викривлена. Орієнтуватися на кількість загиблих та
захворілих не можна. Як я розумію,
треба орієнтуватися на кількість
тих, хто потрапили в реанімацію та
перебувають у важкому стані. Тому
що саме вони відображають рівень
захворюваності. Але це мало хто
знає, і тому, в принципі, є спроби
маніпуляції.
А як пояснити, що президент підписує закон про підвищення соцстандартів, а водночас не погоджується
на виділення коштів для боротьби
з епідемією?
Об’єктивно підвищення соцстандартів настільки мінімальне, що говорити про якесь його кардинальне
підвищення не доводиться. З іншого
боку, це також не підкуп виборців,
оскільки підкупити за 50 гривень
неможливо. Це такий собі фетиш,
прапор. Це вигідно Ющенкові,
Партії регіонів. Тимошенко це невигідно зі зрозумілих причин.
Що стосується хвороби, я як журналіст повинен бути об’єктивним.
Я розумію, що є спекуляції з обох
сторін, але в даному випадку мені
здається, що політичні принципи
Віктора Ющенка – йти чітко по закону. Тут це недоцільно, адже люди
дійсно вмирають. І Тимошенко має
багато важелів виділити ці гроші.
Інша справа, що їй потрібно сказати, як і Ющенку: ми виділили один

Фото: Петро Андрусечко

5 листопада Тимошенко перевірила рейтинги своїх соратників
перед виборами. У беззастережному фаворі у прихильників БЮТ
виявився перший віце-прем’єр
Олександр Турчинов з рейтингом
39,7 %. За ним йдуть віце-спікер
Микола Томенко (29,1 %) і голова
фракції БЮТ у парламенті Іван
Кириленко (19,3 %). На запитання:
хто, на їхню думку, найбільше послабляє позиції БЮТ, 70 % потенційних виборців не змогли назвати
жодного прізвища депутатів цієї
політсили. Проте 17 % респондентів заявили, що всі депутати
в запропонованому списку їм
подобаються. Список тих, хто
„послабляє позиції БЮТ“, очолили
депутати Богдан Губський і Андрій
Шкіль – 2,4 % і 1,9 %.
5 листопада Сомалійські пірати
захопили балкер „Delvina“ з сімома українцями на борту. Як відомо, у полоні сомалійських піратів
перебувають 24 українці на
судні „Аріана“, які були захоплені
2 травня.

мільярд. І ніхто не думає, що буде
далі. Тобто тепер це якась позиційна боротьба. Не більше.
Ющенко підписав закон про соцстандарти, щоб зірвати співпрацю
Юлії Тимошенко з Міжнародним
валютним фондом?
Тут треба чітко розділити. Публічна
сфера того, що відбувається – це
критика, яку Ющенко адресує Тимошенко і перемога щодо соцстандартів. І непублічна сфера: зрозуміло, що будь-яка допомога Україні
– це допомога уряду. І як би хто не
хотів, в цьому є політичний аспект.
Допомагаючи Україні, МВФ допомагає Тимошенко, усвідомлено чи
ні, бажаючи того, чи не бажаючи.
Тому це не подобається Ющенку,
а по-друге, він вважає, що вона
невірно розпоряджається цими засобами. Це його право, він також
економіст. Я думаю, що у питанні

соцстандартів у Ющенка основним
був не МВФ, а все ж публічна перемога: „ми підвищили соцстандарт“.
Але зрозуміло, що це справді сильно б’є по допомозі МВФ для України. Думаю, цей закон вдасться
відмінити, оскільки були порушення
при його прийнятті і в підсумку закон не буде прийнятий.
Як би ви оцінили період президентства Ющенка?
Мені складно так однозначно відповісти. Я би сказав, що ми оцінимо
Ющенка тільки після того, як він
відійде. Роль, яку відіграв Ющенко
для України (можливо, не в економічній сфері, виключно у духовній,
– становлення свідомості народу,
становлення нації), – таку роль
в історії України в найближчі десять років навряд чи хтось зіграє.
Якби на його місці була людина,
яка більш компромісно ставилася

12 листопада Президент Віктор
Ющенко заявляє, що дефіцит
бюджету НАК „Нафтогаз України“
становить 33 мільярди гривень
– це більше ніж дефіцит усього
держбюджету. „Договір, який підписала наша прем’єр, засвідчує,
що ми на сьогодні маємо штрафів
за невибраний газ 7,5 мільярдів
доларів, або приблизно 57 мільярдів гривень. Це 20 % національного бюджету!“ – заявив президент.
12 листопада Вищий адміністративний суд зупиняє свою роботу
через відсутність фінансування.
„У зв’язку з відсутністю коштів на
відправлення поштової кореспонденції, оплати послуг, закупівлі
паперу та дисків“, – пояснюється
в заяві суду. Вищий адмінсуд заявляє, що до сьогодні здійснював
відправлення поштової кореспонденції в борг. Проте зараз „Укрпошта“ відмовляється надавати
свої послуги у зв’язку із заборго41
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11 листопада Президент Віктор
Ющенко вважає виборчим хабарем підвищення прем’єром
зарплат сільським головам,
вчителям та поштарям. „Поштар
привітання прем’єра розносить по
хатах, сільський медик та вчитель
як інтелігенція сидять на дільниці,
голова сільради, як правило, очолює комісію“, – пояснив він свою
позицію. „Тобто на всі політичні
подачки кошти є, а ми говоримо,
які джерела, якщо немає грошей
за газ розрахуватися“, – зауважив
президент.

з краю

ваністю. За жовтень вона складає
близько 62 тис. грн.
13 листопада Чистий приріст
прямих іноземних інвестицій (ПІІ)
в Україну в січні-вересні 2009 року
склав 2 972 млрд. дол., що в 2,7
рази менше цього показника за
2008 рік. Інвестиції надійшли з 125
країн світу. До десятки найбільших
країн-інвесторів, на які припадає
більше 81 % загального обсягу ПІІ,
входять: Кіпр – 8 202 млрд. дол., Німеччина – 6 581 млрд. дол., Нідерланди – 3 814 млрд. дол., Австрія
– 2 565 млрд. дол., Великобританія
– 2 348 млрд. дол., Росія – 2 061
млрд. дол., Франція – 1 590 млрд.
дол., США – 1 381 млрд. дол. Прямі інвестиції з України здійснювалися в 51 країну світу, переважна їх
частина спрямована на Кіпр.
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13 листопада ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у Президенти
України. Кандидатами стали 18
осіб: юрист Олег Рябоконь, лідер
“Громадянської позиції” Анатолій
Гриценко, лідер “Фронту змін”
Арсеній Яценюк, лідер Компартії
Петро Симоненко, лідер “Народної партії” Володимир Литвин,
банкір Сергій Тігіпко, народний
депутат Інна Богословська, лідер
Партії регіонів Віктор Янукович,
лідер УНП Юрій Костенко, Президент України Віктор Ющенко,
лідер “Свободи” Олег Тягнибок,
прем’єр-міністр України Юлія
Тимошенко, голова Державного
агентства України з інвестицій та
інновацій Людмила Супрун, бізнесмен Михайло Бродський, депутат Київміськради лідер “Громадського актива Києва” Олександр
Пабат, президент Івано-Франківської торгово-промислової палати
Василь Противсіх, мер Ужгорода
Сергій Ратушняк, лідер соціалістичної партії Олександр Мороз.
14 листопада У 2009 році з України в офшорні зони було виведено
115 мільярдів гривень – заявила
прем’єр Юлія Тимошенко.
16 листопада Президент Віктор
Ющенко ветував закон про виділення 1 мільярду гривень на
боротьбу з епідемією.
17 листопада Президент Віктор
Ющенко вніс подання на призначення Юрія Єханурова міністром
оборони. За його словами,
відставка Єханурова з посади
міністра оборони свого часу була ініційована прем’єром через
звинувачення у корупції. Ющенко
підкреслив, що з цього моменту
пройшло п’ять місяців, але уряд
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до цих питань, цього би не сталося.
І що б не казати, Ющенко створив
контекст. Якщо подивитися, як діють
основні політики в країні (скільки
б вони не говорили, що є самостійними), то вони однаково діють
у контексті Ющенка. Можливо,
Ющенко не може проявити свою
волю в конкретному питанні. Тим,
що він задав контекст у значенні
„є Україна, вона така і ми можемо
бути незалежними“ – хоча це і приводило до конфліктів, – він показав,
що ми є окремою країною. Хочете
чи ні, треба з нею рахуватися. І це
дуже важливо. А далі важливо, щоб
цей процес не зупинився.

в перші дні. Є припущення, що
через хворобу. Він тоді справді
погано себе почував – я це знаю.
Йому не вистачило цинізму в перші
дні, коли треба було переступити
через якісь свої обіцянки, і обіцянки якихось товаришів. Пройти цей
шлях цинічно, жорстоко, а навіть
некрасиво. Того не вистачило, і це
головна причина. А далі – навіть ті
напрями, які він брав на себе, він
у певному сенсі дискредитував їх.
Тобто те, що говорилося про завдання, представлялося більшим ніж
саме його здійснення. Тому настало
розчарування. Але цей електорат,
який пішов до Тимошенко, це не

Роль, яку відіграв Ющенко для України
в найближчі десять років навряд чи хтось зіграє.
Ющенко створив контекст. Так, Ющенко
повністю дискредитував європейський
напрям, інтеграцію в НАТО, але він задав його!
Повернути все в інший бік – дуже важко. І хто
б не прийшов наступний, йому доведеться жити
в цьому контексті.
Ющенко ішов на певні кроки, які повинні
були його спалити. Не думаю, що він розумів
це тоді. Але він був послідовний в цьому
і продовжує бути таким. Тому невідворотно,
що він спалює свій електорат.
Я щоразу кажу: ми забули, що
при Кучмі в нас у міжнародній політиці було розповсюджене слово
„багатовекторність“. Так, Ющенко
повністю дискредитував європейський напрям, інтеграцію в НАТО,
але він задав його! Повернути все
в інший бік – дуже важко. І хто б не
прийшов наступний, йому доведеться жити в цьому контексті.
Людина йшла на певні кроки, які
повинні були його спалити. Не думаю, що він розумів це тоді. Але він
був послідовний в цьому і продовжує бути таким. Тому невідворотно,
що він спалює свій електорат.
Хто що б не казав, його оточення
зіграло більшу роль у втраті його
електорату, ніж опозиція. Його
електорат пішов не до опозиції, не
до Януковича, а залишився у тому
ж таборі. Помилка Ющенка полягала в тому, що він не зміг провести жорсткої кадрової політики

той електорат, який розчарувався
в тому, що Ющенко не ліберальний,
в тому, що він проти свободи, що він
не помаранчевий. Просто з’явився
сильніший, харизматичніший лідер.
Що він може зробити, ми ще не
знаємо, але у порівнянні виглядає
впевненіше і красивіше.
Яка головна інтрига цих виборів?
Ми, в принципі, знаємо, хто виходить у другий тур…
Так, і це навіть цікавіше, ніж 2004
рік. Цікаво, як поведе себе Тимошенко на місці Ющенка. А головне – хто буде третім. Бо це той, хто
зможе вимагати щось для себе. На
це місце претендують і Ющенко,
і Яценюк. Мені просто по-людськи
цікаво. Зрозуміло, що у другомуу турі усі кандидати повинні вийти
і сказати, для кого віддадуть свої
голоси. Промовчати – це просто програти. Дуже цікаво, куди

А що сталося з Яценюком? Я був
на презентації програми „Фронту
змін“ і був шокований деякими його
заявами.
Чисто по-людськи я дуже симпатизував Яценюкові ще рік тому. Він
був позитивний, динамічний. Його
головна помилка? Він повністю
втратив контакт з реальністю,
з журналістами. Це моя особиста
претензія. Чому так сталося? Це
якісь особисті страхи. Він наймолодший, він повинен бути найближчим до преси. Але він в якомусь
сенсі продукт часу, тому не створив собі команди, він наблизив до
себе лише тих, кому довіряє. Ми
досі не знаємо, хто біля нього. Але
у кожного є минуле, і він злякався,
що вони стануть предметом переслідування з боку журналістів
і опозиції.
Наступна помилка (це моє
суб’єктивне журналістське відчуття) – команда політтехнологів. Це
дуже велика помилка, краще б він
мав непрофесійну команду, яка
б робила помилки, але було би живе, людське. А вони зробили щось
пластикове. І до того ж питання
– хто це зробив? Більшість про них
не знає, але знають лідери, журналісти, політики. І тому, коли його
обслуговує команда, яка працювала на Януковича в 2004 році і яка
відкрито вела, скажімо, не зовсім
українську політику в Україні, і Яценюк на них погодився, то для мене
це незрозуміло. Знаючи Яценюка
– зовсім незрозуміло.
Коли він вийшов на пік рейтингу
13-14% влітку, він захотів таких же
почестей, як і для одного з кандидатів. А вийшло, що його команда
пішла в маргінал. Я не здивуюся,
якщо Яценюк і Ющенко отрима-

ють однакову або схожу кількість
голосів. Мені відверто жаль. Це
кандидат, який добре володіє англійською, він молодий, він агресивний. А тепер він нервовий, швидко
ображається, а його кампанія не
є альтернативною.
А яке майбутнє у таких політиків, як
Тігіпко, Гриценко?
Треба розуміти, що вони у чомусь
схожі, а в чомусь дуже різні. У Тігіпка перше і головне завдання
– створити партію для проходження
на парламентських виборах. Він
тепер розкрутить цей свій бренд.
У Гриценка ситуація трохи інша.
Мені здається, його кампанія стала
особистим проектом Гриценка. Як
письменник-початківець, який розуміє, що книга буде не масовою і не
тиражною. Йому усі це кажуть, а він
відповідає, що „я все одно її зроблю,
оскільки ця ідея цікава“. Він не під
кимсь, він сам. Його кампанія, його
поїздки – це цікавий експеримент
Гриценка над собою. Я би не став
його вважати кандидатом.
Ви сказали, що Ющенко – патріот,
але складається враження, що в боротьбі між Ющенком та Тимошенко
справжні проблеми держави не відіграють жодної ролі. Є тільки емоції
і особиста боротьба.
Так, щось в цьому є. З того, що
я знаю, Ющенка легко зачепити,
він поганий маніпулятор. А Тимошенко добрий маніпулятор, її
важко зачепити. Його деякі ідеї не
зовсім адекватно сприймаються
у суспільстві. І в цьому він трохи
дитина. І саме в цьому причина
того, що він чогось досягнув. Але
його забаганка велика – він хоче
відродити країну. Це не зовсім
адекватно в сучасному світі, але
це дає поштовх. Тому говорити, що
боротьба між Ющенком та Тимошенко – це боротьба між собою,
в принципі, так. І в цьому є великий
мінус, оскільки вони шкодять країні.
Ющенко досі вірить, що він єдине
обличчя України. Але це не так.
Тимошенко вже показала, що вона
також обличчя України.
У мене враження, що всі великі політичні гравці виходять з епохи кучмізму. Наступні вибори дадуть нам
когось нового?
Думаю, ці політики доживають
свій цикл. Питання, що буде далі
з Ющенком? Він може повести
за собою когось, але він уже не

так і не ініціював жодної кримінальної справи. Це свідчить про
те, що Юлія Тимошенко ввела
в оману українське суспільство,
звинувачуючи міністра оборони
в корупції.
17 листопада Партія регіонів розпочала переговори з фракціями
Верховної Ради про відставку
Кабінету Міністрів за ігнорування
закону про підвищення соціальних
стандартів.
17 листопада Верховна Рада не
змогла подолати вето президента
на закон про референдум. Рада
ухвалила 5 червня закон про
референдум, яким передбачається
парламентський спосіб ухвалення
нової редакції конституції. Відповідно до нього парламентська
більшість має затвердити проект
змін до конституції, а потім призначити щодо нього референдум.
Цей закон фактично допускає
проведення всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою з питань правозастосовчого, виконавчого характеру, які
належать, зокрема, до повноважень судів, органів прокуратури,
слідства, органів виконавчої влади
тощо, а також щодо висловлення
недовіри будь-якому органу державної влади.
17 листопада Україна посіла 146
місце за рівнем корумпованості
серед 180 країн світу. Про це
йдеться у відповідній доповіді міжнародної організації „Transparency International“. Разом з Україною
146 позицію розділили Камерун,
Еквадор, Кенія, Росія, Сьєрра-Леоне, Східний Тимор і Зімбабве.
17 листопада Екіпаж українського
судна „Леді Джулієт“ відбив атаку
сомалійських піратів, які напали на
судно в Аденській затоці.
18 листопада Витрати на проведення виборів президента збільшаться на 122 мільйонів гривень
у зв’язку зі збільшенням соцстандартів. Про це заявила заступник
голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна.
18 листопада Нацкомісія з питань
моралі пропонує запровадити
держреєстрацію веб-сайтів
і віднести їх до ЗМІ.
18 листопада Офіційне використання російської мови в місцях
компактного проживання російськомовного населення можна
дозволити без внесення змін до
Конституції. Про це заявив лідер
Партії регіонів Віктор Янукович.
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піде електорат Ющенка, Тігіпка,
Яценюка. Адже ті, хто голосуватиме в першому турі за Ющенка,
у страшному сні не уявляють собі,
що вони голосуватимуть за Януковича. Але з другого боку, Ющенко
в страшному сні не може уявити собі, що він вийде і скаже – голосуйте
за Тимошенко. Це певна колізія.
Все одно повинна бути зрозуміла
особиста публічна позиція лідерів.
Куди піде той же Яценюк? У нього
ще гірше становище. Він згорить
під тиском Тимошенко, якщо віддасть їй свої голоси. Якщо Януковичу, то його позиція стане ще гірша.
Ось тому найбільша інтрига – це
третє місце.

з краю

„Питання вирішується дуже просто. Потрібен президент, який
підпише закон, що буде проголосований у парламенті 226 депутатами. Цього достатньо“, – заявив
лідер регіоналів.
19 листопада Екс-прем’єр України
Павло Лазаренко засуджений
судом США до 97 місяців позбавлення волі у в’язниці. Суд не
прийняв аргументи захисту українського екс-прем’єра, не зарахував
у строк ув’язнення перебування
Лазаренка під домашнім арештом
і не взяв до уваги заяву адвокатів
про його поганий сsтан здоров’я.
19 листопада Грузинський президент Михаїл Саакашвілі має
намір презентувати українським
бізнесменам вільну економічну
зону в місті Поті.
19 листопада Росія не буде стягувати з України штрафні санкції
за недобір газу. Про це заявив
прем’єр РФ Володимир Путін на
прес-конференції після переговорів з прем’єром Юлією Тимошенко в Ялті. „У рамках контрактів
вони („Газпром“ і „Нафтогаз“)
повинні там між собою розібратися, але штрафів не буде“, – сказав
прем’єр РФ. За його словами,
ухвалено рішення про те, що на
наступний рік „Газпром“ і „Нафтогаз“ домовляться про нові обсяги
закупівлі газу Україною. Також
Путін заявив, що наступного року
в України не буде 20 % знижки від
європейської ціни на газ, але і не
буде ніяких пільг з транзиту російського газу до Європи, і плата за
транзит збільшиться приблизно
на 60 %.
20 листопада Станом на 20 листопада внаслідок епідемії грипу
та гострих респіраторних захворювань померли 354 особи. Про
це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я. Всього
з початку епідемії захворіли
1 мільйон 540 тисяч осіб. З початку епідемії було госпіталізовано
88 тисяч осіб. 23 листопада закінчується термін карантину.
22 листопада В Україні відзначили
День Свободи, який проводиться
у річницю Майдану, що відбувся
в 2004 році, в рамках виборів
президента України. Президент
Віктор Ющенко, виступаючи на
урочистостях заявив, що Майдан
зразка 2004-го року нікому не
вдасться провести за гроші. Він також закликав українців не міняти
свободу на особистий достаток.
Водночас, Лідер Партії регіонів,
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буде самотній на своєму полі. Але
що буде з Януковичем? Всі розуміють: якщо він виграє, він піде
з політики у великій перспективі.
Програш – це також певний відхід.
Януковичу черговий програш не
пробачать. А Тимошенко вибухне
сама ізсередини. Є молоді політики всередині партій. Але я не бачу
лідерів. Є ті, хто може створити
поживну суміш, де можуть вирости
нові лідери. Але поки що я не бачу
серед них такого лідера. Але лідер,
можливо, є десь на Сході.
В Україні можна стати великим політиком без великого бізнесу?
Я думаю, ось тепер почне дещо
мінятися. Але також здається, що
в будь-якій країні немає політика,
якого не підтримує великий бізнес.
Але бізнес-проект по створенню
великого лідера – такого більше не

що політикум, який грає у вибори,
грає також у вплив Росії. Їм приємно говорити, що Тимошенко – рука
Москви, що Янукович – з Росією,
а Ющенко – з Америкою. Їм приємно грати в ці ігри. Думаю, що
Ющенко віддав би все, щоб усі думали: „Тимошенко – агент Москви“.
А з другого боку, сама Тимошенко
хоче скласти враження, ніби в Москві її підтримують. Заяви типу „ми
з Путіним уже домовились“, – мені
це вже здається смішним. Вплив є,
але не настільки, щоб говорити, що
масонська ложа в Кремлі управляє
всім. Це маячня.
Але на Заході багато пишуть про
проросійських кандидатів. Що Янукович, наприклад, прокремлівський.
Чи насправді когось з кандидатів
можна назвати проросійським?
Думаю, що тепер переважно цим

У 2004 році економічний тиск, оперативний,
який Росія могла чинити на Україну, був
невеликим, але Росія могла впливати на маси.
Тепер все навпаки. Тепер реальний економічний
тиск великий, але вплив на мізки невеликий.
буде, оскільки для цього потрібна
закрита атмосфера. Хоча є регіональні проекти у Східній, Західній
Україні. Навіть ПР вже не здається
такою однорідною.
Як би ви оцінили вплив Росії на внутрішню українську ситуацію?
Думаю, що тепер він вже не такий,
яким був раніше. У чому парадокс?
У 2004 році економічний тиск, оперативний, який Росія могла чинити
на Україну, був невеликим, але Росія могла впливати на маси. Тепер
все навпаки. Тепер реальний економічний тиск великий, але вплив
на мізки невеликий. І я пишаюся
цим, що навіть на Східній Україні,
де люди традиційно вважаються
оплотом російської імперії, навіть
там якісь жорсткі спроби втручання
в українську політику викликають
(може, не таку радикальну реакцію як на заході країни) принаймні
запитання – навіщо? Якщо раніше Росія грала закриту політику
втручання, тепер вона більше
відкривається, це стає більш очевидним і зрозумілим. Інша справа,

грають. Ми сидимо за гральним
столом і за картою „Росія“ насправді є лише карта. Є депутати,
які жорстко проросійські, вони не
приховують цього. Але такого, що
більшість налаштована на Росію
– цього немає. Вони не зробили
цього у 2004-му, не зроблять і тепер. І крім того, Росія помиляється,
гадаючи, що ті, хто розмовляє
в Україні російською і вважають
себе росіянами, підтримуватимуть
Росію. Тут нема поклоніння Росії
і це треба розуміти.
Спілкувався
Петро Андрусечко, Київ

Подібність між виборами 2004
і 2010 років буде полягати в тому,
що як і п’ять років тому, так і тепер
вже визначені фіналісти. Тоді це
були Віктор Янукович та Віктор
Ющенко. Тепер – Юлія Тимошенко
і Віктор Янукович. Щоправда, інші
кандидати забирають теж великі
відсотки, але решта кандидатів виконують інші функції – від технічної
до такої, яка має очорнити якогось
з кандидатів. Адже мета кандидатів, які не виходять до другого туру
– показати гарний результат напередодні парламентських виборів.
На цьому всі подібності закінчуються, оскільки найбільше змін зазнав
так званий постпомаранчевий пояс, хоча великі зрушення відбулися
і в регіонах традиційної підтримки
Януковича. Зараз ані Янукович,
ані Тимошенко не можуть похвалитися абсолютною мопополією
в більшості регіонів. Янукович може
сказати, що він впевнено виграє
у Криму, на Луганщині, Донеччині, Харківщині. В інших регіонах
буде точитися рівна боротьба,
зрештою, не лише між Януковичем
і Тимошенко, але великі відсотки
забирають і інші кандидати. Такого
не було в кампанії 2004 року. Тоді
були чіткі фаворити, а інші набирали дуже мало. Зараз ми бачимо, що
великими гравцями є також Ющенко і Арсеній Яценюк. Кожен може
набрати в межах 7-10%.
За іншим сценарієм, ці вибори
можуть виявитися рімейком виборів 1994 року. Це були перші
вибори, коли виграв Леонід Кучма:
тоді у першому турі перемогу святкував Леонід Кравчук, а в другому
турі ситуація абсолютно змінилася
і переміг Кучма, оскільки електоральний запас Кравчука був
занадто маленьким. Я думаю, що
ця ситуація має всі шанси повторитися і тепер. Цю думку поділяє
багато експертів і політиків. Тому
у першому турі виграє Янукович.
Але у другому Тимошенко має шанс
перемогти Януковича з перевагою
5 %. У другому турі електоральний
запас набагато більший у Тимошенко. Януковичу нема куди рости. На ньому висить імідж людини
з судимостями.
У виборах–2010 порівняно з 2004
роком використовуватимуть значно більше чорнушних технологій.
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Фіналісти визначені

Тоді було більше корупційних,
фінансових скандалів. Тепер дуже
висока аморальність, коли змішуються поняття педофілії та зоофілії.
А після виборів 2010 року змін
у політичній системі не очікується.
Більше ми очікуємо насамперед
зміни політичного ландшафту.
Еліта застаріла, вона сама себе
відчуває немодернізованою. Це
в першу чергу частина старої
еліти, причому старої не за віком.
Але все одно відбудеться зміна
еліт. Монополії БЮТ і ПР, яка була
ще на попередніх виборах, тепер
не буде. Зараз багато гравців, їх
кількість збільшилася як мінімум до
шести. Це будуть і БЮТ, і ПР, політична сила Ющенка, партія Сергія
Тігіпка, яка поки що невідома,
Блок Литвина, комуністи і Арсеній
Яценюк зі своїм „Фронтом змін“.
Кількість гравців суттєво зросла
і це є великим позитивом.

Віктор Янукович висловив переконаність у тому, що в країні вже
минула практика виборів глави
держави у судах. “Ніколи не повернеться 2004 рік. Я в цьому
впевнений” – сказав Янукович.
23 листопада Президент Віктор
Ющенко заявляє про можливість
проведення позачергових парламентських виборів одночасно
з референдумом по Конституції.
„Якщо протягом 100 днів країна
не одержить нової Конституції,
повноваження Верховної Ради
будуть достроково припинені,
позачергові вибори пройдуть
з одночасним референдумом щодо прийняття Основного закону
держави“, – записано в програмі,
з якою Ющенко іде на другий
термін.
24 листопада Більшість українців
(57,5 %) вважає, що особа, яка
була засуджена за скоєння карних
злочинів, якщо її судимість було
знято в установленому законом
порядку, не повинна мати права
обиратися Президентом. Про те,
що така особа має право обиратися главою держави вважає
30,5%, а 21,1% респондентам
важко відповісти на поставлене
питання. Про це свідчать дані
соціологічного опитування проведеного Центром Разумкова.
На запитання про те, що Віктор
Янукович у молодості був двічі засуджений за карні злочини 91,8%
опитаних заявили, що знали.
25 листопада 40,3 % українців вважають епідемію грипу політичним
ходом з метою відвернути увагу
людей від важливіших проблем.
Такі є підсумки соціологічного
опитування проведеного „ФОМУкраїна“. Згідно з опитуванням,
60,8 % вважають, що у зв`язку
з розповсюдженням грипу в Україні існує паніка, водночас 39,2 %
такої паніки не бачать. При цьому
тільки 9,2 % опитаний вважають
ситуацію, що склалась, епідемією
грипу.
26 листопада ЦВК зареєструвала
лише 18 кандидатів у президенти.
Oчікувалось, що кандидатів буде
не менше 30.

Тарас Березовець, політтехнолог,
директор PR-групи „Політтех“
(пов’язаний з БЮТ)
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з краю

Завершується строк президентури
Віктора Ющенка. Яким він
запам’ятається як очільник держави?
Ющенко здійснив кілька авантюрних кроків. Основний – він розірвав
стосунки з Російською Федерацією,
не маючи жодних гарантій з боку
Заходу, США чи Європейського
Союзу, що ініціативи України в її
русі на Захід будуть підтримані.
Як результат – Україна опинилась
у підвішеному стані. А через незбалансовану внутрішню політику
Ющенко втратив можливість впливати на процеси в регіоні. Україна
станом на 2004 рік була неформальним лідером у ГУАМ. Внаслідок
дій Ющенка ГУАМ втратив одного
з членів (Узбекистан), а Україна
– позицію лідера.
Ющенко дуже часто виступав
з різними ініціативами, та зазвичай вони мали характер димової
завіси. Щоб не звітувати про те,
що зроблено, а що не зроблено
в плані демократизації, реформування економіки, він висував
нові ідеї. Невдовзі це набридло
багатьом політикам. Таким чином
Ющенко de facto став персоною
non grata в багатьох країнах Західної Європи. Його почали уникати
як демагога.
Стосовно інших моментів, то він
у принципі не зумів розпорядитися владними повноваженнями,
наданими Конституцією України.
Сьогодні він постійно скаржиться,
що в нього немає повноважень,
але насправді вони в нього більші ніж, наприклад, у президента
Польщі Леха Качинського. Можна
говорити й про те, що Ющенко
страждає певним комплексом,
який у російській літературі дістав
назву „маніловщина“. Герой твору
Гоголя „Мертві душі“ Манілов постійно починав якісь справи, які не
закінчував. Те саме з Ющенком.
Він ініціював цілий ряд реформ, але
жодна не була доведена до кінця.
Більшість його ініціатив, наприклад, розпуск парламенту 2008-го
чи конституційна реформа були
поховані майже на старті. Ющенко
ініціює, потім забуває про ініціативи, відходить від них, береться
за інше. Тому все його правління
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– це тотальна непослідовність, це
засилля корупціонерів у президентському оточенні, це корупційні
схеми, що стали нормою життя
на різних щаблях українського
суспільства. Тому на 90 % можна
говорити, що правління Ющенка
буде сприйматися негативно як
істориками, так і сучасниками. Це
я говорю як історик.
Слід згадати й позитивні моменти. Ющенко справді хотів здійснити
демократизацію суспільства (як він
її зрозумів). Він щиро прагнув, щоб
Україна вступила в ЄС, щиро прагнув, щоб українці стали єдиною нацією. Щоправда, для цього в нього
не вистачило волі, а, можливо, забракло терпіння.
Після виборів, думаю, він не відійде від політики. Він і далі братиме
участь у політичному процесі, буде
балотуватися до Верховної Ради,
намагатиметься сформувати свою
політичну силу. Як і перший президент України Леонід Кравчук,
він братиме участь у різноманітних політичних проектах, шоу. Він
– не Леонід Кучма, який зачинився
в своєму маєтку під Києвом, усунувшись від політичного життя. Думаю,
Ющенко достатньо молодий, щоб
ще сказати своє останнє слово
в політиці.
Зараз Ющенко за будь-яку ціну
прагне не допустити до влади
Юлію Тимошенко. Це пов’язано,
з одного боку, з персональним конфліктом з Тимошенко. З другого, він
вважає Тимошенко небезпечною
для України, оскільки розуміє, що
вона ініціюватиме перерозподіл
сфер впливу. В результаті постраждають найближчі йому люди.
Для Ющенка Віктор Янукович
– це менше зло з його точки зору.
В нього тісніші контакти з людьми
Януковича, наприклад, із Ринатом
Ахметовим. Є певні напрацьовані
схеми з групою від РосУкрЕнерго
в Партії регіонів, з іншими угрупованнями – з Сергієм Льовочкіним,
наприклад. Тому Ющенко вважає
Януковича прогнозованішим. Янукович – це віддзеркалення Ющенка. Він так само не любить владу,

він самоусунеться від влади. І якщо
Ющенко любив збирати артефакти чи ліпити глечики, то Янукович
гратиме у гольф чи теніс і мало займатиметься політикою.
Мені здається, потенційний електорат Ющенка насправді не знає
про ігри, які відбуваються сьогодні
між Ющенком та Януковичем. Все
це проходить в кулуарах, закрито.
І Януковичу важливо, щоб Ющенко
передав йому після першого туру
адміністративний ресурс і важелі
впливу, які є зараз в самого Ющенка, передав структуру влади на
місцях. А вона така, що підпорядковується президенту (губернатори,
голови районних адміністрацій).
Партія регіонів в часи Кучми була
монолітним ресурсом, який працював як відлагоджений механізм.
Тепер принаймні 30-40% цього
адмінресурсу можуть бути ресурсом Ющенка. Та якщо мова йде
про вибори, для Януковича кожен
відсоток є дуже важливим.
Стосовно ж результатів виборів,
то сьогодні ситуація така, що в першому турі Юлію Тимошенко майже
напевне зі значним відривом переможе Янукович. Відрив становитиме 7-8 %. Однак є дослідження, які
свідчать, що не так все однозначно:
у другому турі розгорнеться основна драма. Різні соціологічні служби
дають різні оцінки.
Зараз уже немає шансів у Арсенія
Яценюка. Відповідно, в Партії регіонів є невелика група, яка починає
говорити, що після виборів фактор
Януковича буде зведено нанівець.
Якщо він стане президентом, то
перестане бути лідером партії.
Тому потрібно подумати про нового лідера. В середовищі ПР такого
авторитета, який зміг би об’єднати
всіх, немає. Тому частина партійців каже, що треба запросити на
лідера партії Сергія Тігіпка, а інша
– Арсенія Яценюка. Для Яценюка
це було б вирішенням багатьох
питань. Він зможе навіть претендувати на крісло прем’єр-міністра.
Його проросійські, прослов’янські
заяви зроблені, щоб сподобатися
Кремлю. Адже вплив Кремля на
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політику ПР є доволі сильним. Однак ще важко прогнозувати, яка
частина Партії регіонів переможе.
Сьогодні там ведеться внутрішня
боротьба між різними групами,
і доки є Янукович, вони існують разом. Якщо Янукович піде з посади,
навряд чи вони залишаться.
Щодо інших кандидатів, які беруть участь у виборах, то в них різні
цілі. Наприклад, Анатолій Гриценко,
думаю, стартує для того, щоб в ході
виборчої кампанії випробувати
свою політичну силу. І коли будуть
проголошені парламентські вибори, стартувати на парламентських.
Але йому це погано вдається через
брак ресурсів. Надзвичайно важливу роль відіграє ресурсна база.
А в нього недостатньо сил і коштів.
І хоча Яценюк, наприклад, заявляв
про намір створити політичну силу
без підтримки олігархів, він зіштовхнувся з конкурентами, в яких є все:
вони мають гроші, поліграфічну
базу, телеканали. Конкурувати
з ними практично неможливо ані
в інформаційному просторі, ані
в електоральному.
Ці вибори будуть дешевшими від
попередніх. В усіх політичних сил

Ці вибори будуть дешевшими від
попередніх. В усіх політичних сил є проблеми
з фінансуванням. Це пов’язане з економічною
кризою і з тим, що наші олігархи не надто
поспішають виділяти гроші на українські
виборчі кампанії. Вони розчарувалися
в українській політиці і вкладають гроші
у глобальні проекти. Віктор Пінчук був одним
із фінансистів Барака Обами. А тепер фінансує
Тоні Блера. Подібно й Ринат Ахметов.
є проблеми з фінансуванням. Це
пов’язане з економічною кризою
і з тим, що наші олігархи не надто поспішають виділяти гроші на
українські виборчі кампанії. Вони
розчарувалися в українській політиці і вкладають гроші у глобальні
проекти. Скажімо, Віктор Пінчук
був одним із фінансистів Барака
Обами. А тепер фінансує Тоні Блера. Подібно й Ринат Ахметов, який
купує об’єкти на території США.
По-перше, українські олігархи
намагаються перетворити свої

структури на транснаціональні
корпорації. По-друге, для них
участь у світових політичних процесах та участь в елітних групах є гарантією власної безпеки в Україні.
Як показав досвід Віктора Пінчука,
ані Ющенко, ані Тимошенко вже не
зможуть зачепити його.
Костянтин Бондаренко,
директор Київського інституту
проблем управління
імені Горшеніна, Київ
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культревю

Які ваші враження від прийому публікою на цьогорічному Літературному
фестивалі Форуму видавців у Львові?
Надзвичайно гарні. За все своє
творче життя я мав зовсім небагато
виступів. І тут, у Луганську, і в Києві
чи деінде. Можливо, це тому, що не
прагну таких виступів. А тому й не
влаштовую їх. Гадаю, що пишу вірші, які треба читати з аркуша, а не
сприймати їх на слух. Приємно вразило те, що на наших читаннях було
багато молоді, бо до цього подібні
заходи мені уявлялися, як якісь геронтологічні зібрання. Зацікавлені
прибувають на творчий вечір Голобородька на візках або спираючись
на ковіньки.

Василь
Голобородько
й триста шістдесят
п’ять українських
птахів
Це поет-птаха і поет-шахтар. Інтерв’ю з Голобородьком
без перебільшення – рідкість. Якщо про нього пишуть, то
обов’язково згадують, що він заслуговує на Нобелівську
премію. У 1995 Голобородько отримав найвищу українську
премію – Національну премію імені Тараса Шевченка, яка
тоді складала смішну суму. Проте була важливою для іміджу
поета, який у 1967 році „за дії, несумісні зі званням радянського
студента“ був відрахований з Донецького державного
університету (а перед тим – з Київського національного
університету). Такими діями було читання та поширення книжки
Івана Дзюби „Інтернаціоналізм чи русифікація?“. У 2002 році
п’ятдесятишестирічний Голобородько став магістром філології
в стінах Луганського національного університету ім. Тараса
Шевченка, де читання Дзюби тепер входить до програми. А коли
я попросила в пана Василя фото для інтерв’ю, він сказав, що
його обличчя не має стосунку до його віршів, тому довелося
фотографувати несподівано. І в цьому теж Голобородько.
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Цього року Київська поетична школа
святкує своє сорокаріччя. Розкажіть
про її формування, як це виглядало
для Василя Голобородька.
Київська поетична школа – явище
дещо аморфне, а тому й назва та
число учасників приблизне. Це стосується майже усіх угруповань та
течій. Щось подібне до групи неокласиків. Та все ж можна визначити
ядро цієї школи. Це – Микола Воробйов, Михайло Григорів, Віктор
Кордун і я. Ми самі виокремилися
у групу за однією суттєвою ознакою – за поетикою. Дехто писав
подібно, але про них ми дізналися
пізніше. Тому одних я називаю
„паракиївська школа“, а інших
– „посткиївська школа“. Нас усіх
не друкували протягом майже двадцяти років. Започаткувалося це
угруповання у Київському університеті, де ми один час навчалися та
жили у гуртожитку в одній кімнаті.
Це – Василь Рубан, Кордун, я, потім до нас приєднався Воробйов,
який навчався на іншому факультеті. 1969 року, коли я був далеко
від Києва, бо служив у війську аж
у Владивостоці, до групи приєднався Григорів і Київська поетична
школа сформувалася остаточно.
Чим ваш метод письма відрізняється
від поетики решти письменників Київської школи?
На початках це було культивування
нами метафори. Поряд із метафорою в нашій поезії зустрічалися і так
звані міфологічні образи. Григорів
же прийшов до нас уже не з метафоричною мовою, а з міфологічною. Як він сам тепер говорить, на
нього потужний вплив справила поезія Сен-Жон Перса. Він продовжує
творити у цьому ж ключі, Воробйов

Спілкувалася Любов Якимчук, Київ – Луганськ
Фото: Любов Якимчук

інтерпретації у часописі „Слово
і час“ навіть розхотілося писати.
Але є й інакші дослідження, у яких
розглядається наша творчість. Це
дослідження Володимира Моренця, Людмили Дударенко, Оксани
Кузьменко, Тараса Пастуха, Тараса Кременя, Миколи Сулими, Юлії
Шутенко. Може, я не всіх назвав,
але й названих досить, щоб переконатися, що наша творчість нарешті
стала об’єктом наукового розгляду.
Інша справа, наскільки глибоко
проникають ці дослідження у суть
нашої поезії. З цього можна зробити висновок, що наука, природно,
відстає від поетичної практики.

відійшов від метафоричного письма
і став творити так само міфологічні
образи, Кордун полюбляв філософствувати за допомогою образної
мови. Щось подібне до Рільке. Моя
поетика протягом усіх творчих років
також зазнавала змін. Був у мене
цикл „Синя радість“, у якому вірші
повністю побудовані на міфологічних образах. Але я не став продовжувати розвивати цю поетику.
Хоча досвід написання цього циклу
не пропав даремно. Я більше полюбляю певні семантичні ігри. Це
дозволяє залучати в текст якісь
фрагменти дійсності. Звідси, напевно, прозаїзація віршів.

Чому літературознавці, на вашу думку, так мало осмислювали феномен
Київської школи?
У минулі роки вона не була їм відома, адже нас майже двадцять років
не друкували. Та й взагалі, мені
здається, літературознавство займається літературними постатями,
які відбулися. А що могли досліджувати науковці, коли лише сьогодні
можемо сказати, що наша творчість
майже повністю опублікована?
Зі здивуванням сприймаю інтерпретації моїх віршів. Цю поезію не
можна трактувати за допомогою
традиційного описового літературознавства. Після однієї такої

У ваших текстах неповторний ритмічний малюнок. Яку музику ви любите?
Чому деяких композиторів ви називаєте „темними“?
Одним із мотивів, які спонукали
мене звернутися до верлібру, був
намір писати так, щоб кожен вірш
мав неповторний малюнок, неповторний ритм. Це зближує вірші
з музикою. Хоч не тільки це. Адже
музика має лише план вираження,
а тому й собі я завжди ставив завдання творити так, щоб головним
у вірші був план вираження, тобто
щоб метафори не відчитувалися
назад. Хтозна, яка мені музика, який
композитор найбільше подобається. Класичну музику слухаю рідко.
Довгий час розшукував Густава
Малера. Послухав і розчарувався.
Чомусь очікував від нього чогось
надзвичайного. Якось довелося
з Інтернету прослуховувати різних
композиторів. Підряд. Коли закривав очі, то перед внутрішнім зором
поставала якась темна пляма. І це
траплялося майже з кожним, кого
я тоді слухав. Дивно, але тільки слухаючи Стравінського такої плями не
з’явилося. Не знаю, що це означає,
але так було. Тому музику деяких
композиторів називаю „темною“.
Нещодавно на франкомовному сайті
знайшла запис авторського читання
віршів Гійома Аполлінера. Його манера читання нагадала мені вашу:
так само тужливо-речитативна. Не
секрет, що ви багато читали французької літератури, але не думаю,
що ви могли це чути. Як виробилась
така манера читати, про яку останнім
часом багато розмов у літературних
колах?
Повторюю, що такі вірші треба
читати з аркуша, а не сприймати
з голосу. Навіть авторського. Навіть
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акторського. Моя манера читання
виробилася якось сама собою.
Спеціального завдання, що от,
мовляв, я буду читати отак і отак,
не ставив. Але вважаю, що читання
віршів має відрізнятися від читання
якихось інших текстів. Знаю, чув, як
неповторно читав свої вірші Сергій
Єсенін. Читання Гійома Аполлінера,
звичайно ж, не доводилося чути,
на жаль. Але мені приємно тепер
дізнатися, що моя манера читання
чимось схожа на читання Аполлінера, мого улюбленого поета.
Дехто говорить про сюрреалістичні
риси поезій Василя Голобородька,
і це знову відсилає до французької
літератури…
Сюрреалізм виробив чимало правил трансформації звичайної мови
в поетичну. Якщо говорити про сюрреалізм як поетичну течію. Бо сюрреалізм – не лише поезія. У них було
надзавдання – змінити людську свідомість. Людську свідомість сюрреалісти не змінили, але поетичну мову оновили на багато років уперед.
Якісь риси надреалістичної поетики
можна відшукати у моїх віршах, або
вони можуть привноситися поза
волею автора читачами. Одивнені
образи неминуче будуть нагадувати сюрреалістичні образи. Але без
одивнення не створиш вірша.
Яке значення для вашої творчості мають сновидіння?
Сновидіння цікаві мені тим, що виводять на рівень свідомості певні життєві ситуації. На них при денному
світлі ми не звертаємо уваги. Сновидіння працює подібно до поезії. Цей
же результат може давати і реалізація метафори. А от оніричне письмо,
як у Кафки, для віршів не надається.
Для цього мають бути „поширеніші“
тексти. Некритичний запис сновидінь подібний до автоматичного
письма. І те, і друге практикували
сюрреалісти. Для мене вони ніколи
не були актуальними.
Чи вдаєтеся ви у власному письмі до
якихось обмежень?
Мабуть кожен поет у своїй творчості керується двома основними
правилами. Одне з них дозволяє
щось робити, а інше забороняє. Це
стосується і тематики віршів, і окремих слів. На початку своєї творчості
було для мене таке обмеження – не
вживати абстрактних слів. А якщо
виникала потреба у якихось поняттях, то намагався виразити їх
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конкретними образами. Також
таким великим обмеженням було
уникнення так званої поетичної мови. Нею писалося багато віршів. Та
й нині пишуться. Здається, цим обмеженням керувалися й інші автори,
які входили до Київської школи. Принаймні, Воробйов у розмові зі мною
говорив стосовно абстрактних слів
та поетизмів. Було іще одне обмеження у моїй творчості, це – не
називати у віршах імена відомих поетів, художників і так далі. Критики
це іменують інтелектуалізмом. Хоча
я усвідомлював, що виникне небезпека підозри, що я належно не начитаний, і знаю тільки фольклор та
літературу зі шкільної програми.
Як ви ставитеся до „спалення“ „Кобзарів“, до ревізії поетом текстів попередників?
Кожен поет розпочинає свою творчість із чистого аркуша. Це має бути
домінантним побудником творчості
для кожного автора. Усвідомлення
того, що поезія тільки починається,
і починається саме з тебе. Без такого усвідомлення значних досягнень
годі чекати. Це також було однією із
причин мого звернення до верлібру.
Адже верлібр – це заперечення
усієї римованої та метризованої
поезії. Заперечення попередників,
їхня ревізія має бути обов’язковою,
Адже поезія – це живий організм
і має розвиватися, а не застигати
у якихось винайдених перед тим
формах.
Яких поетів ви „вбили“ свого часу
в собі?
Свідомо нікого з попередників
не „вбивав“, тобто радикально та
демонстративно не заперечував.
Просто з часом, із набуттям поетичного досвіду вони самі для мене
повідмирали. Так трапилося, для
прикладу, із Василем Симоненком.
У шістдесятих роках я його читав,
знав і недруковані вірші, захоплювався сміливістю автора. Коли
ж через багато років я знову його
перечитав, я подивувався сам собі. Чим я захоплювався?! Адже це
такий примітив. Якщо вилучити із тієї
поезії публіцистику, яка на той час
була актуальною, то від поезії там
нічого не лишиться. Це ж трапилося
і з іншими попередниками, українськими радянськими поетами.
Розкажіть про ваш проект книги
„Українські птахи в українському
краєвиді“. Яка концепція і в чому осо-

бливість цих текстів ? Чому, на вашу
думку, критика не сприйняла частину
виданого з цього проекту?
Вірші про птахів називаю „інтерпретаційною“ або „тлумачною“
поезією. Поезія, метафори різного
роду уже присутні у нашій мові,
фольклорі. Я ж поставив собі завдання розтлумачити цю поезію,
тобто вербалізувати у зворотному
напрямку хід думки, який привів до
результату, що маємо. Вірш від найпростіших елементів, назв птахів
і аж до метафор, якихось реалій,
які метафоризуються тим чи іншим
птахом. Усі ці елементи присутні
в мові, але коли вони зібрані докупи, виходить неповторний вірш,
як неповторною є кожна пташка.
Саме українська пташка. Бо в інших
мовах чи культурах будуть зауважені інші ознаки птаха. Навіть того,
який і у нас живе. Можна сказати,
що текст про кожного птаха у нашій мові та культурі існує, але тільки
у вигляді розрізнених елементів. Собі ж я поставив завдання зібрати усі
ті елементи у цілісний текст.
Критики не сприйняли цей проект
тільки через те, що вони подивилися
на тексти про птахів як на звичайні
вірші, які тлумачаться та інтерпретуються. У мене ж тлумачення
та інтерпретація у самих текстах,
просто для сприйняття та аналізу
цих віршів треба інший підхід. Оцінювати їх треба виходячи з того, чи
у повній мірі, чи належно я виконав
ті завдання, які ставив перед собою.
А не оцінювати з тих позицій, на які
ці вірші не претендують. Звичайно,
це свого роду гра в бісер. Та яка поезія такою не є?
Пишеться ця книга, книга про триста
шістдесят п’ять українських птахів,
уже більше десяти років. Головним
завданням є призбирування різних
матеріалів, які стосуються того або
іншого птаха. Нові надходження
тривають. Робота над українськими
птахами в українському краєвиді
триває.

Василь Голобородько

ЗМІНЕНИЙ ГОЛОС
Хоч хата моя й одноповерхова,
але для сусіда, який мене викликає з дому,
вона двоповерхова
(епіфанія:
хата одноповерхова,
але яка мислиться двоповерховою –
символ за ознакою:
„бути тим, що недосяжне для інших”).
Сусід викликає мене голосом,
якого я від нього ніколи не чув,
та й сам він за все своє життя
жодного слова не вимовив отаким голосом –
це для того, щоб я знав, що він уже не сусід
із звичним для нього й для мене голосом
(епіфанія:
сусід із зміненим голосом –
символ за ознакою:
„бути тим, хто є незнайомцем”).
Але у тому зміненому
– є ж якісь підстави, й вагомі, для того,
щоб голос було змінено ! –
голосі,
у тому викликанні зміненим голосом,
міститься і його знання моєї давньої провини,
і осуд мене за ту провину,
і – вирок.
Отакий змінений голос
перед моєю одноповерховою хатою!

ОБМІН УСМІШКАМИ
Під час нашої зустрічі
ти усміхаєшся мені,
розтуляєш губи, дві губи –
розриваєш повздовж надвоє рибину,
на цей раз пропонуєш віддати мені
ту частину, яка без хребта та без голови,
а собі залишити ту частину,
яка з хребтом та з головою.
Коли ж я у відповідь
усміхатимуся тобі –
розриватиму повздовж надвоє рибину,
собі залишатиму ту частину,
яка з риб’ячим хребтом та з головою,
а тобі передаватиму
ту частину розділеної рибини,
яка без хребта та без голови.

ПІД ПОЛАГОДЖЕНИМ
ДАХОМ
Щоосені поправляю дах,
щоб і краплі не протекло.
Аж сьогодні виявилося,
наскільки мої зусилля були марними –
краплі тихо течуть по щоці
і я їх витираю
лівим рукавом.

ПОДВІЙНА КАТАСТРОФА
Через брак грошей
квартира і досі не облаштована –
книжки лежать стосиками попід стінами,
мов у японського студента.
Так давно лежать,
що вже й звик до такого інтер’єру,
та й безпомильно орієнтуюся у пошуках потрібної
книжки.
(Епіфанія:
книжки на звичному місці –
символ за ознакою
„бути тим, що приносить спокій”).
Але варто ненароком якусь книжку покласти
на неналежне їй місце,
як відразу усе змінюється –
вишина стосика, та й не одного,
зазнає зміни інтер’єр,
от якби він змінився,
коли б під стіною поставити,
прихиливши, садовий заступ,
а від того всього змінюється і все моє життя:
пошуки потрібної книжки стають тривалішими,
у вікно, на розквітлу вишню під
сусіднім будинком,
милуватися часу не знаходиться.
Повернутися до попереднього стану неможливо –
не знаю, в якому саме порядку
знаходилися мої книжки
у стосиках попід стінами
до катастрофи.
(Епіфанія:
книжки не на своєму місці –
символ за ознакою
„бути тим,що викликає тривогу”).
Де тепер шукатиму Шевченка?
Де тепер шукатиму Саченка?
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Життєва правда Тетяни Яблонської
Формальним
приводом
для
написання цього тексту слугує ретроспектива видатної української
художниці ХХ століття в Українському
домі, яку кияни мали можливість побачити у травні 2009 року. Сама по
собі експозиція була радше невдала:
вузький виставковий зал (а на картини Тетяни Нилівни, навіть невеликого
формату, краще дивитись з відстані
3–4 метрів), жахливе освітлення,
громіздкі рами, тінь від яких вкриває
пейзажі Венеції рівно на третину,
приліплені до стін папірці з роздумами художниці… Якби не сам бренд
„Яблонська“, я пішла б розчарована,
лише на виході оглянулася, і вже тоді,
здалеку, побачила те, що змусило
мене повернутись.
Повторна прогулянка залом
стала початком відкриття для себе
однієї з найцікавіших постатей у вітчизняному мистецтві – через читання
нечисленних інтерв’ю і спогадів,
перегляд виданих ще у радянські
часи авторських альбомів. Обласкана офіційною владою – і жодного
підлабузництва чи нещирості.
Визнана майстриня своєї справи
– дуже скромні, самокритичні оцінки
власної живописної манери. Сміливі
експерименти з кольором і формою
у 60-ті – повне нерозуміння європейського мистецтва, баченого на
Венеційській бієнале у 1972-му. З віком – повернення до медитативного,
скромного за композицією, у приглушеній кольоровій гамі живопису. Це
лише балкон її помешкання, зимове
вікно з кімнатними рослинами, вид
на вулицю – теми геть тривіальні.
Та під пензлем художниці побутові
замальовки перетворюються на вишукані коштовності, за формальною
простотою яких стоять не те що роки, а десятиліття наполегливої праці.
Яблонську знають передусім за
монументальним полотном „Хліб“,
яке отримало Сталінську премію
СРСР у 1949 році. Готуючи цю
картину, художниця провела ціле
літо в селі Летава на Хмельниччині,
роблячи замальовки з життя колгоспу. Формально робота цілком
відповідала духові доби: соціалістичний пафос, нові герої, їх завзяття
і любов до праці. Але у цій картині
й насправді багато любові, як
писала потім у спогадах авторка:
„Я найбільше намагалася передати захоплення від самого життя,
передати правду життя“. Її правда
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„Автопортрет в українському костюмі“,
1946 р.

вийшла більшою за всі ідеологічні
замовлення.
Живучи у складній реальності,
художниця була цілковито віддана
своїй професії, знаходячи можливості для захопленого пошуку власного
шляху у мистецтві – як-от для переосмислення традицій українського
малярства (в 1960-ті), наслідком чого
стала серія яскравих картин на побутову тематику, подібних водночас
і на народний лубок, і на модернізм
бойчукістів.
Окрім праці, в Тетяни Нилівни була
ще одна любов – сфера приватного.
Теми материнства, дитинства, юності,
домашнього затишку стали основою
як для великих полотен, „У парку“, так

„Юність“, 1969 р.

і для численних натюрмортів і повсякденних сценок: „Дома за книгою“, „Ранок“. Навіть пейзажі художниці мали
інтимний характер, адже часто вона
малювала те, що бачила зі свого вікна, особливо в останні роки життя.
Саме пастельні роботи із циклу
„Вікна“, написані лівою рукою після
пережитого в 1999 році інсульту,
вразили на ретроспективній виставці
найбільше. У скромних, непретензійних замальовках бриніло саме
життя, більш реальне, ніж те, що бачиш власними очима. Кількамісячне
„занурення“ у спадщину Яблонської
сформувало запитання – чому така
національна за духом, безкомпромісна у творчих пошуках художниця
була визнана і шанована в Союзі,
залучена до громадської і партійної
роботи, а потім, у незалежній Україні, не менш поціновувана зазвичай
індиферентною до культури владою
й нагороджена Шевченківською премією? Єдина відповідь, яка приходить
на гадку – тому, що вона завжди
знаходила найкраще і найсвітліше
в сучасній їй дійсності, і зображала
його ще прекраснішим, водночас
(хай це й парадоксально) залишаючись цілковито правдивою. Яблонська
ніколи не боролася „проти“ чогось,
вона боролася „за“ піднесену красу,
чистоту і силу мистецтва, залишаючи
життєві перипетії без уваги.
Тамара Злобіна,
Кам’янець-Подільський – Київ

Х

отілося пити.
Дуже хотілося курити, але мучила спрага, тому
я постановив спочатку заварити міцного чаю
з молоком і, щойно зволоживши епітелій цілющими пептинами, закурити чорний Davidoff (попередньо витягши з нього фільтр і нанизавши на пластикову
коктейльну трубочку). Чай я заварюю, використовуючи
чайник як самовар: на нього, киплячого, знявши кришку,
прилаштовую чайничок із заваркою, вичікую хвилин
зо п’ять, потім нагріваю над парою улюблене тріснуте
китайське фальшиве-префальшиве горнятко з чудернацькими краєвидами по периметру, якимись далайламівськими хащами й несамовитими помаранчевими
тиграми, що скрадаються між ліан датури індійської, до
горнятка вливаю, розлякуючи тигрів і не фільтруючи, густий настій із чайничка – дві третини, дві третини, не більше, інакше порушиться дуже тонка межа між смолистою
гіркотою чаю і бурштиновою гіркотою меду, що його слід
додати докладно стільки, скільки вміститься у вашій улюбленій срібній ложечці – у мене вона трохи замала, хоча
й пречудової форми, тому найбільше я люблю старий,
зацукрений мед: він не стікає, і його можна нашкребти
цілу чарівну гору – коли занурюєш її в гарячий чай, гора
тане, кристалики меду приречено й млосно сповзають
дзеркальною поверхнею срібла (дзеркальною поверхнею світу – хочеться сказати) в білково-кофеїновий
рай і тануть у ньому, насичуючи амазонку терпким солодом...
Коротше, чай я заварюю, використовуючи чайник як
самовар, і напій виходить меґа.
До чаю-і-Davidoff я вирішив перечитати одне своє
недавнє оповідання. Оповідання це здійснилося зі
мною докладно вчора, матеріалізувавшись не лише
до найменших деталей, але й увібравши в себе увесь
астрально-містичний антураж, чи то пак атмосферу,
на бекграунді якої я останньо перебуваю. Я хотів пересвідчитися, чи справді мій текст виявився таким крутезним
супер-пупер-пророцтвом, чи то я, за старою звичкою,
видаю свою дійсну геніальність за бажану.
Отже, чай з молоком, сигарета й оповідання – таким
був мій план боротьби зі спрагою.
Але на столі знайшлася спокуса у вигляді пачки печива.
Пачка ця була вже напівпорожня, зате прозора, і печевини зсередини демонстрували свою спокусливість, немов
повії з-за скла.
Проте загальна конфігурація спокуси була складнішою: одна печевина якось уже викотилася і колесом
розпласталася на столі, решта штабелем лежала в пачці, причому три нижні поводилися спокійно, а дві верхні
хвойди стояли, виклично припершись до вітрини.
Конфігурація була складною в настільки вишуканий
спосіб, що стало очевидно: і моя нинішня спрага, і ціла ця
чайна церемонія, і вся ця ікебана на столі – усе це надзвичайно важливо: мабуть, на мене чекає якийсь знак,
якась звістка, якась струна, а тому – все важливо, і немає
дрібниць, і будьмо-уважні, закликає Господь, та й узагалі
бути уважним – це добре.
Ребус із печивом виявився простим (насправді всі
ребуси прості, основне – вчасно зрозуміти, що якась
ситуація – початок дня, скажімо, – це ребус-тест, щось
на кшталт вступного іспиту в новий день): правильне
рішення завжди найпростіше, тому найкраще було, не
заморочуючись видобуванням печива з пачки, взяти те
одне, що лежало колесом на столі... і це буде оптимальний варіант.

Але позаяк людина вільна у виборі й вільна заморочуватися на свій розсуд, то можна без особливих зусиль
викотити з пачки ті дві легковажні печевини, що стоять,
припершись до вітрини, немов повії... і це буде „перебір“
із солодким, і зіпсута вишукана чайна композиція, і переведені намарно мед і тютюн, і все заради якихось двох
дівок-пампушок сумнівного вигляду й хімічного складу.
От. Але для особливо впертих у намаганні ускладнювати життя є ще й третій варіант: розгризти зубами (або
розрізати спеціально для цього відшуканими в дальньому
куті шухляди ножицями) пачку і тупо доїсти три останні
колеса, дожувати їх уже насухо, бо твої ритуальні порції чаю не передбачають такого хамського закусону,
давитися ними, розжовуючи випадкові тютюнини з позбавленого фільтру Davidoff’а, проклинати все на світі,
свою впертість і світову психопатію, отримати у відповідь
страшним флешбеком спрагу... і це буде втрачений шанс
отримати сьогоднішній месидж.
Я людина вкрай лінива, а тому праведна, тож вибираю
правильний варіант: обмежуюся однією печевиною і, запивши перший шматок чудо-чаєм із помаранчевих тигрів,
несу з кімнати книжку.
Смакова комбінація просто супер: бурштинова гіркота меду і смолиста гіркота чаю, рахманний солод глюкозидів і хімічна солодкавість порошкового печива, що,
змішуючись із слиною та білками молока, утворювало
пінистий мус, змащувало горло, легені та решту комунікаційних проток; випадкові тютюнини з позбавленого
фільтру Davidoff’а додавали гострої пікантності – така
буває в добре змодельованих бульварних сенсаціях.
Чорна обкладинка малоформатної книжки і майже
чорна сигаретна пачка поруч виглядали так, немов представники якоїсь неземної раси, що потрапили в наш світ
зі своєю місією чи принаймні функцією.
Як людина вкрай лінива, а тому праведна, я вибираю
найкоротший асоціативний ланцюжок, уявивши, що чорна пачка Davidoff була б найкращим другим виданням
цієї книжки, і закурюю. Я витягую фільтр зубами, насаджую сигаретну гільзу на коктейльну трубочку, затягуюсь
і розгортаю книжку на потрібній сторінці...
Моє оповідання мене вбило.
Це була сута правда.
Я написав собі вчорашній день, я прожив його
– я вмію робити життя: я людина
– я не просто істота зі здатністю продовжувати рід
– я людина і я створюю світи, просто тут, на столі, або
в горнятку, або на папері
– я владарюю над нами, я владарюю над собою
– і тіло дано не лише для того, щоб породжувати інші
тіла, тобто тіло дано для того, щоби породжувати не
лише інші тіла
– я залишаю задум Господній незбагненним, але не
перестаю захоплюватися ним
– отже, я Вірю.
Вір, Ю.
Не буду приховувати: перечитавши оповідання і докуривши сигарету, я заплакав.
Пустив, так би мовити, скупу чоловічу сльозу.
Але не тому, що мій текст мене ж розчулив.
А тому, що зрозумів:
справжнім даром-цього-дня є ніякий не месидж, а ціото
рядки, які ви зараз дочитуєте.
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Юрій Косач і легенда
Хмельницького
У середині 1930-х, у Парижі, Юрій Косач написав свій
перший роман про Богдана
Хмельницького „Дюнкерк“,
змалювавши в ньому маловідомий і не підтверджений достовірними джерелами епізод
з життя майбутнього гетьмана,
коли він, нібито, від червня до
жовтня 1646 р. під прапорами
французької армії очолював
корпус козаків-найманців у т.зв.
фландрійській кампанії наприкінці Тридцятилітньої війни. При облозі іспанської фортеці
в Дюнкерку завербована П’єром Шевальє козацька піхота
мала, буцімто, прославитися як одна з кращих військових
сил в Європі, й Косач зобразив кампанію як ключову стадію перетворення диких загонів степових авантюрників
у дисципліновану армію, а їхнього капітана – у визначного
„стратега, політика і дипломата“, без чого розпочата
в 1648-ому козацька визвольна війна була б немислимою
у її вражаючих масштабах і далекосяжних наслідках.
За свідченням Косача друк книги „Дюнкерк“ розпочався
у видавництві паризького „Українського слова“ в 1936 р.,
та „незабаром був припинений із-за незалежних від автора причин“. Мало того, подальша доля роману „ще сумніша“, бо ж після вибуху війни рукопис пропав дорогою до
Львова. Беручи до уваги непросту вдачу Косача і легковажність, з якою він ставився до своїх писань (як правило,
завершивши твір, він переставав ним цікавитися і не один
рукопис пропав без сліду в хуртовині його безпритульного
життя), можна здогадуватися, що сам автор суттєво спричинився до драматизму цієї історії.
Косач ніколи не спромігся здійснити задум відтворити
текст „Дюнкерка“, проте зачарованість постаттю та легендою Хмельницького, що його він вважав „велетнем української історії“, надалі заполонювала уяву. В 1941 р., у Львові, виходить роман „Рубікон Хмельницького“, який знову
намагається зазирнути у недосліджену і мало задокументовану „історію народження героя“, змальовуючи кінець
1646 р., коли, повернувшись з Фландрії, Хмельницький
переживає гірке розчарування крахом надій на Владислава ІV Вазу і „святу війну“ проти Османської імперії та придушує заколот у козацькому війську. Згодом Косач видає
п’єси про синів Хмельницького: Тимоша („Облога“, 1943)
і Юрія („Дійство про Юрія Переможця“, 1947), а в 1947
– повість про 1648 рік „День гніву“, першу книгу трилогії
„Цезар степів“, на завершення якої, на жаль, авторові не
вистачило сил і наснаги.
Уже з початкових уривків, де експресіоністичними штрихами начеркані, з одного боку, п’яний відчай гетьмана
після смерті сина Остапа і викрадення дружини, а з другого – здеморалізований дух варшавського двору, стає
очевидним, наскільки цей роман відмінний від тогочасної
писанини соцреалістів, – Качури, Корнійчука, Панча,
Івана Ле, – які „з позицій марксизму-ленінізму“ звеличували Хмельницького за „возз’єднання“ України з Москвою.
З перспективи часу продукція „за партійною формулою“
радянських „класиків“ не спроможна витримати конкуренції з історичними полотнами Косача.
Марко Роберт Стех, Торонто
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Юрій Косач

ДЕНЬ ГНІВУ
(уривок з роману)
Дим гармат під Цецорою – як
ця мряка над плавнями, грім гармат під Охматовом – як цей рик
бурунів об пороги; блиск шабель
під Дюнкерком – як ці крила вогнисті метеликів над плесом саги
Дніпрової. Багрянець присмерку
над Великим Лугом, а тоді під Цецорою яничарам відплачував за
загибіль любого батька, сотника
Михайла Хмельницького, сам-один
відбивався від ворога й не здолав:
так і зашморгнувся аркан на шиї
– і тоді багрянець присмерку ронив
кармазинові скравки на землю.
Спломеніла чорна сага Дніпрова, зійшлись явори темними
коронами над головою, а плесом
сновигають метелики – скалки пожежі, а лілеї вигнули змиїні била,
п’ють вонними чашами вино вологи, спломеніли й лілеї…
Остапе, сину мій, Остапе мій золотий!… Та ж ніжками маленькими
бігав ти по подвір’ячку, а гуси біле
cвoє губили пір’я, аж до суботівської церкви, там, на кручі, бігавєси, побігав, ловив бабине літо.
І сміявся до квіття, що вишивали
царину. Бодай же той пес, що клав
пугою на твоє тіло сині пруги, не
діждав неділі. Бодай же пекольною
мукою, безжальним залізом, розвернули йому груди, що він твойого
дитячого стогнання й прошення не
слухав. Бодай колом зав’язло йому
плюгаве слово, що ним тебе гадав
споганити, гаспид!
– Олено, моя Олено… П’яна
моя голова, контентували мене
курінні, заливали моє горе огневицею й сиджу я тут, от і старший
сиджу. Хмельницький, аж посивів
у війнах, а над сагою нуджу білим
світом і горить він мені криваво
в страшних очах моїх. Може й по
волі ти пішла за псом Чаплінським?
Хіба не вгризлася б йому в горло,
коли перекинув тебе через сідло
бранкою, хіба не роздерла б йому
той його кривий писок, так-бо вже
не дала б себе на поталу… Може
й кривджу, тебе, Олено. Але душею
буря метеляє як стебелинкою, вивертає з корінням мозок. Вогневиця
палить мене, як же й палить, жилами біжить, жене полум’яні струмені,
трясе мною як літавиця. Ой, упав

роль Владислав такий же плохий,
як і я, у такій же неволі кролевенят
лукавих… Блиснули б ми з тобою
ще в 46-ому році булатом, під Істамбулом і під Дамаском стояли
б нині, Господень гріб визволяли
б, а не дали ж і не дали, завидющі
нашої слави…
– Олено, Олено моя. Прокипіла туга моя аж до глибу серця,
прокипіла до дна моєї душі. Руки
твої цілую, білі руки, нагідочко,
впаду до твоїх ніг… Боже, вернеш
Ти мені її? У Печери навколішках
піду, славу воздам Тобі важенними свічками, як ніхто не воздавав
ще, церкви поставлю муровані,
львівськими майстрами розписані,
верни мені їх, Створителю… Остапе, мій золотий сину… Один Ти лиш,
Боже, Душе преблагий, владен, не
король, не наш убогий король
Владислав…
--------------------------------------------…Замів вітер узбережжя Висли.
Квітневий, легкий вітер… Поніс
дрібний пісок, обвіяв надвисляні
пустарі, вдарився об мури палати
Казановських, шугнув попід замок.
А жовті косини світел упали через
міст на чорні хвилі. Ще у Фукера
гомоніли п’яні шляхтюри, виїздили
кочами на Краківське Передмістя.
А в заулках Вузького Дунаю, де
катедра св. Яна, брязнули бердиші
нічного обходу. Присвітили ліхтарнею: Who is there?
Пройшли. Ladislaj Regis Milites,
saperlot…
Хрипло озвались з замкової вартівні височенні шкоти. З Уяздова
завернула під замок, у замковий
дідинець, проїхала коча. І, тепер
вгору, по широких сходах, крізь
пустельні залі, а в високих вікнах
бліда ніч. Змеркли на стінах портрети Вазів, стали зеленоликі, ще
сухірлявіші, ще хмуріші. Змеркли
й гобелени з битвами під Смоленськом, під Москвою, під Хотином,
з морською битвою під Оливою.
Змеркнув візерунок короля Владислава, що був зображений як
Помпей, у римському шишаку,
станув одною ногою біли Адріянополя, другою приборкав диких
московитів. Тріумфатор-Владислав, Владислав IV Віктор…
Просвіт у дверях – тихо, ще тихіше – варта алебардами застала
дорогу, не Можна до Його Мостії
короля. Але це канцлер Юрій
Оссолінський, „пробачте, в любий

час, у любий час“… І тихо, тихіше канцлер у чорних сап’янцях,
у чорній гупелянді, тільки біло-лебединий, добре накрохмалений
комір. Ще три покої, хропуть
камердинери в кріслах. Канцлер
оторопів від світла – двері співно
скрипиули. Станув, жмурився від
мигтіння свічок… „Ай!“ Це Реня
– найулюбленіша королева, варшавська повія. Над невинними
очима намальовані спаленим
корком брови крутими дугами,
мишка, королівська мишка. Лерін
– шведка, м’ясиста, рожевава, мов
поросючок, Марай – танечниця.
Їх Оссолінський застав як привид,
моторошний кажан; хіхікнули, сівши на краю скуйовдженого ліжка,
в морі перин, пуховиків. А король
підбіг до світла. З батистового коміра сорочки виставало його вузьке, стомлене обличчя, як щуряче,
обличчя жовте аж землисте, вуси
щітиною, сиві волокна на чолі,
вуглинки очей глибоко, в яминах.
Він посміхнувся, „ну й що ж, здавалось, говорив, от бачиш, який я…“,
пощипав пальцями борідку. Канцлер дивився не на короля, йому
було ніяково, дивився на тремкий
пломінь свічі.
– Goddam, – крикнув пискливо
король, – розважуємось, Оссолінський, безсоння мучить, а тут
холодно, як у псярні. Прокляті
шкодують дров, шкодують свіч.
Холодно, темно. Кажуть, уже
весна, а де тая весна в Варшаві?
Скнари, давигроші, лихварі… Собаче королівство, стосот прокляте
королівство це…
Оссолінський вклонився. Реня
терлась голим рам’ям об золоченого купідина, різьбленого на
поруччях ліжка, й дивилась безсоромно на канцлера. „Шкода з ним
говорити, – подумав канцлер.
– А це відьми, літавиці, ссуть його
кров, вампіриці…“ Лерін накинула
на себе кирею, кирея була чорна
й від того її тіло збіліло. „Ваша
королівська мосте, – проказав
канцлер якнайсухіше і перейшов
на латину. – Гінці від коронного
гетьмана, я того й прибув з Уяздова“. „Чого?“ – крикнув здалека
король. Він страшно скривив уста,
гостець його доймав. „Чотири тисячі татар з перекопським мурзою
Тугай-беєм прийшли на Січ. Піше
й комонне військо збирається по
полю й у луга“. „Ну, й що ти на це?“
– король спломенів і погас у мить.
„Потоцький бачить ще привиди,
55

рій Косач Юрій Косач Юрій Косач Юрій Кос

би до сирої землі, як до матінки,
питався б її поради: за що-бо
мені такеє? Чи не достойний я був
тихого раювання, Господи? Чи мук
не відбув за тебе, чи не карався
в бісурменських кайданах, з твоїм
ім’ям, Господи, caм-друг під Цецорою йшовши на яничарню прокляту? Чи не гризли мені перегуби рук
іржаві кайдани й на ногах кайдани,
а важенні, а важенні, а так я був до
галери прикутий. Плечі ятрились
від ран, мила їх, гірко полоскала
морська вода солона, а сонце
доймало пеклом, а чи ж вітер не
в’ялив мене невольника?
– Може, я тоді цілування Корана
приймав? Може, падав плюгавим
башатам під ноги, просився в їх
ласки? Може, коли в інший час
зрадив я Тебе, Господи, народ мій
і віру мою зрадив, може найнявся
конфідентом, катівським челядником, братопродавцем? Знають
усі теє, що чистий я перед усіми
і перед Тобою. Боже, чистий, хоч
і сьогодні на Страшний Суд Твій
стану й очей не позичу в нікого.
Скривдив Ти мене, Боже. Смиренного Зиновія скривдив. За рани
мої, Господи, за песю службу мою
Річипосполитій нашій, за труди
й зної мої, за поневіряння, за те,
що моїми руками славу собі загрібали, так мене нині присоромили.
…Остапе, Остапе, синочку мій
золотий…
– Але возмездя аз воздам,
аз воздам за кожну рану твою,
синочку, за кожний стогін. Пошкодуєте ще панове старости,
пошкодуєте ще панове комісари
коронні, панове гетьмани українні, о, пане-ляше, пожалуєш іще…
– „Жону і дітей його тим прямим
нашим привілеєм, тим же загородним двором і землею в старостві чигринському, під городом
Чигрином, над рікою Суботівкою
будучими, которими предок його
Михаїл Хмельницький і он сам
без усяких помішок держали, сохраняєм…“
– Сохранив-єси, мості королю.
Добре хотів ти для мене, та не дали, не дали пеські синове. На поталу мені ceй привілей виписав ти,
пане Владиславе й потоптали його, – хто?… Шляхетка безплюдрий,
каправий, пресобачий син Чаплінський, бодай же грець його трапив
у саме серце враз із приятелем
його гемонським Дачевським…
– П’яна моя голова, друзі, ой
і п’яна ж козацька голова. А ко-
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але я не хотів би легковажити
становища. З іскри – пожежа…“ „Все він, все той самий?..“
Канцлер кивнув лев’ячою
головою. „Goddam, – ще
пискливіше крикнув король,
в його очах блиснули злорадні,
жовті вогники. – Я казав, я ще
тоді говорив і Конецьпольський
один мене розумів, вічна йому
пам’ять. Я говорив – тільки не
дратувати козаків, тільки випустити їх на турків. Не схотіли, своє вето поставили, а він
їм покаже, Хмельницький їм
покаже, я тую людину добре
знаю… Це на все рішений муж,
цьому пучки не клади в рот…
Покаже їм, товстопузим, навчить їх задериголов, п’яниць,
розпусників…
Хмельницький
Ґуставової школи, Хмельницького колись і великий Конде
хвалив, а Пшіємський, а де
Гебріян, а Тіллі? Я листи маю,
я лис… Ай!“… Він схопився за
ногу й, вівкаючи, пошкутильгав
до ліжка, упав на ліжко. Марай
побігла до шафки по бальзам,
а Лерін розтирала йому стегно, приговорювала: „Бідне дитятко, бідний королик“… Тільки
Реня, здригаючись від холоду,
з неймовірним презирством
підвела очі, пішла грітись до
вмираючого вогню в ватрані.
По дорозі нахабно поглянула
на канцлера, вигинаючи й так
вигнуті дуги брів на безбровому лобику, зукоса поглянула
на нього насмішкувато, але
й принадно. Король потопав
у батисті, вив, хватався жовтими пальцями за подушки.
„Та йому треба медикуса,
– подумав канцлер. – А втім,
це труп, це змора. З нього ця
безвстидна сміється…“ І він
голосно сказав: „Я йду по медикуса, ваша мосте…“ Читати
листи від коронного гетьмана
не було ніякої потреби. Косини
жовтого світла впали в темінь
покоїв, Оссолінський крикнув,
там побігли камердинери
й захеканий, заспаний ляйбмедикус доктор Раччіолі…

Трикутник найкращих
садиб Східної України
Традиційний імідж Харківщини
ґрунтується на індустріалізмі та
конструктивізмі. Втім, той турист,
який не довіряє стереотипам, має
змогу побачити й іншу Харківщину
– наприклад, трикутник МерчикШарівка-Наталівка, де містяться
три оригінальні поміщицькі маєтки
з цікавими краєвидами та історіями.
Якщо… не злякається їхньої „романтичної“ занедбаності.
Діставатися сюди найкраще
з Харкова, повернувши з київської
траси на Старий Мерчик (або
електричкою), а Шарівка й Наталівка розташовані далі, вздовж
траси на Краснокутськ.
Отже, перший маєток – певно,
найстаріший на Сході України
– знаходиться у селищі Старий
Мерчик. Фахівці називають стиль,
у якому збудовано його палац,
стилем Людовика XVІ – стриманий
перехід від бароко до класицизму.
А перед входом до маєтку можна
побачити характерну стародавню
скульптуру „скіфської баби“ та не
менш давній жертовний язичницький камінь.
Палац збудував у кінці XVIII
століття нащадок одного з полковників Слобідської України Григорій
Шидловський. Причому, досі не
з’ясовано, хто був архітектором.
Версії є від Бартоломео Растреллі

Шарівка
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та харківського майстра Петра
Ярославського до „невідомого
польського архітектора“. У Шидловських маєток викупили Духновські й, за переказами, мало не
перше, що зробили – влаштували
на родинному цвинтарі попередніх
господарів смітник. Та недовго
їм було насолоджуватися такою
„моральною перевагою“ – 1919
року довелося рятуватися втечею
з території України.
За радянських часів тут був технікум. Сьогодні ж палац стоїть пусткою. Кілька років тому приміщення
законсервували, заклавши білою
цеглою вікна. Звісно, це не покращило зовнішнього вигляду, але все
одно палац залишається гарним
і стильним. На відміну, наприклад,
від незграбно реставрованої церкви. У Мерчику варто також подивитися здичавілий, але мальовничий
парк, руїни льоху і ставки.
Наступна садиба у Шарівці, неподалік міста з несподіваною назвою Богодухів. Тут є надзвичайно
ефектний знаменитий неоготичний палац ХІХ століття, заснований цукрозаводчиком Леопольдом
Кьонігом. Руйнації та перебування
туберкульозного санаторію лише
додали палацеві загадкового декадентського шарму.
Збоку від палацу можна побачити економію і будиночки для обслу-

Палац у Шарівці

ги, зведені в стилі німецького або
скандинавського села. А довкола
розкинувся великий нерегулярний
парк. Тут, неподалік мисливського
будиночка, лежить середніх розмірів валун, із яким пов’язана одна
екстравагантна історія. Розповідають, що колись він лежав у Криму,
і на ньому під час літнього відпочинку господар Шарівки, застав
свою дружину з коханцем. Замість
улаштувати сцену ревнощів, він наказав привезти валун до Шарівки
та поставити на стежці, якою щодня
прогулювалася невірна жінка.
І нарешті Наталівка, маєток неподалік Володимирівки. Його заснував на початку ХХ століття ще
один знаменитий цукрозаводчик
Павло Харитоненко. Садибу він
назвав Наталівкою на честь улюбленої доньки – і, на диво, як твердить родинна історія, у парку свого
імені Наталя видужала від сухот.
На жаль, не зберігся наталівський палац, зате в непоганому
стані перебуває монументальна
в’їзна брама та Спасо-Преображенська церква. Її збудував
архітектор Олексій Щусєв, автор
церков у Почаєві, під Берестечком
і мавзолею Леніна в Росії. Цікаво,
що сама церква зведена в стилі

історичного модерну, в ній перекомбіновано зразки давньоруської
архітектури, а в її дзвіниці модерн
межує з конструктивізмом, дещо
нагадуючи іграшкову ракету на
дитячому майданчику.
Маєток Харитоненків сильно постраждав від класової боротьби.
Під час революції селяни на зло
панам випасали в парку худобу,
винищуючи всілякі ніжні рослини,

а потім неодноразово грабували
палац. Добре, що знищено було
не все – і сьогодні ті мандрівники,
які не побояться транспортної закинутості Наталівки, мають змогу
помилуватися зразками слобідського модерну посеред чудового
цілющого парку.
Олег Коцарев, Харків

Палац у Мерчику
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письменницька колонка

Вона має фарбоване на чорно
волосся. Іноді підстригає його, іноді
надає йому несподіваних відтінків.
Начальство кожного разу довго
до цього звикає. Але її шанують на
роботі, тому терпляче ставляться
до різнокольорового безладу на
її голові. Вона працює юристом
у серйозній конторі, живе з маленькою донькою й має беушний
фольксваген. Влітку вони з донькою
літають до Хорватії. Я познайомився з нею років десять тому, якщо
не більше. Вона тоді ходила на
всі рок-концерти, які відбувались
у місті, і чим гірший був концерт,
тим більша ймовірність, що вона
туди прийде. Думаю, музика їй взагалі не подобалась. Мала веселу
вдачу й врівноважене ставлення
до життя. Товаришувала з кришнаїтами й мажорами, спала з геями
й журналістами, курила з викладачами в університеті й уміла знаходити спільну мову з міліціонерами. Одного разу я бачив, як вона
викликала міліцейському патрулю
підмогу зі свого мобільника, бо
в міліціонерів зламалась рація,
а мобільним зв’язком користувались тоді далеко не всі. Ще вона
мала дивний записник, де фіксувала свої і чужі борги та контакти
якихось випадкових знайомих,
чиїх імен вона спочатку довго не
могла запам’ятати, а потім забути.
Я радив їй видати його окремою
книгою, мені здавалось, це мало
б зацікавити широку читацьку
аудиторію. Після завершення університету довго шукала роботу,
переїжджала з одного помешкання
на інше, тягала за собою безліч
речей, бібліотечні книги, чоловічий
одяг, старі касети, які повільно розмагнічувались і нагадували консерви, що зіпсувались – викидати
їх було шкода, вживати їх було небезпечно. Потім у неї народилась
донька й далі вони жили удвох. Хоча
в них удома постійно хтось зупинявся – друзі з Варшави, родичі з Кавказу, коханки з Москви. Далі вона
влаштувалась у свою контору, і все
взагалі унормувалось.
Його я востаннє зустрів на
відкритті виставки. Він прийшов
у довгому чорному пальті, під яким
була футболка. На ногах мав ледь
не капці, сказав, що живе в сусідньому будинку, щойно дізнався про
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виставку, тому заскочив дослівно,
аби привітатись. Вдома в нього,
сказав, чайник на плиті, тож він
за пару хвилин побіжить. З ним
я познайомився теж сто років тому. Він тоді щось малював, і в його
майстерні жив гурт безпритульних
любителів живопису. Здається, він
не знав, хто вони такі, але виганяти
їх йому було незручно. Потім грав
у якійсь виставі, постійно забував
текст і говорив від себе. Мені ці його монологи подобались більше за
оригінал. Потім у нього була своя
група, вони намагались виконувати
джаз, але на одному з концертів у
них вкрали барабани – вони зробили перерву, а коли повернулись
на сцену, барабанів уже не було.
Тому він знову почав малювати,
брав фотографії міст, переважно
старих європейських, і домальовував те, чого йому не вистачало.
Одним словом, я не здивувався,
зустрівши його на виставці. Побачивши на ньому капці, не здивувався так само. Він взагалі до одягу
ставився просто – колись, років сім
тому, робив якусь мистецьку акцію,
на яку мав прийти роздягнений. Це
мав бути такий художній жест – художник приходить на свою акцію
роздягнений. Але охорона його не
впустила і все відбулося без нього.
Цілком успішно відбулося, до речі.
Ну і ось, він заскочив у капцях на
кілька хвилин. Цього вистачило,
аби вони познайомились.
Я мусив розповісти йому про неї
все. Просив його не робити дур-

ниць і не псувати їй та собі життя.
Я був упевнений, що в них нічого не
вийде, що навіть якщо в них дійде
до чогось серйозного, на ранок
вони прокинуться з ножовими
пораненнями й численними опіками. Тому будь уважний, говорив
я йому, я знаю, чим у вас все скінчиться. Я його лякав і застерігав,
він уважно слухав і кивав на знак
згоди головою. Я знав усе наперед.
Люди після тридцяти втрачають
чуттєвість. А враховуючи, що до
тридцяти вони встигають утратити
пристрасність, лише дивуєшся,
з чим їм узагалі доводиться жити.
Чоловіки здуваються, мов дирижаблі, жінки закриваються, як мушлі,
життя схоже на залізничний вагон
– рвучи стоп-кран, ти не зупиняєш
рух, просто його затримуєш. Все
можна передбачити заздалегідь,
все можна спланувати й вирахувати, декого це лякає, багатьох це
приваблює, більшість про це просто не думає. Вони разом уже два
роки. Він переїхав до неї, вона заради нього кинула палити. Він готує
для неї сніданки, вона його ревнує,
проте намагається цього не показувати. Найдивніше, що він потоваришував із її донькою. Іноді, коли
мама затримується на роботі, вони
з малою йдуть до нього в майстерню і розмальовують фотографії
міст. Він говорить, що в неї добре
відчуття кольору. Мені здається, що
я зовсім не знаю життя.
Сергій Жадан, Харків

музика
В стилі ретро…
Ігор Хома. Український джаз
(„Наш формат“, 2008)
Пишучи про цей альбом, насправді маю на увазі й два наступні, що
з’явилися вже цього року, – „Medicus“ та „Пісні Ігоря Хоми“. Бо ж,
зрештою, йдеться про своєрідне
„повне зібрання“ музиканта, якого
вважають засновником української
джазової школи. Вочевидь, тим, хто
„меломанив“ у колишньому соцтаборі в часи найвищої популярності
Збіґнєва Намисловського, Раймонда Паулcа чи молодого Олексія
Козловського, немає потреби довго
пояснювати, хто такий Ігор Хома чи
його „Медікус“.
Народжений у Кракові, медик за
головним фахом, Хома створив 1960
року естрадно-джазовий ансамбль
при Львівському медичному інституті
(тоді ще під назвою „Ритм“), який
став, по суті, першим повоєнним
біг-бендом у Львові, та й, зрештою,
чи не в усій Україні. Дві платівки на
всесоюзній фірмі „Мелодія“, гастролі Прибалтикою і Польщею, перший
музичний телефільм на Львівській
студії 1968 року („Залицяльники“).
Так, скаржитися на брак популярності музикантам не випадало.
Та, певно, найсуттєвіше, що ці
альбоми, частину музики до яких написано майже півстоліття тому, цікаві
не тільки в історичному контексті. Бо
хоч у репертуарі біг-бенду досить і
джазових або естрадних стандартів
(найбільше в альбомі „Medicus“),
та основу складає все ж авторська
музика.
Нині, коли з фольклором не експериментує хіба зовсім лінивий,
всілякі „обробки“ чи „аранжування“
народних пісень багато в кого викликають осторогу або й нехіть. Але
те, що колись робив із українською
музикою Хома, інколи видається

значно сучаснішим за деякі спроби
останніх років. Може, тому, що оригінал у його аранжуваннях ніколи
не затирається, хоч би як вільно почувалися музиканти в своїх імпровізаціях (як-от у веселих фантазіях на
теми народних танців – „Козачок“
і „Аркан“ – чи обробці народних
пісень: „Їхав козак за Дунай“, „Ой,
зацвіли фіялоньки“). Але, зрештою,
між тими, хто творить моду і хто за
нею іде, завжди різниця.
Не менш цікаві його джазові варіації академічної та класичної музики:
від бородінського „Князя Ігоря“ до
п’єси Кирила Стеценка. Поза сумнівом, Ігор Хома вмів бути страшенно
різним. Що вже казати про численні
естрадні пісні.
Вабить і якась беззахисна ліричність його музики: як на біг-бенд,
„Медікус“ звучить дуже камерно,
а в духовій секції часто домінує
флейта, а зовсім не труба чи саксофон. Так само й вкраплення жіночого вокалу сприяють загальному
„стишенню“ і до того ж відчутно
урізноманітнюють інструментальну
„монополію“. „Оминаючи вокал,
будь-який джазовий колектив себе
трошки обкрадає“, – пояснював
Хома в інтерв’ю 1980 року, – адже
людський голос і досі лишається найдосконалішим інструментом.

Олег Скрипка. Серце у мене
вразливе („Країна мрій“, 2009)
Зовсім свіженький, щойно наприкінці жовтня презентований, новий
сольний альбом Олега Скрипки дуже
стильний. У всьому: і в оформленні
диску, і в доборі пісень, і в аранжуваннях, і, зрештою, у виконавській
манері. Й навіть у тому, що пісень
у ньому лише шість, і після неповних
двадцяти хвилин прослуховування
залишається легке відчуття „голоду“. Адже надмір, як відомо, – також
ознака несмаку.
Скрипка вкотре легко й артистично перевтілюється, а амплуа, яке ще
вчора нібито було для нього чужим,
уже нині видається найпитомішим.
Лише музичного таланту для цього, поза сумнівом, не досить. Тим
паче, стиль ретро – як у музиці, так
і в одязі – пасуватиме не кожному: чи
то комірець може стирчати занадто

виклично, чи то стилізація скидатиметься на кривляння.
В основі альбому – популярні
в 1930-х пісеньки львівського композитора Богдана Весоловського, одного з учасників знаної тоді джаз-капели Яблонського. Народжений у Відні,
він отримав музичну та юридичну
освіту у Львові, а невдовзі, 1938-го,
змушений був емігрувати на Захід. Із
Канади Скрипка й привіз цю музику,
спробувавши актуалізувати її в нинішньому українському контексті.
Свінг, танго, джаз, фокстрот,
блюз, румба – всього цього в альбомі є потроху. Але також українські тексти, що своєю кучерявістю
і зворушливою старосвітською сентиментальністю змушують пригадати
„молодомузівців“ – із усіма „дзюнями“ Пачовського та „пальмами“ Карманського. Зрештою, декадансовий
присмак початку ХХ століття на той
момент іще не вивітрився остаточно
з вузеньких львівських вулиць.
Скрипці ж залежало на тому,
аби показати, що така – напозір
суто європейська музична традиція
– вже тоді дуже вільно почувалася
на місцевому ґрунті. Тим паче, якщо
вірити музикантам, то саме під такі
мелодії найохочіше бавилася тодішня міська молодь.
Його аранжування й справді нагадують майстерну реставрацію, в якій
художник майже самоусувається, намагаючись не залишити на поверхні
власних слідів, і лише очищує твір від
усіх подальших нашарувань.
Нинішній музиці, як вважає музикант, бракує саме такого „щирого
наїву“, який повертав би вміння тішитися найпростішими речами й вірити
найзвичайнішим людським емоціям.
Коли ж зважити на популяризаторський хист Скрипки (для якого не
становить проблеми навіть вбрати
пів-Києва у вишиванки), то неважко
повірити, що й цей новий альбом не
залишиться непочутим.
Роксоляна Свято, Київ
59

культревю

Поміж Й та А
Юрій Іздрик. Таке. Харків, Клуб
сімейного дозвілля, 2009, 272 с.
Здавалося б, коли у поле зору
потрапляє книжка з, на перший
погляд, нейтрально-прісною назвою „Таке“, то її шанс зацікавити
недалеко тікає від, скажімо, назви
„Поезія“. Однак коли погляд натрапить на ім’я автора, одного з китів
„станіславського феномену“, відомого мовного канатохідця Юрія
Іздрика, розум відразу підкаже, що
не все так просто, як здається на
перший погляд.
Нова Іздрикова книжка вгамує
голод усіх шанувальників „Воццека“, „Подвійного Леона“ та інших
опусів письменника. Є в ній традиційні іздриківські концептуальні
конструкти-персонажі на зразок
Зари Тлустої чи Урганта VII зі своїми фабульними, як каже автор,
тріпами. Шанувальники славного
„Трактату про мудаків“ знайдуть
„такі ж“ соціально і психологічно
доглибні студії про „тяжОлих“.
Всім любителям іздриківських,
сказати б по-галицьки, мовних
смаколиків також раджу заглянути
в „Таке“. Поряд з параномінативними „плюсканнями у плюсквамперфекті“ чи „онтологічним цирозом“
можна натрапити на густий наркоманський жаргон штибу „Зло – це
bad trip вуграстого тінейджера,
який думає, що відловить кайф
нажершись якоїсь дурі [...] можна
ще крутіший прихід відловити і заторчати тіпа вопще...“ Любителям
відшуковувати інтертексти також
знайдеться заняття у новій текстовій гущі під назвою „Таке“.
Однак є в цій книжці і зовсім
новий Іздрик. Поміж фірмових
текстів у брендовому стилі проступають тексти зі свого роду по-
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рецензії т
сланнями, меседж яких я окреслив
би приблизно так: аксіологія таки
агностична, а у світ ми „прийшли
для радості“, що і є „перебування
у десятці“. Автор доводить ці тези,
граючись з бінарними опозиціями
на зразок брехні-правди, виграшів-програшів, святості-грішності
тощо. У текстах можна відшукати
авторську візію стосунків із найближчими та Богом, а це вже теми,
що наближають до межі авторського „внутрішнього дагестану“, до самої серцевини, до мікроскопічної
щілини поміж Й та А.
Подаючи досить інтимні „такі“
тексти, автор ставиться до читачів
з відстороненістю і діогенівською
цинічністю. „А ти що, думав буде
якийсь кінець? Типу фінал з титрами? Попустися. Титул бачив? Ну, от
take a walk. Cебто – гулєй! Фісташки за мною“.
Лесь Белей, Ужгород

За півоберта до
великої битви
Володимир Єшкілєв. „Богиня
і Консультант“. Харків, Клуб
сімейного дозвілля, 2009, 320 с.
Зрештою, цього варто було сподіватися – своєрідної єшкілєвської
інтерпретації теорії виникнення
світу. Все решта у романі „Богиня
і Консультант“ – антураж, яскрава
і привабливо-зваблива обгортка,
нестандартний і фахово виписаний „джентльменський“ набір доброго чтива: майстерно закручена
інтрига з шпигунськими прибамбасами, сексуальними та шаманськими практиками, убивствами, артефактами, українськими політичними алюзіями, східними техніками,
козаками-характерниками та планетницями, карпатськими мольфарами і європейськими таємними
орденами. І все це з відчутним терпким присмаком улюбленої автором
метафізики.
Попри всю гримучість даного
„коктейлю Єшкілєва“, він є цілком
сприйнятним, що, як на мене, свідчить про любов та увагу автора до
свого читача, котрий дбає, так би
мовити, про онтологічний комфорт
процесу читання. Тобто „грузить“
Володимир
Єшкілєв
власним
інтелектом в міру, мудро розбавляючи його своєрідним і добрим
гумором та дозованими порціями

загальновживаної та ненормативної лексики і навіть темпоральні
ефекти – а читачеві доводиться
мандрувати в часі, осягаючи події
від моменту створення Всесвіту,
роблячи зупинки на стадіях 68 мільйонів років до нашої ери, літа 1673
року та нашого буремного сьогодення – свідомістю сприймаються
м’яко і без напруги.
Що стосується фундаментальних
питань світобудови у „Богині і Консультанті“, то вони мені, як фізику
за фахом, подобаються. Принаймні логічна, послідовна і певною
мірою красива, з натяками на
відповідність науково існуючій,
теорія, у якій роль Творця, тобто
Великого Архітектора Всесвіту дуалістично-необов’язкова, але у яку
гармонійно вписалися дракони. До
драконів у літературі я певною мірою вже звикла. Кожний поважний
письменник, починаючи з Кліфорда
Саймака, відчуває до цих міфологічних створінь незрозумілий для
мене сентимент, присвятивши їм
десятки сторінок своїх шедеврів.
Чи вдалося Єшкілєву долучити до
цієї письменницької „драконології“
свій унікальний голос – покаже час,
а поки що читання роману продовжувало тішити своїми несподіванками.
Спочатку мені заімпонувала
гіпотеза про те, що Камінь Бау,
довкола якого, власне, і була закручена кривава інтрига з купою
смертей, може в дійсності виявитися і іграшкою, тобто засобом для
втіхи та задоволення. Ідея, загалом,
не нова, але перспективна і віталістична, і шкода, що в романі вона не
отримала продовження. А останнє
речення роману, мовлене старим
ламою на світанку: „Після ночі настає ранок“, навіть, зважаючи на
всі метафізичні підтексти, вразило
своєю новизною та свіжістю, гідне

ї та анотації
оповіді в 320 сторінок. Продовжуючи її, можна, з певною часткою
вірогідності, стверджувати, що
після вечора настає ніч з усіма
витікаючими з цього факту наслідками. Але надія, як відомо, помирає
останньою, навіть якщо Шего, тобто двері бога смерті, тобто Дракон
через півоберта планети отримає
своє нове тіло...
Марія Микицей,
Івано-Франківськ

Народ, якого
ніхто не чекав
Andrew Wilson. The Ukrainians.
Unexpected nation. Yale Nota
Bene, Yale University Press, New
Heaven and London.
Вілсон Ендрю. Українці.
Неочікувана нація. Єль Нота
Бене, Єль Юніверсіті Прес. –
Нью-Хевен і Лондон, 398 с.
Неочікувано фахова розвідка
західного автора (Ендрю Вілсон
викладає
українознавство
на
факультеті слов’янських і східноєвропейських студій Лондонського
університету) про українців – націю,
незалежність якої у 1991 році стала
„великим сюрпризом“ для Заходу.
Намагаючись бути неупередженим,
автор намагається подати Україну
як продукт різних уявлень – від „польоту фантазії українських націоналістів“ до „намагань применшити
значення чи взагалі заперечити“ її
існування з боку „російських та інших конкуруючих націоналістів“. На
відміну від офіційного твердження
російської історіографії про те, що
„історія не має умовного способу“,
в цій книзі історія України „завжди
вагітна різними можливостями“.
Інакше кажучи, автор розмірковує:

а що було б, якби Росія поглинула
„український П’ємонт – Галичину“
у 1772 р., при розділі Польщі; якби
монголи не зруйнували Київ у 1240
р. і т.д. Говорячи про націотворення українців, автор часто вживає
слово „міф“: міфом є і думка про те,
що українська політична культура
є більш демократичною і толерантною, ніж у Росії, і потуги до об’єднання УНР і ЗУНР у 1919-му…
Оцінюючи буквально все – політичну систему, історію, мистецтво,
пресу, автор дивиться на Україну
„західним оком“: тому в прізвиську
Наталії Вітренко „Конотопська відьма“ він вбачає „мимовільний сексизм, на жаль, можливий в Україні“.
Хоч книга загалом є не розвідкою архівних джерел, а компіляцією (якісною!) опублікованих
видань, для західного читача, який
все ще дивиться на Україну очима
кореспондентів, акредитованих
у Москві, вона напевне стане
одкровенням. Цьому сприяє і розлога бібліографія, і позиція автора
щодо передачі українських назв
– вони транскрибуються з української, а не з російської (окрім
узвичаєного Kiev).
Володимир Пукіш, Анапа

Голодомор 1932–1933

заслуговує на пильну увагу усіх,
хто цікавиться історією України та
Польщі між двома світовими війнами.
Андрій Портнов, Київ

Ікони Страшного Суду
John-Paul Himka. Last Judgment
Iconography in the Carpathians.
Toronto – Buffalo – London,
University of Toronto Press, 2009,
301 с.
Нова монографія Івана-Павла
Химки присвячена іконам Страшного Суду Карпатського регіону.
Автор
систематизував
наявні
джерела про ікони Страшного
суду і дійшов висновку, що вони
походять з XV століття і мають за
прототип північноруські (новгород-

Hołodomor 1932–1933. Wielki
Głód na Ukrainie w dokumentach
polskiej dyplomacji i wywiadu /
Wybór i opracowanie Jan Jacek
Bruski. Warszawa: Polski Instytut
Spraw Międzynarodowych, 2008,
778 s.

Підготована польським істориком-україністом, автором дуже
важливих публікацій з історії української еміграції в міжвоєнній Польщі
Яном Яцеком Бруським книжка є не
просто унікальною збіркою документів про Голодомор 1932–1933
років. Упорядник не тільки зібрав
та опублікував найповнішу добірку
архівних джерел польської дипломатії та розвідки про трагічні події
в Україні, але й підготував змістовний аналітичний вступ, розлогі
коментарі, списки скорочень та покажчики. Праця Бруського певною
мірою продовжує серію публікацій
італійських, британських, німецьких, американських дипломатичних
документів про Великий Голод. Це
видання можна вважати взірцевою
археографічною публікацією, що

ські) ікони. Професор Химка принципово критикує есенціалістське
мистецтвознавство, яке відтворює
націоналістичні схеми історії в описі
культурних реалій домодерної доби.
Він трактує іконографію Страшного
Суду як локальну, карпатську традицію, а не українську чи будь-яку іншу
національну. Історія, яку змальовує
автор, є мікроісторією, історією
фраґментованою, що „опирається
перекладові мовою категоричних
тверджень“.
Андрій Портнов, Київ
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Серце на долоні
„Серце на долоні“ („Serce na
dłoni“) / 2008 / Польща / 96 хв.
режисер: Кшиштоф Зануссі
жанр: драма

протилежності, яких грайлива доля
зводить разом. Один – невдаха, який
не може жити за законами цього світу і шукає смерті, а другий – багатий,
успішний власник мережі супермаркетів, що має хворе серце і потребує
пересадки, бо інакше жити не зможе. Впродовж усього фільму вічна
тема життя і смерті розкривається
у комічних сценах.
У невдахи Стефана ніяк не виходить здійснити задумане – то його
рятує якийсь перехожий, то мотузка
зривається; все говорить йому, що
помирати ще рано. Поряд із ним
з’являється людина, що ніколи не
знала нещастя, яка має все і впевнена у своїй владі над власною долею.

тався у собі. До речі, Богдана Ступку нагороджено за кращу чоловічу
роль у фільмі на III Римському міжнародному кінофестивалі 2008 року.
Третім головним героєм можна
було б назвати музику. Вона є постійним супутником двох чоловіків,
виражає настрій сцен і передає
внутрішню сутність героїв. Для
Стефана вона ніжно-сумна, витончена, а для бізнесмена Константи
– насмішкувата і комічна. Так само
і світло грає важливу роль: впродовж
фільму складається враження холодного зимового дня, коли немає сонця
і тепла, і лише світанок наприкінці
нагадує, що весна вже незабаром,
а з нею і продовження життя.

Кохання у драмі, звичайно, теж
присутнє, хоча й відіграє другорядну роль. Воно тісно вплетене у події
і допомагає розкрити основну тему
фільму.
У фільмі гармонійно поєднуються
питання ставлення до життя і смерті
з життєвими ситуаціями, в яких вони
втілюються. Гарно підібрана музика,
чудова робота оператора, режисера й акторів роблять картину цілісною і цікавою.
Анна Небеська, Київ
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фільм

Фото: архів

Фільм є спільним творінням двох
кінокомпаній: української SOTA
Cinema Group і польської „Студії
документальних і художніх фільмів“.
Хоч за жанром це драма, але можна
було б визначити його як драматичну
комедію. Комічна погоня за життям
і смертю викликає захоплення. Перед глядачем два головних герої, дві

Бізнесмен Константи навіть думки
не допускає, що може померти.
Один женеться за смертю, не
бачачи у земному житті нічого хорошого, а інший не сприймає смерть
як таку. Цей тандем грають українець Богдан Ступка і молодий поляк
Марек Куделко, і вони якнайкраще
зобразили своїх героїв. Ступка,
що вже знає життя, має досвід,
прекрасно зіграв властолюбного
і впевненого бізнесмена Константи,
а Куделко чудово підійшов для ролі
недосвідченого юнака, що заплу-
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Ук р а ї н с ь к и й ж у р н а л

Люди – якщо вірити науці
біології – належать до
хребетних. Українці – якщо
вірити науці етнографії
– належать до людей.
Постійним джерелом
інфекції для українців
– якщо вірити науці
історії – упродовж століть
залишається Росія. Натомість
імунітету проти її імперської
зарази ми так у собі й не
виробили. Може, котрась
із наук прибріхує? Може,
ми все-таки належимо до
безхребетних? А заразом
– і до безмозких, оскільки
раз по раз примудряємося
підхоплювати одну і ту
ж недугу.
Олександр Бойченко

Тема:

довічний
карантин
Ван Ромпей.
Найгірше – на кінець
Україна захворіла
Вибір без вибору
Фіналісти визначені
Esoterica Vulgaris

