
Увага! Вживання наркотиків є небезпечним! 
Ми не рекомендуємо також нікому бути причетним до торгівлі нелегальними психоактивними речовинами!

МИ ВИСТУПАЄМО ЗА ТЕ, ЩОБ ЦЯ ГАЗЕТА ДРУКУВАЛАСЬ 
В УКРАЇНІ НА ПАПЕРІ З УКРАЇНСЬКИХ КОНОПЕЛЬ!
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щоб зберегти твої легені.
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Телефон: 0043-650-4531025

Зроблено: ROB та SOLWE

Український політикум як явище 
системне, закрите й таке, що не реагує на 
жодні зовнішні подразники, керуючись 
винятково інтересами самозбереження, 
у багатьох випадках є надзвичайно 
цікавим полем для досліджень і аналітики. 
візьмімо для прикладу наркотики.

Cергій Жадан для "Політичної Критики"

У жорстко табуйованому українському 
cуспільстві, де наркоманія трактується 
винятково в перверсійно-негативному 
або ж асоціально-кримінальному 
річищі, тема транквілізаторів у політиці 
могла би викликати неабиякий 
інтерес. Більше того – час від часу 
виникають підстави для розмов на 
цю тему. Проте, з огляду на згадану 
вище закритість, жодних реальних 
наслідків чи широкого суспільного 

резонансу такі розмови не мають, не виходячи поза межі партійної 
преси та маргінальних інтернет-ресурсів. Хоча тема, повторюся, 
надзвичайно цікава.

Візьмімо для прикладу хоча б один із аспектів проблеми. 
Скажімо, наркотики в політиці як засіб тиску та контрпропаганди. 
Маємо парадоксальну ситуацію: з одного боку, беззаперечним і 
недвозначним є негативне ставлення більшості населення до будь-
яких видів наркотичних речовин. Проте категоричне несприйняття 
наркотиків дивовижним чином не стає причиною справжніх 
наркотичних скандалів у політичному середовищі. Попри всі спроби 
певних стратегів від піару такі скандали спричинити.

Найпоказовішою тут є історія зоряного київського мера. Вона чи 
не найбільш яскраво та неприховано демонструє паралельність 
і взаємовиключеність вітчизняного соціуму та вітчизняного 
політикуму. Здавалося б, скільки креативних зусиль було кинуто на 
те, щоб донести до широких народних мас факт наркозалежності 
київського міського голови, проте цей факт мало кого по-
справжньому збентежив, крім самих креативників, що дало змогу 
меру-космонавту вдруге перемогти на виборах. Що цілком логічно.

Читайте далі на 6-й стор. >>>

Політики 
як гриби

Міністру внутрішніх справ України 

п. Могильову а.в. 
01024 м. Київ, вул. Богомольця 10

інструкція
1.  виріж листа деКриМіналізація де?

2.  купи конверт з маркою 

3.  наклей адресу 

4.  кинь у поштову скриньку
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сам сказав

«я не сповідую релігій і політик, я растаман. 
це не релігія – це життя»

Боб Марлі (6.02.1945 – 11.05.1981)

КОНОПЛЯНА КУЛЬТУРА

О-О-О! В нас тут критична маса «поганих» 
хлопців та дівчат. «У нас є життя, у 

нас є планета, є кохання, які нас єднають!» – каже Марлі із 
діджейської платівки і марафон починається. Джа прилетів. 
Отже, пора відривати дупи від стільців і диванів: місця під 
сценою всім не вистачить. 

Розкачує «зарисовка» із сонячного Донецька. Вони щойно 
звідти, поки столиця наскрізь промерзає бурульками, 
схід тоне у сонячному промінні. Обличча на танцполі 
демонструють: «зарисовка» успішно дотягнула до Києва 
кілька валіз цього тепла.

У натовпі переплітаються діалоги, дреди, потоки енергій, 
випадкові звуки і запахи. Чутно, як горить сигарета, пливе 
хмарка диму, б’ється скло. Упс! Контроль часу безнадійно 
втрачений. У стінах «44» – гурт the вйо.

Мирослав Кувалдін розпочинає лаконічно: «Якщо пісню 
розуміє дитина – її розуміють усі». І полетіли «зорі» з 
різних астралів на планету Земля. І чарівна невидима 
нитка, проникаючи в серця, нанизувала на себе всіх, хто 
там був. Гурт залишає стіни закладу о 1:00. За півгодини 
вирушить потяг, каже Мирослав, передаючи естафету 
Чорнобривцям.

«Таких концертів у країні дуже мало, і тому кожен із них 
унікальний за енергією та емоціями. Люди приходять 
на такі концерти, щоб зрозуміти особливу музику, 
яку язик не повертається назвати «популярною». Ця 
музика об’єднує людей у єдине ціле, створює зовсім 
іншу планету зі своєю особливою анархією».

СТІВ, ЧОРНОБРИВЦІ

Що, вже третя ранку? Нічогенько так плине час! Це вже на
сцені Madu Messenger та Vibronics. Дівчата, які сидять за 
барною стійкою, are you ready?! Are you ready?! Понеслась!

«Реґґі, що народилось на Ямайці, в сучасних 
мегаполісах має зовсім інший смак. І це зрозуміло, 
адже тут сонце не світить 28 годин на добу, і хвилі 
океану не шумлять. Це прості сірі будні, сповнені 
тяжкої праці та боротьби. Вавилон з’їдає сенс, який 
дає музиці Ямайка. Тому і реґґі звучить інакше, і має 
інше призначення. Цей особливий саунд допомагає 
усунути побутовість Вавилону. Нас він підносить на 
крилах до хмар, в яких ми вже за пару годин будемо 
летіти до Мюнхена, єднати тамтешніх людей із Джа...»

MADU MESSANGER

Текст: дарія Король

Боб Марлі 
народився завтра
Київ, клуб 44, 5 лютого. Ба-бах! завтра, яке ніколи не настане. десь далеко 
шумлять хвилі океану та пахне щойно спечений пиріг. Серед піску лежать 
в обіймах Боб та ріта, потягують одну трубку. на гамаку, натягнутому між 
кокосовими пальмами, позіхає Пітер Тош, і всі вони дружно наспівують «Bad 
boys, bad boys, whatcha gonna do»...

така параноя
Если я иду на вечеринку и у меня в 
кармане пятка, чтобы утром дунуть 
с друзьями, то я обязательно знаю, 
что в клубе будут на входе охрана 
обыскивать, а если че найдет, будут 
или денег вымогать или ментам сдадут. 
И те будут деньги вымогать... Если же 
я буду куда-то нести эту же пятку, то 
меня могут обыскать днем прямо в 
центре города только за то, что мои 
дрэды торчат в разные стороны. Носить 
с собой – вот моя главная параноя...

Дорогий анонімний друже! Очевидно ліки від такого 
роду нервового розладу вже придумали. Європейські 
та вітчизняні магазини давно і невпинно працюють над 
розширенням асортименту сховків – найрізноманітніших 
предметів побуту, покликаних зберегти від стороннього 
ока предмет вашої параної. Брелки для ключів чи банки 
справжньої кока-коли. Із зрозумілих причин тут ми не будемо 
поширюватись стосовно новітніх розробок винахідників. 
Але ось, для прикладу, батарейка від kurilka.in.ua коштує 
75 гривень. Секрет простий: вона не лише виглядає, як 
звичайна батарейка, але і важить так само. Бережіть себе!

Дню рождения Боба Марли несколько 
регги-команд посвятили целое турне. 
Три дня колесили по Крыму, добрались 
и в Феодосию. Кинотеатр «Пионер». 
Back to the USSR. Бабушки на входе. Для 
полноты картины не хватало розовых 
комсомольцев с красными повязками под 
сценой. Начинала феодосийская команда 
«Пирамида». Звук приятно удивил. 
Команда – не сказать что говно, играют 
ровно и без лаж, но репертуар откровенно 
кабацкий, перестроечный. Вышел на 
улицу курить. Следующиими вышли 
также феодосийцы – группа «Непал». 
Честно сказать, мне понравилось. 

Очень неожиданные решения 
композиционных задач. Пацанам бы 
второго вокалиста (молодой который) 
отдать на воспитание какому нибуть 
грамотному педагогу по вокалу. Такое 
впечатление, что он микрофона боится. 
Но это я очень надеюсь с опытом придет. 

На сцене Керчь. Группа «Корадуба». Джа 
дивижн пытается сыграть мано чао с 
поправкой на уровень исполнительского 
мастерства, который у КД практически 
отсутствует. Про тексты умолчу. Ганджа 
и вавилон. Больше тем нету. 

Киевляне The Roads. Симпатичная 
команда. На слабую долю делает 
блюз. Но с микрофоном тоже надо 
подучиться работать. А вот после этого 
на сцену вышли 2 типа. Один уже мне 
примелькался перед концертом. Рожа 
уголовная, зубов половины нет, все 
возле него кучкуются. То ли звезда, то ли 
местный авторитет из приблатненных. 

Прислушался к разговору, люди 
эмоционально жалуются, что менты 
на входе обыскивают, ничего кроме 
«Конопляной правды» не находят, а 
беса все равно гонят. Что делать? 
Послать, конечно. Беззубый берет у 
них пачку газет и сам раздает всем. 
По ходу посылает и бабушек и прочих 
персонажей с советским типом лица. 
Так вот. Выходят теперь они на сцену. 
Беззубый берёт микрофон, второй пацан 
отбирает бас у басиста роадс, подходит 
к пульту, что там покрутил и они начали. 
(К слову сказать вся команда роадс 
осталась на сцене, ну кроме басиста). 
Три слова – драсте, с ДР, Проперганджа 
(properganja). И сразу петь. Без разгона, 
интро и прочих отмазочных моментов. 
Звук совершенно другой чем у команд 
перед ними. Качественно, всё слышно. 

Притом, что подключка звука в этом 
«Пионере» вся в линейку, что не есть 
good вообще для восприятия. Послушал 
тексты. Базару нету. Всё по делу. «…
Если ты мент значит это всё сон, а 
что за сон без ментов…» Я старый 
человек, не танцевал больше 15 лет, а 
тут само подорвало, подбросило в толпу 
бесноваться. Когда всё закончилось я 
попробывал найти этого парня но его куда 
то сразу увели местные. А так хотелось 
его накурить, напоить и пообщаться. 
Всю ночь гуляли по Фео. Под фонарями 
пытались читать Конопляную Правду. 
Ржали над статейками (…то вин з маком 
попутав…) сто пудов так и есть. Власть 
мать её!!!

В общем так – отличный день, вечер, 
ночь!!! Впечатлений больше чем Чёрное 
море.

вячеслав Богу
Феодосия

ложка дьогтю
«Головний поціновувач канабісу Боб Марлі, виконавець реггі, 
помер у 36 років. Трав’яна релігія «растафарі» забороняла 
йому звертатися до лікарів. Виснажений постійним курінням 
організм не впорався з онкозахворюванням...»

1+1, програма «Особиста справа», лютий 2011 р. 

раз на рік
Сам я в прошлом музыкант. группа своя была. Пытались слабую 
долю пару раз играть, но как – то всё сложно оказалось. Творчество 
мировых музыкантов этого направления я весьма неплохо знаю, и 
очень мне эта музыка нравится... Огромная просьба от читателей 
из Фео опубликовать это письмо на русском. Украинский они уже 
начали учить, чтобы газету читать, но это же не за месяц делается, 
сами понимаете?
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Це нещодавно, висловлюючи своє захоплення Тімоті Лірі 
(«унікальний інтелект століття, культовий кумир нескорених»), 
віртуальна Юля закликає ставати «піонерами змодельованих 
реальностей», які існують насправді і потрібно лише «знайти 
до них пароль». Оце і вся «пропаганда». Аби спростити Юлі ко-
мунікацію з потенційними «піонерами» Конопляна правда ви-
рішила познайомити її з РастаМишею. Її коли і звинувачують 
у чомусь публічно, то це хіба в расизмі і спробі навчити дітей 
неправильної англійської.

Взагалі РастаМиша чисте собі втілення інфопсихології Тімоті 
Лірі і бажаний гість в кожній британській оселі. Вона – голо-
вний герой надзвичайно популярного мультсеріалу, що його 
транслює дитячий канал місцевого громадського телебачення 
(ВВС). Це ми до того ведемо, що, коли хто і знає «пароль», 

то це стопудово РастаМиша. Хочеш зламати кригу недовіри 
суспільства – будь, як Вона.

Попри британське походження, РастаМиша близька кожному, 
хто зустрічав мєнта чи прокурора. Тобто РастаМиша близька 
всім і кожному. Бо Вона – герой народний. РастаМиша серед 
нас. Вона ближча за безвізовий режим та дефолт за кредита-
ми МВФ. Зустріч з нею кожного козла, який заважає нам жити, 
невідворотна, як wikileaks. 

Вона проста як кут сараю та адміністрація президента разом 
узяті. Коли «tings is ruff», а дєла капець фігово, вона бере ба-
бла не набагато більше за адміністрацію президента й тільки, 
коли пропонують, і «рішаєт вапроси» значно крутіше за оцей 
наш сарай. Адже послуговується вона не баблом, адмінресур-

сом, корупційнми зв’язками й політтехнолухами, а власними 
мізками. А коли своїх бракує (що трапляється регулярно), то 
кличе на допомогу своїх друзів. 

Звісно, теж не завжди вдало, бо коли є РастаМиша, всі відпо-
чивають. Буквально всі, включно з Мишою. Вона на расслабо-
ні. Але послуговується завжди щиро і завжди під високоякіс-
ний реггей. Як глядачі, ми вимогливі до них, мишей. Знаємо 
– навіть найкращі з них далеко не янголи. Ну які янголи з ми-
шей? Ніякі, правильно. Але на разі нам достатньо, що вони 
не їздять на новеньких мерсах з номерами ВР. Що, на відміну 
від наших парламентарів, вони зовсім не сірі. Що вони велися 
на сир, але врешті-решт не повелися. Що вони не знають ані 
чинів, ані імен. Що світ ловив їх, але не спіймав. Що цінують 
свободу, але не будь-яку.

слідкуй за 
РастаMишею!!!
Тут ми спершу хотіли просто написати про Юлю Тимошенко та її 
захоплення мікроблогом Twitter. Спроби там створити Юлю віртуальну, 
яка може собі дозволити куди більше, ніж на трибуні, зовсім не 
позбавлені шансів на успіх. на Twitter зручно писати прямо з допиту в 
генеральній прокуратурі, чи це не позитивно і круто? Хіба що провладна 
преса зацькує звинуваченнями у … «пропаганді наркотиків».

ДеКРИміНАЛізАціЯ 

«на мою думку в нас необхідно приймати рішення про 
декриміналізацію споживання наркотиків і збільшення 
відповідальності тих, хто збуває наркотики», заявив 
головний міліціонер України, наче цитуючи вимоги Маршу 
Свободи.

на відео міністр добирає наче 
правильні слова, промовляє їх у 
ясному розумі, без жодного примусу. 
на перший погляд, це переворот 
міліцейської свідомості. на другий 
– нормальна поведінка чиновника з 
команди януковича: говорити одне, 
а робити зовсім протилежне.

Звісно, такого не озвучував жоден з попередників Анатолія 
Могильова. Таке слухаєш з відкритим ротом, а руки так 
і тягнуться до сайту mvs.gov.ua аби зазирнути хутчіш у 
міліцейську статистику 2010 року. Може відповідь там? 
Може кількість кримінальних справ порушених за зберігання 
заборонених речовин без мети збуту суттєво зменшилась? 
Зменшилась аж … на 3,6%. Всього за ст. 309 ККУ порушено 
30 637 справ. Для порівняння – за збут порушили в половину 
менше – 16 955 справ. 

Ще за минулий рік держава з подачі МВС ще більше  
криміналізувала деякі заборонені речовини (канабісу зміни 
не торкнулись), запровадила десятки нових «наркотиків», 
заборонила кетамін для анастезії тварин при хірургічному 
втручанні. Нагадаємо, 19 травня 2010 року міністр Могильов 
дав розпорядження «вивчити питання декриміналізації ст.309 
КК України», ініційоване керівником головного слідчого 
управління МВС В.Фаринником. Минув майже рік. Результати 
«опрацювання», якщо воно і мало місце в стінах МВС, 
залишається глибоко зашифрованим процесом. Хіба що пана 
Фаринника раптом призначили заступником міністра внутрішніх 
справ. Як це позначиться на реформах антинаркотичного 
законодавства України, залишається лише гадати.

GO !
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Параної бувають великими і малими, корисними і шкідливими. 
Мої параної, між іншим, кілька разів рятували мені життя, шкуру 
і почуття власної гідності. І вони ж так само примушували часом 
робити ну зовсім ідіотські вчинки, завдаючи болю коханим 
людям. Тож поговоримо про основні типи наших параной та їхній 
взяємозв‘язок. А ще – про те, як параною долати і використовувати 
на благо живих істот.

5 років тому ми ростили траву з другом на балконі, а до нього 
зібралась у гості мама з Італії. Щоб сховати кущі нам довелося 
довірити нашу таємницю сусіду і це привело нас до справжнього 
психозу. Ми стали думати, що наш сусід ментовський агент і 
обов‘язково нас здасть. Бо саме в той час ми читали книжку 
«Помутніння» Філіпа К. Діка про агента-торчка, який від всіх 
шифрувався, тож накрутили себе будь-здоров. На щастя тривога 
виявилась безпідставною. Зате ми добре відчули, що це таке.

1. Манія переслідування.
Її позитив у тому, що вона цілодобово тримає тебе напоготові і 
змушує піклуватися про власну безпеку. Якщо ти параноїк, це 
зовсім не значить, що за тобою ніхто не стежить. Це не анекдот, а 
народна мудрість. Звісно, якщо ми вирощуємо, то піклуємось про 
безпеку. Зокрема, говоримо про свій секрет лише вузькому колу 
осіб. Ідеально – одному-двом, але на практиці чомусь завжди це 
коло виходить більшим. Манія переслідування починає нам шкодити 
в той момент, коли ми реально починаємо когось чи чогось боятися. 
Страх, як відомо, ворог кохання. Коли кохання робить нас сильними, 
страх висотує нашу силу.

2. Страх відсутності кохання.
Іноді мені казали, що я зустрічаюсь із хлопцями лише через шишки. 
У мене це викликало лише життєрадісний сміх. А потім якось стало 
не до сміху. Одного дня я второпала, що мене оточує купа друзів і 
кожен з них мріє накуритися моїм дубасом. Ага? І як розібратися, 
кого з них справді цікавить спілкування з тобою, а кого – лише 
дудка? Це лише експериментально. Наприклад, на місяць кинути 
курити. Або принаймні всім повідомити, що кинув.  

Страх відсутності кохання корисний тим, що вчить нас фільтрувати 
людей у своєму оточенні. А ще оберігає від виникнення манії 
переслідування. Фундамент у цього страху зовсім не ганджубас 
чи його відсутність. Просто, щоб відчувати справжню любов від 
людей, слід навчитись самому її виявляти щодо ближніх. За будь 
яких обставин і у всі часи. А деякі саме цього найбільше і бояться. 
Тож ходять і накручують себе: чи залишусь я таким же бажаним, 
коли ганжі раптом у мене не стане?

3. Страх відсутності ганжі. 
Як це я зранку поїду ненакуреною на роботу в метро у годину 
пік?  Як придумати нову ідею? Якою я буду людиною, якщо не 
пихну? Раптом я стану істериком і мене все буде дратувати? Так 
я все більше і більше ставала схожою на мультяшного персонажа 
Рушничка*, який собі пихав і писав геніальну книгу. Щоб побороти 
цей страх я скористалась рецептом від того ж Рушничка – кинути 
пихати на певний час. На щастя, тверезий стан виявився місцями 
навіть цікавішим накуреного і я залишилась тією ж людиною, що і 
була до того. До того ж виконувати певні види робіт (вивчати нове, 
писати, рахувати) краще на тверезу голову. 

Коли я це для себе встановила, вирішила курити лише після того, 
як всі серйозні і важливі справи вирішено. Хоча, коли справи 
пов‘язані із творчістю, іноді корисно дунути і попередньо. А щоб 

бути толерантним до відсутності ганжі, справді корисно робити 
тривалі перерви. Щоправда цьому процесу завжди заважає 
Синдром Гайдука.

4. Синдром гайдука. 
«Як би ви поставились до ситуації, коли всі вас хочуть накурити 
і вам постійно б доводилось пихати з усіма?», – спитала я якось 
Дмитра в інтерв‘ю. Гайдук відповів, що це і так відбувається 
постійно. І залишається лише радіти, що він не Гришковець і не 
Баян Ширянов якийсь. А ще додав, що намагається курити рідко, 
приблизно раз на тиждень. Навіть у Індії.

Можете собі уявити, як воно живеться і гастролюється Гайдуку, в 
якого стільки шанувальників? Я відчула це звісно меншою мірою, 
бо не настільки популярна. Але чимало людей, включно з моїми 
друзями, коли мене бачать, все одно або кличуть покурити, або 
п‘ятку просять. А коли не лізе вже, а відмовлятись невічливо? От 
і починаєш курити з усіма підряд. Це напружує. Потім приходиш 
додому і куриш собі насамоті, щоб відпочити від них усіх і нарешті 
розслабитись. Як ви мабуть вже здогадались, подолати цей 
синдром можливо лише, якщо вже поборов манію переслідування. 
Один шанований мною практик (Хенаро) висловився так: 
«наявніСТь легень, Трави і БОнга – це ще не знаК, щО 
ТреБа дУнУТи». 

Тепер то я краще розумію, що малось на увазі. Головне наше 
усвідомлення себе у житті і корисна діяльність на благо цього 
світу. Ганжа, звісно, союзник. Ганжа нам допомагає. Але коли 
ганжа стає джерелом страхів і внутрішніх зажимів, потрібно щось 
робити або з собою, або з союзником. І варіантів тут маса: від 
радикально «кинути дути на певний час» до найвірнішого рецепту 
«розслабитись і не паритись».

Ваша Даша К.

p a r а n o i a
...ПаранОя,. Хронічний душевний розлад, що характеризу-
ється стійкими маревними розладами за збереженні логічності 
мислення. Паранойя, як відомо, характеризується тим, що лю-
дина, розумово здорова, що рахується і з логікою, і з дійсністю. 
лишень справа торкається однієї конкретної теми, робиться 
психічнохворим.

І. П. Павлов,
Експериментальна патологія  

вищої нервової діяльності

рУшниЧОК (англ. Towelie) — персонаж анімаційного серіалу «South Park», живий розумний 
рушник моделі RG-400 Smart Towel, створений в лабораторії корпорації Tynacorp. 

не парся!
в слові паранойя є частка пар? Отож бо, люди часто парять собі мозок, створюючи 
зайву напругу через питання, які прямо чи дотично пов‘язані з ганджубасом. 
Оскільки газета в нас конопляна, то інших параной ми тут і не торкатимемося. де 
взяти? Куди сховати? Чи не забагато я курю? Чи не запалить мене мама? Чи не 
здадуть ментам мене сусіди? Курити чи не курити? носити чи не носити?

така параноя
«...Постоянно боюсь заходить в подъезд, 
мне кажется, что на полпролета выше 
сидят в засаде менты и ждут когда я 
буду идти домой, чтобы вломиться ко 
мне домой и найти мой бокс... Или 
еще хуже параноя – что уже вломились, 
нашли и ждут...»

Чугайстер
Чугайстере, зроби собі сигналізацію, радить наш читач Стас із 
Миколаєва. Це просто і великих фінансів не потребує. Найбанальніша 
сигналка – з мобільного телефону. Дорога мобілка не потрібна, для 
прикладу використовуємо Siemens A50 з анонімною (і стерильною) 
сім-картою. Ще знадобиться два дроти, викрутка і паяльник. 
Розбираємо телефон та впаюємо 2 провідники на контакти кнопки 
виклику (див. малюнок як саме підключати провідники). Перед тим в 
апараті вимикаємо звуки, вібрацію і запит пін-коду. Так батарея довше 
триматиме заряд. Один провідник кріпимо на двері гроубокса, інший 
– на його стінку. У разі замикання контакту, мобілка телефонує на 
заданий номер, якщо ви приймете візьмете трубку, зможете почути, 
що там говорять.

«Системи мобільної сигналізації справді ефективні і технологія на 
місці не стоїть, – каже Анжей, власник воркшопу ledFX.pl у Варшаві. 
«Але будьте пильні в деталях, наприклад, трубка, на яку подзвонить 
така сигналізація, має бути інша, ніж та, яку ви використовуєте 
в повсякденному спілкуванні». За словами Анжея, більшою 
популярністю сьогодні користуються системи, основані на трансляції 
не звуку, а фото чи відео. «Ті, хто відчиняє бокси, далеко не завжди 
щось говорять. Тому краще бачити, що там відбувається. Так, система, 
що з моменту несанкціонованого втручання відсилатиме mms кожні 5 
секунд, дасть змогу упевнитись хто там: поліція чи ваша бабуся».

«...Один раз я так дунул, что боялся, что меня больше никогда не отпустит...» 

Корж

«...Параною, коли іду на плантар, майже завжди. Навіть, коли не несу з собою 
нічого. А ось, прийдеш на місце, то зразу на душі спокій...»

Н.М.

«...Измена у меня, когда я накуренный попадаю в закрытое помещение, но 
не чей-то дом, а, например, машина или гараж или даже лифт, короче любое 
небезопасное место откуда нет выхода...»

Василий

«...А я часто по накурке падаю на измену, что настанет день, когда весь кайф 
мировой закончится. ну типа канец света настанет. НУ вот предстваьте, один 
раз вы просыпаетесь утром, а ничего нет. Или еще хуже, вы не просыпаетесь и 
никто не просыпается...»

Куст

«...Ви коли небудь бачили паніку? Тобто не просто людину, охоплену панічним 
нападом, а реальне уособлення безпричинного звірячого страху. І все це в 
людини, яка траву не те, що не курить, а фактично зневажає. Відкриваю двері. 
Заходжу в квартиру і перше, що помічаю, крім вимкненого світла та звуків 
«25‘th hour» – це запах. Запах схожий на сухий український Winston але кислий, 
як зіпсутий відвар шипшини. «Головне поводитись тихо» – пролітає в голові... 
Яке там тихо!!! Влітаю в кімнату і бачу на ліжку, згорнуту «калачиком», 
накриту ковдрою з головою, свою сусідку. «У-у-у... бля! Щоробити-щоробити-
щоробити?» «Стоп! Тихо! Думай, Фелікс, думай.» «Валідол-валеріанка-матом-
рукамипообличчу.»

Слава Головному Розробнику, цей потік був перерваний рухом під ковдрою 
та появою звідтам звірятка, яке зазвичай звалось Оля. Обіймає мене своїми 
холоднючими руками, таке враження, що вона перетворилась на суцільний 
вібромасажер, так її трусить. Приводжу на кухню, обережненько вкладаю 
у крісло і накриваю теплим коциком. «Давай, розповідай, шо сталось?» 
Відповіддю мені було щось на кшталт «АААИИИИУУУУЕЕЕЕ....» «Ясно...» Тут 
постала дилема: алкоголь чи обійдемось? Вирішив закурити, щоб легше було 
обрати, бо люлька заспокоює мене і концентрує думки, надто коли на дні 
лежить тоненьким шаром минулорічний врожай). Хвилин через двадцять Оля 
сама попросила затягнутись. А через пів року на нашій кухні оселився айс-бонг, 
у планах вапоризер...»

Sver40k

Рушничок — блакитний рушник з маленькими 
ручками та ніжками, а також очами і ротом. Вперше 
він з‘являється в однойменній серії, де виникає 
начебто з нізвідки щоразу, коли герої згадують про 
воду. При цьому він каже стандартні фрази «Не 
забудьте взяти з собою рушник» и «Пихнути не 
хочите?». Рушничок страждає згубною залежністю 
відмарихуани — за його словами, він не може думати, 
не «пихнувши». Саме те, що Рушничок вперши 
пихнув, стало причиною його втечі з лабораторії, де 
він був створений. 

Рушничок вважає, що, пихнувши, він стає 
розумнішим, хоча зазвичай після косяку він взагалі 
перестає орієнтуватися в розмові і часто повторює 
«Я взагалі не в темі». 

Тим не менше, він зберіг свою початкову функцію — 
хоча таємною ціллю його створення було захоплення 
влади над Землею прибульцями, сам Рушничок дає 
людям корисні поради з використання рушників і 
може самостійно висушити кого завгодно наскільки 
потрібно.



«вирощую вдома 5 кущів. не продаю. Сам вжи-
ваю досить рідко, друзі до мене ходять лише 
перевірені. Тож шансів зацікавити ревнителів 
закону фактично немає. але я час від часу хожу 
на каннабіо-форуми і тематичні сайти. нещодав-
но взявся допомагати створювати і модерувати 
сайт про коноплю, тож параноя на тему інтернет-
безпеки сягла того рівня, коли з нею треба щось 
робити. як убезпечитись у мережі?»

Стас, Вінниця

Тож користуймося поштою Google (Gmail.com). Вона працює на 
https – шифрованому протоколі, набагато краще захищена від 
несанкціонованих втручань, а головне – інформує власника про 
всі сеанси підключень, їхні час, тривалість та IP-адреса (корисно 
для відстеження чужих підключень під правильним паролем). 
Звісно, на батьківщині Google і в інших «розвинених» країнах ця 
компанія з легкістю надає своїм спецслужбам доступ до акаунтів 
клієнтів, але нашим силовикам – з якого дива?

Зате силовики РФ і Білорусі мають радіти, що за першим покликом 
їм нададуть доступ до поштових акаунтів локальних секторів 
Інтернет. Тож просто не радимо користуватися російськими 
почтовими серверами типу mail.ru, yandex, rambler. Здогадуєтесь, 
чому?

Українські силовики досі публічно не «світили» таких втручань, 
але випадок з блогером Олегом Шинкаренко, якого викликали в 
СБУ для пояснень щодо публікацій у Живому Журналі, розвіює 
останні сумніви. Записи у ЖЖ, що викликали занепокоєння 
СБУ, було видалено без відома власника. Це все, що дозволив 
собі повідомити про подію Шинкаренко, зв’язаний підпискою про 
нерозголошення. І цілком очевидно, що видалили записи не через 
офіційні запити СБУ до американських власників сервера. Бо 
оприлюднені аналогічні запити до США Вінницької прокуратури 
щодо «порнографії» в блозі правозахисника Дмитра Гройсмана 
викликали в мережі лише сміх і жодних реальних наслідків для 
контенту. 

Отже, «можливості» є, але вони завжди виходять із «необхідності». 
Часто необхідності такої не виникає, бо з задачею успішно 

справляється банальна параноя. Рік тому її жертвою став один 
популярний київський відео-портал. До певного історичного 
моменту на сайті процвітав тематичний форум. 

Травою там звісно ніхто не барижив, але охочі знайомились 
між собою, ділилися тріп- та гроу-репортами і взагалі дійшли 
до того, що планували на форумі реальні зустрічі. І якось 
учасники цих здибанок стали потрапляти в неприємні історії, що 

закінчувались традиційно внесенням "добровільних пожертв" до 
одного райвідділку. Обговорити на форумі цю прикру тенденцію 
не вдалося, бо переляканий власник сайту терміново знищив 
всю базу даних. Відтоді вже новий форум існує окремо від сайту 
і дбайливо модерується. Коли ми не хочемо, щоб хтось бачив 
сайти, на які ми заходимо (це форуми, тематичні сайти, анонімні 
жж), то нам допомагають:

Анонімайзери
Це – сервери штибу anonymouse.org, які перенапрявляють наш 
трафік через свої канали. Доходячи до жаданого сайту, ваша 
IP-адреса, місцезнаходження і т.п. виглядють вже зовсім інакше. 
Можна перенаправляти трафік через кілька анонімайзерів – 
відслідкувати його важче. Але нічого неможливого для сучасних 
систем інтернет-стеження, якщо дуже треба, відслідкують все 
одно. Питання завжди в тому, чи варте ця стеження витрачених 
зусиль. 

Tor (torproject.org) 
Це – маленька програмка, яка робить фактично те саме, 
позбавляючи вас необхідності щоразу заходити на сайти 
анонімайзерів. Крім того, для замаскованої роботи через Tor 
можна налаштувати почтовий клієнт Thunderbird, месенджер 
qip і ftp-клієнт. Єдиний недолік – мала швидкість мережі, тому 
користуємось тором лише для діяльності, яку є сенс приховувати. 
Сенсу ходити на всі сайти через Tor немає жодного. 

Схоже, що на даному етапі розвитку вітчизняних сил Вавілону 
такого захисту цілком достатньо. Звичайно, якщо тобою 
«серйозно займуться», таких заходів безпеки не вистачить, але 
описаного вище цього достатньо, щоб не дати першій-ліпшій 
людині на себе зайвого компромату. Для курця (а тим більше для 
гровера) дотримання елементарної безпеки в інтернеті сьогодні 
це вже стиль життя і необхідність. Ми не закликаємо відмовлятися 
від користування дебільними мережами типу однокласників (.ру!), 
але можливо не варто надавати першому ліпшому серверу мережі 
справжні особисті дані? Коли ми шаримося інтернетами, на 
кожному сайті залишається детальна інформація про нас – перш за 
все – IP-адреса, знаючи яку можна за кілька секунд дізнатися про 
нашого провайдера, зателефонувати йому, дізнатися нашу вже 
реальну адресу, телефон, будь-які інші дані, які має провайдер. 
У Росії провайдери на вимогу органів «здають» про клієнта все – 
відвідувані сайти, статистику, тощо... У нас, наскільки мені відомо, 
ситуація не настільки страшна, принаймні в столиці, але пам’ятати 
про безпеку і зайве не «світитися» не завадить.

Найтупіше і найлегше спалитися в інтернеті це оприлюднити в 
соціальній мережі всі свої дані, а потім, обладнавши акуратну 
шафочку, гордо вивісити її в улюблені однокласники. А згодом 
щиро дивуватися, коли під збір урожаю в гості навідається майор 
Смітюх. Відслідковувати людей в соцмережах значно простіше, 
ніж перехоплювати й дешифрувати будь-який інший трафік, тому 
самим здавати про себе все – чистої води безумство.

Станіслав Давиденко
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спокій у мережі
днями в МвС нарешті зізналися, що стежать за громадянами у соціальних мережах. 
зокрема, за словами керівника інформаційно-аналітичного підрозділу «Скорпіон» 
гУБОз, підполковника міліції Сніжани Курпан, дуже активно відпрацьовуються 
соціальні мережі – «Однокласники», «вКонтакте», «Facebook», «і загалом інтернет».

МОВОЮ ЗАКОНУ

КанаБіС – цілі або різного ступеня подрібнення будь-
які частини рослини роду коноплі або їх суміш (за 
винятком власне дозрілого насіння) незалежно від 
того, піддавались вони екстракції, деструкції, гниттю 
чи враженню пліснявою.

Наказ МОЗ N 188 від 01.08.2000

КліЄнТСьКа База – 
неПОТріБна  
заБаганКа

«в случае покупки семян через интернет-
магазины меня всегда беспокоит вопрос 
моей безопасности. Очень часто появляют-
ся сообщения, что полиция заполучила оче-
редную базу данных клиентов...»

Сергей

Cправді, такі випадки є і в СНД, і в Європі. Принципово, що 
цікавить силовиків саме інформація про клієнтів. Бо підприємці, 
які продають конопляне насіння, не порушують кримінального 
законодавства. Справа в тому, що насіння конопель взагалі 
не містить тетрогідроканабінолу і не підпадає під визначення 
«марихуана», незаконний обіг якої переслідується. Переважна 
більшість продавців прямо вказує на сайтах, що реалізують 
насіння, як корм для птахів, сировину для масла або взагалі, як 
сувеніри чи предмети колекціонування. Тобто відповідальність 
за використання покупки лежить цілковито на клієнті.

«Ми забезпечуємо попит колекціонерів, – розповідає Слава, 
співвласник магазину cannabio.net. – Відвідувачі сайту 
можуть придбати насіння через оголошення на сайті, однак 
ми попереджаємо всіх покупців про відповідальність, зокрема 
інформуємо про вимоги чинного законодавства різних країн 
до вирощування канабісу. А ось інформації про клієнтів ми 
не зберігаємо, бо вона нас не цікавить в принципі. В цьому є 
мінуси, наприклад, ми не можемо надати знижку постійному 
покупцю. Але, якщо подумати, для постійного покупця це лише 
плюс». 
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грибний 
сезон
Flura.net відкрила новий 
магазин. Його ніколи не 
пропустиш, коли прямуєш від 
метро льва Толстого правою 
стороною вулиці Толстого в 
напрямку парку Т.шевченко. 
наче з-під землі виростають 
психоделічні гриби з вивіскою 
mushroom shop. нам сюди. 

Схоже, це ще і найбільша торгівельна точка мережі, 

всередині просторо, але і затишно. Чудернацькі тран-

сові наряди в ультрафіолеті. «Фактично всі дизайни 

мають здатність накоплювати світло і потім випромі-

нювати його у темряві, – посміхається власник мережі 

Сергій Рукавіцин ака H.К. Тут представлені екслюзивні 

моделі одягу від CYBER DOG, SPACE TRIBE, CRYSTAL 

TRIBE (GOA), FLOwER OF LIFE (GOA), MOONTRIBE 

(Таіланд, Балі), VERTIGO (Москва), SАCRET-SECRET 

(Санкт-Петербург), CHILLOUT PLANET, SHIVAGROUP 

(Москва), TRIP-O-NATION (Москва) і авторськими робо-

тами FLURA.NET. Ну і традиційний асортимент: раста-

девайси, полотна і картини. Майже все в mushroom shop 

– представлено в одному екземплярі, в цьому специфі-

ка, це фактично бутік, каже дружина Сергія, дизайнер 

Наталя Кравець. Між іншим, свіжий номер Конопляної 

правди тут завжди знайдеться.

КП: як так стається, всі жаліються на кризу і деякі 

тематичні магазини навіть змушені закриватися з 

суто економічних причин. а ви відкриваєте новий 

магазин?

Сергій рукавіцин: Криза більше в головах у людей, ніж 

навколо них. Коли віриш, що криза є, то вона і буде. Ми 

віримо у зворотнє: кризу навіюють, тому вона «існує». 

А ще ми ніколи не ставили гроші і заробіток на перше 

місце, для нас первинною завжди була ідея. Ну і віра 

допомагає, звісно. Коли сильно у щось віриш, воно збу-

вається. Перевірено. FLURAnet – 11 років.

Те, що інші називають «кризою» – чудовий лакмусовий 

папірець. Мильні бульки лускають, на ринку залишаєть-

ся лише те, що справді користується попитом. Відхо-

дить скопійоване. Залишається справжнє і самобутнє.

КП: Чому «Mushroom shop» і чи не лякають людей 

ваші мухомори?

наталя Кравець: Зовсім навпаки. Ідея була – створити 

в центрі мегаполіса яскраву казкову галявину. Вирвати 

з соціуму людей, що постійно кудись біжать. Змусити їх 

зупинитися, посміхнутися... Зрештою, відволіктись від 

проблем і зануритись у іншу реальність... 

<<< Початок на 1-й стор.

Український виборець не сприймає по-
літиків як собі подібних, тож і не висуває 
до них тих же вимог, що й до сусідів по 
під‘їзду чи колег, із якими доводиться ді-
лити суворі трудові будні в цеху, забої чи 
на колгоспних ланах. Відповідно, вимоги, 
претензії та осуд, які один український ви-
борець готовий адресувати іншому укра-
їнському виборцю, він зовсім не готовий 
адресувати представникам політичних сил, 
за які чи проти яких він голосує. Тому що 
той-таки київський мер для нього є не спів-
громадянином із таким самим паспортом, а 
радше представником якоїсь зовсім іншої 
цивілізації, космітом з іншими біологічними 
потребами та морально-правовими вимо-
гами. І коли українському виборцеві натяка-
ють, що київський мер торчить по-чорному, 
український виборець розуміє цю інфор-
мацію так: виявляється, цей косміт, який 
є нашим мером, крім усього іншого, ще й 
торчить по-чорному. Ясна річ, косміт, який 
торчить, викликає значно більший інтерес, 
аніж косміт, який не торчить. А будь-який 
абстрактний інтерес, як відомо, завжди 
можна конвертувати в цілком реальні від-
сотки на найближчих виборах. І жодні – на 
перший погляд логічні – розрахунки стра-
тегів просто не спрацьовують: український 
виборець готовий засудити торч рідної 
мами, проте в ситуації з політичними елі-
тами він відмовляється засуджувати чужі 
залежності, по-своєму справедливо вважа-
ючи, що не можна засуджувати те, що тебе 
ніяк не стосується.

Чи, скажімо, знаменита історія з харків-
ським наркотрафіком. Здається, лише лі-

нивий не робив заяв щодо наркотичних 
уподобань і фобій сьогоднішніх політичних 
лідерів Харківщини. Хто лишень не на-
магався використати це як убивчий аргу-
мент проти знаменитих харківських дер-
жавотворців, котрі свого часу сколихнули 
ютуб своїми передвиборчими обіцянками. 
Хто лишень не вдавався до цього остан-
нього козиря в боротьбі за довірливі душі 
харків'ян. Проте аргумент жодного разу 
так і не спрацював. Очевидно, з тієї ж таки 
причини: харків'яни давно не сприймають 
місцевої влади як рівних собі за правами та 
обов'язками співгромадян, до яких можна і 
варто застосовувати ті ж морально-етичні 
критерії, що й до скажімо, членів, своєї 
родини. І «місцеві політичні еліти» давно 
сприймаються ними як двійко дельфінів із 
місцевого дельфінарію, як невід'ємний, по-
стійно діючий атракціон, за який не треба 
доплачувати. Що вони при цьому вживають 
і на чому сидять, насправді мало кого обхо-
дить. Більше того – як і у випадку з мером-
космітом, дельфіни-торчки мають значно 
більше шансів на народну увагу, ніж просто 
дельфіни. Стосується це, зрештою, не лише 
наркотиків, а й інших слабкостей вітчизня-
них політиків. Який суспільний резонанс ви-
кликав, скажімо, п'яний дебош колишнього 
міністра внутрішніх справ? Жодного. Хіба 
що додав йому симпатиків серед молоді. 
Або які суспільні заворушення спричинила 
інформація про депутатів-педофілів? Теж 
жодного. Політично заангажований укра-
їнський виборець так фанатично підтримує 
своїх і так люто ненавидить чужих, що не 
потребує жодних додаткових аргументів чи 
контраргументів. А для тих, хто політикою 
не цікавиться взагалі, наркотики теж не мо-
жуть стати останньою краплею обурення та 
спротиву, оскільки їхня нехіть до політики 

та зневіра в зовнішньо-політичному курсі 
країни і без того всео-хопні й безберегі. І 
всі ті викиди шокуючої правди та непри-
вабливої дійсності, які де-небудь на За-
ході обов'язково супроводжувалися б від-
ставками, страйками та вуличними боями, 
у вітчизняних реаліях спричиняють хіба 
що активне перепльовування на інтернет-
ресурсах і полум'яні тости на партійних 
звітно-виборчих конференціях. Так би мо-
вити, два світи – два способи життя.

У такій ситуації говорити про інший, 
статусно-фінансовий аспект проблеми 
теж не випадає: український виборець до 
сьогодні вперто оминає тему різкого со-
ціального розмежування, яке розділило 
країну, і не надто переймається швидким 
та неконтрольованим нарощуванням під-
шкірного жиру новою буржуазією. Марно 
сподіватися, що він, цей виборець, ближ-
чим часом поставить собі запитання: чому 
згадані вище політичні еліти можуть до-
зволити собі якісні наркотики, а широкі на-
родні маси мусять перебиватися всякими 
барбітуратами? І чому за таких умов голо-
вним об'єктом боротьби з наркоманією є не 
продавці елітної дурі, а нещасні вітчизняні 
планокури з їхніми претензіями на декримі-
налізацію проблеми?

Адже широкі народні маси насправді мало 
хвилює, хто, що і за які кошти споживає. 
Кожен лишається сам на сам зі своїми про-
блемами, своїми наркотиками та своєю 
безнадійно розширеною свідомістю.

Cергій Жадан

Вперше опубліковано в часописі 
"Політична критика"

  Політики як гриби

 З Р О Б И Л И !

василь Черепанин та Олексій радинський зробили перше число нового українського 
інтелектуального часопису. «Політична критика» це імпорт проекту Krytyka Polityczna, 
польського часопису, а ширше – інтелектуальної спільноти, що виникла в Польщі на 
початку 2000-х років і протягом останнього десятиліття стала одним із найважливіших 
гравців у східноєвропейській публічній сфері. 

З 2009 року на базі Центру візуальної культури НаУКМА діє неформаль-

ний осередок «Політичної критики», чиїми зусиллями було створено укра-

їнську версію однойменного часопису. Мета української «Політичної кри-

тики» – впровадження сучасних лівих ідей до публічної сфери, а також 

перевизначення самого поняття «політики», послідовно дискредитовано-

го українськими «професійними політиками». Назва першого українсько-

го номеру – «Політичні наркотики». У номері йдеться про актуальну нар-

котичну політику в Україні та світі, а також про системні взаємозв‘яки між 

явищем сучасної політики та проблемою наркотиків. 

 З Р О Б И Л И !

Проект закону, що адаптуватиме польську 
наркополітику до європейських практик, 
лежить в Сеймі з 2008 року і такий стан ре-
чей породив тепер потужний громадський 
рух «Апелюємо!», що об’єднує небайду-
жих. «Існуючі закони зроблять злочинцем 
кожного третього поляка! Парламентарі, не 
готуйте такого майбутнього нашим дітям!», 
– проголошують ролики соціальної рекла-
ми. Лідер руху «Підтримка», Януш Палікот 
вже заявив, що його політична сила голо-
суватиме за депеналізацію курців мариху-
ани. Саме питання канабісу перебуває на 
вістрі дискусії про майбутнє антинаркотич-
них законів. 

«Хочете легальної марихуани? вам 
знадобиться для цього інший прем’єр-
міністр!», – очільник польского уряду До-
нальд Туск зайняв глуху оборону в коно-
пляному питанні. Громадянські активісти з 
ним вже готові і погодитися. Бо саме роз-
гортається нова кампанія. Збирають підпи-
си під закликом до політичних сил – висуну-
ти і підтримати альтернативну кандидатуру 
прем’єра. 

Під цей акомпанемент Союз Лівих Демо-
кратичних сил Польщі (SDL) зареєстрував 
найрадикальніший у Східній Європі законо-
проект. У разі його схвалення використан-

ня канабісу може бути визнане можливим 
для лікування різних захворювань. В спі-
вавторах законопроекту і союзниках SDL 
колишній міністр охорони здоров’я респу-
бліки Марек Баліцкі. Декриміналізацію він 
також підтримує. Особи, що зберігали не-
значні кількості лікарського засобу для осо-
бистих потреб, не повинні переслідуватись 
законом. 

«якщо поправку буде прийнято, проку-
рори матимуть можливість відмовлятися 
від провадження справи щодо таких осіб, 
бо це недоцільно у зв’язку з обставинами 
правопорушення», – запевняє Баліцкі.

 З Р У Ш И Л И !

Польщо, згадай, що ти – Європа!
«на відміну від сумішей для паління та інших хімічних речовин або ж навіть лікарських засобів, 
марихуана не є токсичною, що позначається на соціальних ризиках. немає раціональної причини 
забороняти марихуану» – написав у своєму блозі польський парламентар януш Палікот, реагуючи на 
публічну дискусію щодо реформування антинаркотичного законодавства.

Януш Палікот Дональд Туск Марек Баліцкі

Василь Черепанин Олександр Радинський
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ПЕРШИЙ ПРИЗ НА КУБКУ ХАЙЛАЙФ КАНАБІС 2010
Sensi Star ®

A M S T E R D A M

• перша премія на Кубку Хайлайф Канабіс 1999 (Біо категорія) • перша премія на Кубку видання High Times Канабіс 1999 (Категорія Індіка) 
• друга премія на Кубку High Times Канабіс 2000 (Категорія Індіка) • Рослина Року 2003 за версією журналу High Times • отримав першу 
премію Кубку Хайлайф Канабіс 2004 (Біо категорія) • друга премія на Хайлайф Ферія 2004 у Барселоні • третя премія на Міжнародному 
фестивалі Канаграфікс 2005 • третя премія на Кубку Ла Бела Флор Іспанія 2005 • третя премія на Кубку High Times Канабіс 2005 • друга 
премія на Кубку Чемпіонів, Іспанія 2005  • третя премія на Кубку Хайлайф 2009 (категорія гідропоніки) • Рослина Року 2009/ 2010 Іспанія 
(за версіюю видання Soft Secrets)

б і л ь ш е

3 0 призів

САМОЦВІТ З ВЕЛИКИМИ 
КОМПАКТНИМИ ШИШКАМИ

Pandora ®

W W W . P A R A D I S E - S E E D S . C O M

Autof lowering

C A N N A B I S C U P W I N N E R

C A N N A B I S C U P W I N N E R

Pa
radise Seeds

Pa
radise Seeds

C A N N A B I S C U P W I N N E R

Пандора має багато стебел, велику урожайність, фемінізована, 
самоквітуча рослина.  Виростає більше метра у висоту. Ідеальна 
для прихованого вирощування, збирання кількох урожаїв за рік 
та для вирощування у невеликих закритих приміщеннях.

МЕДИЧНЕ ЗАСТОС УВАННЯ

M

ED I C AL  S
E

E
D

S

                                      Ф
ЕМІНІЗОВАНЕ, 

                        ЗВИЧАЙНЕ TA САМОЦВІТ  

                           NO 3, 5 TA 10 шт

Sensi Star ®

Acid ®

Lucid Bolt ®

Delahaze ® Ice Cream ® Nebula ®

Magic Bud ® Opium ® Spoetnik ®

Atomical Haze®

Jacky White ®Pandora ®

Wappa ®

Vertigo ®

White Berry ®Automaria II®Allkush ®

Belladonna®

Dutch Dragon ®

Sweet Purple®

Automaria II ®

Найкраща 

колекція насіння

насіння

Autof loweringPA R A D I S E  S E E D S  :  P O S T B OX  3 7 7  -  1 0 0 0  A J  A M S T E R DA M  -  H O L L A N D
T E L :  + 3 1  2 0 6 7 9 5 4 2 2  -  FA X :  + 3 1  3 4 2 4 6 1 0 2 7  -  E - M A I L :  I N F O @ PA R A D I S E - S E E D S . C O M  -  W W W. PA R A D I S E - S E E D S . C O M

Вирощуємо найкращ

сорти з 1 9 9 4року

КАНАБІС ЗАВЖДИ ВИКОРИСТОВУВАСЯ В МЕДИЦИНІ ТА БУВ ОДНИМ ІЗ НАЙБІЛЬШ ЦІННИХ ЛІКІВ ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ З АНТИЧНИХ ЧАСІВ. ЗАРАЗ ЙОГО ЦІЛЮЩІ ВЛАСТИВОСТІ ЗНОВУ ШИРОКО ЗАСТОСОВУЮТЬ  ЛІКАРІ, А 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ДОВОДЯТЬ ВЧЕНІ.

УСЕ РІЗНОМАНІТТЯ СОРТІВ PARADISE SEEDS ЯКНАЙКРАЩЕ ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ 
МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

ПОЗНАЙОМТЕСЬ, ЦЕ 

НАШ НОВИЙ ЛОГОТИП
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ATA Rootfast
здорова рослина починається з добре розвиненого 
коріння, більше 50% якості рослини і кінцевого результату 
залежить від того, що під поверхнею.

Атамі Root-C:  
врожай починається з коріння

ATA Rootfast є одним з перших стовідсотково 
натуральних біомінеральних стимуляторів, 
що забезпечує потужне коріння і значно 
підвищує стійкість рослин завдяки тонко 
збалансованому показнику NPK (натрій/
фосфор/калій).

При використанні протягом перших двох 
тижнів рослина набуватиме більше й сильніше 
коріння, це забезпечить її стабільність 
протягом усього циклу.

Сумісний з усіма субстратами та системами 
зрошення.

Потужність коріння та кореневих волосків 
забезпечується високим вмістом фосфору 
(P), тому ATA Rootfast має ідеальний баланс 
NPK 1/6/1.

ATA Rootfast повністю відповідає філософії 
Атамі ATA, забезпечує високі результати та 
найкраще співвідношення ціни та якості!

заСТОСУвання
Додавати до кожного поливу рослини щодня 
протягом 1го та 2го тиждня.

дОзУвання
1 мл на літр води

яКіСТь гаранТОвана
Стимулятори ти рідкі добрива Атамі 
упаковані в умовах спеціального повітряного 
та світлового режиму й закриті кришкою, 
що закручується, тому якість залишається 
гарантовано високою!

Отже вирощувати стає справді ласим 
шматочком. Поєднуючи добрива ATA та 
активні додатки, цей ящик забезпечує 
бездоганне зростання і відмінні результати 
цвітіння.

Увага, речовини в Bloombastic Box – ультра-
концентровані! Тобто, більше активних 
компонентів і менше зайвої ваги. Ми 
пропонуємо найбільш концентровані добрива.

заХищаЄМО ваші ПОСіви!
Наші добрива сприяють ферментизації 
в рослинах, отже пагони будуть менш 
вразливими для зовнішніх стресових 
факторів!

А ще вони підвищують вміст цукру, отже, 
впривають на вагу і аромат – цвіте колосально!

Легко використовувати в будь-якому грунті. 

Гідропонна установка, грунт чи кокосове 
волокно: Bloombastic пасує для будь-якого 
типу культивації. Просто дотримуйтесь 
інструкцій Атамі! 

ПаМ’яТаЙ: 
один метр квадратний – один Bloombastic 
Box:

1. Awa Max A (1 літр)
2. Awa Max B (1 літр)
3. Awa Leaves A (250 ml)
4. Awa Leaves B (250 ml)
5. Rootfast (100 ml )
6. Bloombastic (250 ml)

Універсальний набір Атамі робить початківців 
професіоналами, а професіоналів – 
чемпіонами! Купуй наш ящик і заощаджуй + 
/ – € 20!

Bloombastic Ава Box
для своїх клієнтів атамі створила Bloombastic Box, де є все, що може 
стати в нагоді гроверу протягом сезону на одному квадратому метрі.

 Коріння швидко розростається і збільшується 
в об’ємі, надаючи рослині більше сили і 
пружності. Тож розмір надземної частини 
також збільшується пропорційно. Коли у 
рослини добре розвинене і закріплене коріння, 
вона краще і плідніше стане квітнути. Дбай 
про врожай на найпершому етапі.

Root-C може бути використаний протягом 
усього вегетаційного періоду на додаток до 
звичайних добрив під час поливу. Компанія 

АТАМІ пропонує використовувати Root C 
на початку циклу вирощування, а вже за 
три тижні перейти на добрива ALGA-С. Це 
гарантує найкращі результати!

Звертайся 
За беЗкоштовними 
ЗраЗками добрив атамІ 
на сайті WWW.ATAMI.COM

розвинена і здорова коренева система – запорука 
правильного розвитку рослини. швидке і бурхливе 
зростання коріння зробить можливим органічний 
стимулятор росту кореневехи систем з профілактичним 
ефектом щодо захворювань, таких як Pythium, Fusarium і 
кореневих вошей.
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Зростання системи 
WILMA 4

Зростання системи
WILMA 4 “великий”

Зростання системи 
WILMA 8

Зростання системи
WILMA 9

Зростання системи 
WILMA 10

Зростання системи
WILMA 16

Зростання системи 
WILMA 20

новий
новий

новий

зміст: 80L
формат: 46” x 23.25” x 8.5”
1160mm x 590mm x 210mm

зміст: 140L
формат: 47.5” x 42” x 8.5”

1200mm x 1060mm x 215mm

зміст: 140L
формат: 47.5” x 42” x 8.5”

1200mm x 1060mm x 215mm

зміст: 30Litrow
формат: 26.25” x 22.5” x 7.5”

695mm x 385mm x 185mm

зміст: 50L
формат: 31” x 26.5” x 8”

787mm x 673mm x 203mm

зміст: 70L
формат: 46” x 23.25” x 8.5”
1160mm x 590mm x 210mm

зміст: 140L
формат: 47.5” x 42” x 8.5”

1200mm x 1060mm x 215mm

Sovjet UA Konopravda Mag.UA._13.09.10.indd   1 13-09-10   09:37
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Більше 100 учасників конференції заледве розмістилися 
родинному маєтку Терещенків. Меценат Терещенко нащадкам 
відомий, як цукровий магнат, хоча статок зробив саме на 
коноплях. Нині в його маєтку – штаб-квартира Інституту луб’яних 
культур Академії аграрних наук, чиї конопляні поля сьогодні 
найбільші в Україні. Тут – остання барикада перспективної 
галузі сільського господарства, загнаної державою в глухий кут.

де сировина? 
Це головне питання в Глухові від бізнесменів. Внутрішній 
ринок оживає після кризи, запускаються нові підприємства, 
відкриваються нові можливості використання рослини. Це вже 
не тільки паливні брикети, олія і волокно для жгутів і канатів. 
Вже є і сміливці, готові інвестувати в будівельну галузь, 
робити ізоляційні плити і конопляний бетон. Як результат, на 
минулорічний врожай влаштовують справжнє полювання. «Нас 
не влаштовує ситуація, коли ми розраховуємо бізнес-план на 
конкретну кількість сировини, а восени не можемо її закупити в 
потрібній кількості»,– говорить Сергій Самойлик від Харківського 
канатного заводу. «Ми втрачаємо гроші поки залежні від 
фермерів, тому вирішили в 2011 самі орендувати землю і 
виростити достатню кількість сировини, лише щоб завантажити 
наше обладнання на повну». Харківський канатний врятують 
250 гектарів конопель, доповідача проводжають оплесками, але 
в залі помітні і скептичні посмішки...

що робити? 
Це ламають голову науковці. Для законодавців конопля, що 
тетроканабінолу не містить, це все одно конопля. Особливо 
небезпечний наркотик Cannabis. Хоч кілок на голові теши. Щоб 
отримати від промислової коноплі кайф – ефективніше курити 
ромашку з м’ятою. Але все одно в усіх нормативних актах це 
«нарковмістка рослина», нехай там того «наркотику» – у слідових 
кількостях. Науковці потратили десятиліття, щоб вивести такий 
сорт конопель, де найточніші прилади «наркотику» не виявлять. 
І вивели такий сорт. За морфологічними ознаками – Cannabis. 
Жодних слідів канабіноїдів не знаходить найдорожча в Україні 
техніка в столичній експертній лабораторії. Уряд мав би зробити 
висновки? Чекають і досі. 

Хто винен? 
Це вже підприємці і науковці розмірковують, як же так сталося, 
що Україна втратила свої провідні позиції у виробництві 
конопляної продукції? Чому промислових конопель, на які 
лише збільшується попит в усьому світі, в Україні вирощують 
так мало, що не вистачає і на потреби внутрішнього ринку? 
Найрадикальнішою була гіпотеза «європейської змови». 
Мовляв, ЄС прагне захистити інтереси своїх бізнесменів і 
тому несамовито тисне на український уряд через міжнародні 
структури, щоб той і не думав послаблювати «антинаркотичну» 
удавку. Тому українські волокна неконкурентноспроможні, а 
насправді пропозиція експортних поставок настільки мізерна, 

що навряд чи зможе зацікавити Захід. Гіпотезу втім розвіюють 
цифри від французької агенції з управління та енергії довкілля 
(ADEME). Там проаналізували динаміку бурхливого розвитку 
європейської конопляної індустрії і зробили прогноз, за яким в 
2015 році для потреб індустрії знадобиться 216 тисяч гектарів 
земель під коноплями. Для порівняння, в 2005 році в Європі 
налічувалось заледве 3 500 Га конопляних полів. Але Європа не 
гумова і стільки земель під коноплі там просто не знайдеться, 
говорить Мішель Терещенко, нащадок глухівського мецената, 
французький бізнесмен.

КОНОПЛЯНА меДИцИНА

конопляне 
майбутнє України...
в маленькому прикордонному місті глухові на початку лютого тихо 
і непомітно (для центральних зМі) пройшла II науково-практична 
конференція «шляхи відродження льонарства і коноплярства». 

...без 
 шансів?
Бажаючих вирощувати коноплі в 
Україні збільшується. Однак це не 
означає, що уряд нарешті готовий 
створити умови, щоби всі бажання 
могли зреалізуватися, в тому числі 
– на благо державного бюджету. 

Як результат, число тих, хто наважився пройти всі терени 
вітчизняної бюрократії і отримав дозвіл посіяти коноплі, 
меншає з кожним роком. Це схоже на цілеспрямовану політику 
виморювання останніх ентузіастів з конопляного фермерства.

«Уряд ніяким чином не обмежує підприємців, що хотіли б 
вирощувати промислові коноплі», – запевняє Ігор Коновалов, 
заступник голови Державного комітету України з питань 
контролю за наркотиками. Це відомство готує для затвердження 
урядом так званих «квот» на вирощування «нарковмісткої» 
культури коноплі. Ніяке це не обмеження, мовляв, Комітет 
просто збирає заявки фермерів на наступний рік. Квоти ввели 
в 2008 році, «щоб забезпечити контроль за витоком сировини 
у незаконний обіг», але відтоді в Україні чомусь стартувала  
сумна тенденція до скорочення і посівних площ і кількості 
ліцензій на вирощування конопель. Зважимо на факт, жодної 
ліцензії не було відібрано протягом цих років.

2008 року в Україні було 79 ліцензіатів, з яких сіяло 73. 2009 
року з 114 власників ліцензій вели діяльність лише 38. На 2011 
рік в Комітет надійшло … 7 заявок загалом на 357 гектарів, «всі 
заявки враховано». Це майже вдвічі менше, ніж було засіяно 
в 2010 році. як же так, ніхто не обмежує, попит шалено 
зростає, а сіяти ніхто не наважуються?

В 2006-му ми вирішили не чекати. 
Орендували 6 гектарів землі і засія-
ли технічними коноплями. У вересні 
дощило, ми змогли приступити до 
жнив лише у жовтні. Як виявилось, 
поліція півтора місяці там сиділа у 
засідці, чекаючи коли ж прийдуть 
косити «наркотики». Яке було їхнє 
здивування, коли на поле заїхав 
комбайн. Його моментально оточи-
ло вісім поліційних машин, всіх пра-
цівників поклали на землю. Все це 
чинилось для телекамер. Мовляв, 
ось як доблесні копи борються з 
наркобаронами. Це були резонансні 
жнива. Суд першої інстанції нас ви-
правдав. Прокуратура обурилась і 

подала апеляцію. Апеляційний суд 
вирішив переадресувати цю справу 
відразу до Люксембургу, до Євро-
пейського суду справедливості. Там 
винесли рішення: фермери праві, а 
литовський уряд, переслідуючи фер-
мерів, завдав шкоди не лише їм, а 
й економіці Євроспільноти. Бо в ЄС 
абсолютно чітко розділяють коноплю 
звичайну і коноплю технічну. Крапка.

Ми створили прецедент. І наступно-
го року інший фермер наважився 
засіяти свої землі. Поліція знову при-
їхала, але цього разу лише провели 
експертизу і впевнились, що наяв-
ність тетрогідроканабінолу в росли-

нах набагато менше офіційно дозво-
леного рівня (в ЄС рівень ТГК не має 
перевищувати 0,2%). Не було вже ні-
яких медійних істерик, ніхто не нази-
вав фермерів «наркоторговцями, що 
вкладають героїн у кишені школя-
рам». Всі зрозуміли, що ситуація змі-
нилась докорінно. Ми побачили, що 
попри неврегульоване законодав-
ство Литви, правове поле Євроспіль-
ноти реально працює. Цього року та-
кий потрібний коноплярській галузі 
закон нарешті бодай зареєстрували 
в нашому парламенті.

Едгар Бабанов,  
конопляний фермер, Литва

литовський 
прорив
Ставши частиною Євроспільноти литва була зобо-
в’язана адаптувати своє законодавство, зокрема відді-
ливши коноплі психоактивні від конопель посівних. 
щороку фермери писали запити, коли ж зміниться 
закон, і щоразу уряд відповідав відписками. 

Перепони для конопляного фермерства в Україні 
створюють закони, підзаконні акти та відомчі інструкції.

• – на законодавчому рівні не розмежовано поняття 
промислових і психоактивних конопель; зрештою і тексти 
всіх Єдиних Конвенцій ООН з наркотичних речовин 
згадують цю культуру під єдиною назвою Cannabis. 

• – постановою КМУ № 770 від 6.05.2000р, будь-яка 
рослина роду коноплі віднесена до списку, як рослина, 
що містить наркотичні речовини. 

• – наказ МВС № 216 від 15.05.2009р. фактично 
прирівнює норми зберігання, обліку, перевезення 
конопель до подібних їм норм щодо важких 
наркотиків та психотропних препаратів.

Все це живить дискримінаційну регуляторну політику, основу 
якої закладено в ліцензійні умови. Вони змушують підприємців 
витрачати значні фінансові ресурси на абсолютно зайву 
охорону посівів та регулярне спілкування з корумпованими 
співробітниками МВС та інших контролюючих органів.

З презентації компанії  
«Технічні культури України»  

(www.tku.org.ua)

джерело:  tku.org.ua

Едгар Бабанов
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5.  Бавовняну ганчірку поклали на скло і перевернули на неї рамку. 
Накрили ще однією ганчіркою і придавили іншим склом. Під пресом 
волога вбирається у ганчірки, а целюлоза формує лист паперу. 

6. Зняли скло та папір випрасували через ганчірку. Як повністю 
висохне, папір готовий!

Текст і фото: 
Світлана Шарамок

3. Замочили на півгодини подрібнену масу і блендером довели до 
рівномірної густини.

4. У спеціальну рамку з сіткою налили суспензію на сітку рівним 
шаром. Промакнули ганчіркою та дали стекти воді. В ідеалі, коли 
сировини багато, сітка просто занурюється у суспензію. 

1. Нарізали ножицями волокна з середини конопляних стеблів. Чим 
дрібніші фракції, тим краще. Подрібнені волокна залили водою, 
вистояли пару годин і просушили. Волокна випустили клейковину 
і стали значно м’якіші. Висушили.

2. Далі треба ще більше все подрібнити. Навіть кавомолка 
справляється з задачею, хоча помучитись довелось чимало. 
Найкращий результат отримали за допомогою м’ясорубки. 

робимо конопляний папір
дмитро дмитрієв та Євген Кондратьєв звповзялися опанувати технологію, що дозволяє робити 
папір з конопель вдома, за допомогою лишень побутової техніки. зрештою, хто це вирішив, що 
для виробництва паперу треба переводити ліси? Перший же «кухонний» експеримент вдався, 
нехай «папір» дніпропетровських умільців більше скидається на картон, є куди рухатись. нині 
хлопці шукають оптимальну технологію, адже конопляний папір державі потрібен в промислових 
маштабах.

Ти можеш це повторити! Знадобпяться лише м’ясорубка, блендер, праска і, звичайно, коноплі. Спершу готуємо сировину. Беремо стеблини 
конопель. Стебла відокремлюємо від серцевини. Серцевина конопляного стебла – костриця – м’якенька, наче губка. Взагалі найбільше 
целюлози міститься у костриці, але ми ускладнили задачу. Для нашого дизайнерського картону відбираємо лише верхній волокнистий шар 
стебла (до речі, у такий спосіб промисловці виготовляють теплоізоляцію).

чому  
в Україні 
немає 
конопляного 
паперу?
різке зростання ціни на папір в Україні 
поставило на межу виживання цілий 
ряд друкованих періодичних видань, 
але це досі не викликало дискусії про 
доцільність використання альтернативних 
джерел целюлози. від початку нового 
тисячоліття з українських друкарень 
виходить все менше газетних шпальт.

В 2009 році їх нарахували на 20% менше, ніж в 2008 му. А восени 
минулого року вже і Антимонопольний комітет занепокоївся подіями 
на газетному ринку, що спонукали керівників провідних друкованих 
ЗМІ виступати з публічними зверненнями до державних інстанцій. 
Попередньо АМКУ побачив в цих подіях … «змову». «Якщо 
тут дійсно має місце цінова змова виробників і постачальників 
газетного паперу, то їй буде покладено край, а порушників – 
покарано», – підкреслив голова АМКУ «регіонал» А. Костусев. 
Минуло півроку, а Антимонопольний комітет так і не порадував 
суспільство результатами свого розслідування. Може, змова зовсім 
не там? 

Скорочення обсягів друку через дорожнечу паперу насправді є 
тенденцією світового масштабу. Але в Україні ситуація загострюється 
простим фактом: весь папір в нашій країні є імпортним.

Здавалося, в такій непростій ситуації саме час звернути увагу на 
дешеву і корисну сільськогосподарську культуру. Вона містить у 
собі в 1,5 рази більше целюлози, ніж деревина, що з неї роблять 
традиційно папір останні півстоліття. Вона відновлюється за 
3 місяці, а не за 30 років, як росте звичайне дерево. І взагалі 
конопля – традиційна українська культура, що завжди рятувала 
тутешнє населення у часи найглибших криз. Коноплі, однієї весни 
висіяні в достатній кількості та в восени без зайвого головного 
болю зібрані, могли би здешевити українські газети як мінімум, 
удвічі. Однак думка про це залишається чомусь недосяжною для 
головних редакторів видань, які нині б’ють на сполох через «змову 
постачальників паперу».

Конопляна правда розшукала власника фірми «Оптимум-
поставка» Кирила Панферова, що пропонує до реалізації 
конопляний напівфабрикат, придатний окрім всього іншого 
і для виготовлення паперу. виробляють цей напівфабрикат 
«про всяк випадок». Мовляв, щоб мати під рукою матеріал 
на момент, як комусь спаде на думку поекспериментувати із 
сировиною у промислових масштабах.

КП: Газетний папір це реально?

Кирило Панфєров: Прикро, але наразі це фантастика. З одного 
боку все цілком надається реалізації. З іншого боку заважає 
політика уряду. В Україні знищено коноплярство, а спроби цю галузь 
відродити будуть позбавлені шансу на успіх доти, поки держава не 
змінить ставлення до технічних сортів конопель.

КП: А що краще для промисловості: 
конопляна целюлоза чи деревинна?

Кирило Панфєров: Конопля і безумовно. Більший вміст целюлози, 
це зрозуміло. Але головна перевага – швидке відновлення. Не 
потрібно десятиліттями ростити ліси, і це не лише економічний, 
але і екологічний фактор. У конопель волокна жорсткі і довгі, тому 
папір можна зробити дуже тонким. Наприклад, без конопляного 
волокна не можливо уявити надтонкі чайні пакетики. Конопляний 
папір міцніший за «традиційний», той що з дерева. В багатьох 
країнах світу в папір для виробництва банкнот додають конопляний 
напівфабрикат. В 2003-2004 роках ми обговорювали з Нацбанком 
можливість друку українських грошей на конопляному папері. Але 
не знайшовся інвестор.

КП: Чи ви підраховували 
перспективи паперового ринку?

Кирило Панфєров: Є сенс «прораховувати» лише реалістичні 
ринки, тому саме ринок паперу ми не розглядали детально. 
Але розрахунки щодо конопляного напівфабрикату були дуже 
оптимістичними. В Україні два роки тому зупинилися паперові 
фабрики. Сьогодні в Україні виробляється лише найдешевший 
газетний папір (з макулатури та імпортної целюлози) і картон. 
Ми на 100% імпортуємо папір. Якщо вдасться виробляри 
український продукт з місцевої екологічної сировини, перспектива 
ринку величезна. Але і конопель в Україні катастрофічно мало. 
Наші розрахунки пілотного проекту передбачають 300-400 тон 
волокнистого напівфабрикату щомісяця (!). Рівно стільки готова 
переробляти щомісяця ОДНА фабрика картону. Якби ми мали 
сировину в достатній кількості, проблем із замовниками готової 
продукції у нас би точно не було. 

Спілкувалась:
Світлана Шарамок
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2005
Акцію готували за тиждень, про марш повідомляли розмножені на офісних 
принтерах листівки та наліпки. У прес-релізі прямо зазначалося – учасники 
маршу не вимагають легалізації марихуани: «першим кроком на шляху впрова-
дження в Україні демократичних та гнучких законів щодо вживання наркотиків 
має стати зміна суспільних стереотипів та започаткування толерантного став-
лення у суспільстві до людей, які вживають легкі наркотики». За день до події 
про протидію маршу заявили в релігійній секті «Посольство Боже» і пообіцяли 
вивести також на вулицю пацієнтів своїх реабілітаційних центрів.

Марш стартував 7 травня о 14.00 біля пам’ятника Богдану Хмельницькому на 
Софіївській площі. Його учасники рушили вул. Володимирською, сектанти пе-
ресувались іншою стороною вулиці. Міліція розділяла опонентів і стежила за 
порядком. За оцінками правоохоронців у Марші взяли участь біля 300 чоловік, 
число тих, хто протестував проти його проведення склало 800 осіб, передала 
цього дня інформаційна агенція ІНТЕРФАКС.

2006
За тиждень до події організатори Маршу дають першу офіційну прес-
конференцію, де вкотре заявляють, що акція не ставить вимог легалізації лег-
ких наркотиків. Головні вимоги – привернути увагу політиків та чиновників до 
епідемії наркоманії та ВІЛ/СНІД, декриміналізувати споживачів канабісу, впо-
рядкувавши законодавство щодо кримінальної відповідальності за їх збері-
гання без мети збуту, і у такий спосіб – подолати наркокорупцію в МВС. Втім 
жупел легалізації не зник з інформаційного поля, в першу чергу, стараннями 
представників «Посольства Божого». Там заявили, що і цього року виведуть 
свої пастви на контр-марш. Також про протидію маршу оголосили київські нео-
фашисти. Слід пам’ятати, що до осені 2005 року організованого руху скінхедів 
просто не існувало, але події цього часу свідчать: середовище ультра-правих 
окремі політичні сили розглядають як політичний інструмент та об’єкт інвести-
цій. Ближче до Маршу Свободи стало зрозуміло, в маргінальному політичному 
спектрі з’явилась нова течія, що прагне легалізувати себе. Також це було пер-
шою ознакою того, що влада обрала інший сценарій протидії Маршу Свободи.

Офіційним прикриттям дій радикальних опонентів маршу на Михайлівській 
площі стала заявка на проведення акції від УНА-УНСО, чиє керівництво підтри-
мувало добрі стосунки з тодішнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценко 
ще з часів спільної участі в акціях «Україна без Кучми».

Тож контр-акція розпочалася за дві години до початку Маршу Свободи, її учас-
ники тримали в руках транспаранти: «Легкі наркотики – легка смерть!» та «Ні 
ЄВРопЕЙСЬКИМ цінностям!». Антисемітську складову привнесли активісти 
«Української консервативної партії», що виступила співорганізатором дійства.

В цей же час міністр Луценко виступив із засудженням акції «за легалізацію 
наркотиків» та заявив, «що став би у ряди її опонентів».

«багато моїх знайомих, котрі взагалі ніколи не вживали мариху-
ани чи будь-яких інших наркотиків, прийшли туди лише з почут-
тя солідарності з людьми, які перебувають у ситуації певного 
суспільного несприйняття та незнання. власне, якщо подивити-
ся на тих, хто був у суботу розділений кордонами міліції, то на-
справді, на відміну від прихильників маршу, люди, які кричали: 
«наркомани – виродки!» й антисемітські й антиєвропейські гасла, 
небезпечніші для нашого суспільства. »

Андрій Бондар, письменник,  
в інтерв’ю «Львівській газеті»  

10 травня 2006 р

Суд не задовільнив позов міськадміністрації про заборону Маршу Свободи, до-
зволив проведення мітингу та ходи, заборонивши натомість використовувати 
звукопідсилювальну апаратуру. Цим пояснюється факт, що Марш-2006 був ні-
мим. Міліція блокувала автомобіль зі звуковою апаратурою, а на всяк випадок – 
і транспаранти. Над Михайлівською площею лише майоріли прапори в тісному 
колі правоохоронців та радикальних опонентів.

А о 13.05, за кілька хвилин від появи учасників маршу на площі, центр громадських 
зв’язків МВС розіслав в інформаційні агенції новину: «Між учасниками «Маршу 
свободи» та активістами УНА-УНСО відбулася бійка на Михайлівській площі Києва. 
Інцидент розпочався з взаємних образ і переріс в бійку, в якій взяли участь близько 
200 людей». Повідомлення, очевидно, було заготовкою. Цей факт був ще одним 
підтвердженням спільної гри МВС та ультраправих радикалів, бо з головою видавав 
заготований Маршу сценарій. Згідно з ним, скінхеди мали спровокувати бійку, а 
міліція – затримати її учасників за «порушення громадського порядку». Але оголо-
шеної «бійки» не відбулося. Коли авангард із неофашистів накинувся на колону, її 
перші ряди сіли на землю, закриваючись від ударів. Подальші події показали, що 
міліція, зіткнувшись зі збоєм у сценарії, просто не знала як діяти у ситуації, що скла-
лася. Учасників маршу оточили і протримали в кільці тривалий час, навіть після 
того, як опоненти, чесно «відпрацювавши» дві години, організовано рушили геть.

«Марш на місці» ( визначення газети «Киевские ведомости») та події навколо 
нього стали важливим чинником подальшої еволюції руху за зміни в нарко-
політиці. Брудна гра та пряме порушення законів столичною міліцією змусили 
втрутися у ситуацію правозахисників. Події на Марші Свободи-2006 стали пред-
метом обговорення на Громадській раді при МВС, після чого міністр Луценко  
був змушений публічно визнати порушення інструкцій з боку працівників міліції.

2007
До Маршу Свободи долучились Сімферополь, Одеса, а згодом і Тернопіль. Ще 
взимку координатори зібрались в столиці, де виробили спільне бачення орга-
нізації та вимог акції. Сам Марш поступово прямує до формату громадських 
слухань, де висловити свою точку зору може кожен, хто здатен це зробити циві-
лізовано. На прес-конференцію запросили минулорічних опонентів – керівника 
УНА-УНСО Ігора Мазура та генерала СБУ Валерія Кравченка. Як виявилося, вони 
«майже цілком» розділяють вимоги Маршу Свободи. 

Опоненти зокрема погодились, що недоцільно саджати до в’язниці курців коно-
плі у той час, як кришовані МВС наркоділки благополучно уникають такої долі.

Ширше коло громадських діячів зібрав круглий стіл «Час змін: реформа нар-
кополітики» в інформаційній агенції УНІАН, що розпочався за дві години до 
Маршу Свободи і транслювався на Михайлівську площу. Своє бачення розвитку 
української наркополітики висловлювали носії правих та лівих політичних по-
глядів. Слово «легалізація» зникає з газетних заголовків, його вживають лише 
маргінальні видання та … опоненти маршу, яких цього року зібралося біля 100 
чоловік. Позбавлені офіційного прикриття «дружніх» громадських організацій 
ультраправі активісти почувалися розгублено, оскільки міліція їм цього разу чо-
мусь зовсім сприяла.

Під час імпровізованого мітингу відбулись прямі телефонні включення з Сім-
ферополя та Одеси. В Криму Марш зібрав близько 150 прихильників, акція від-
булася мирно і без сутичок. Влада Одеси в останній момент ініціювала судове 
засідання, куди не запросила організаторів. За годину по початку акції При-
морський районний суд виніс рішення, заборонивши будь-яким громадянам, 
організаціям чи політичним партіям збиратися будь-де в місті з вимогами, що 
містяться у петиції Маршу Свободи-2007. На знак протесту активісти вийшли на 
Куликове Поле, заклеївши скотчем роти.

В Тернополі біля 50 учасників зібрались біля пам’ятнику Івану Франко на під-
тримку Маршу Свободи у Києві, де зачитали вимоги до уряду України. Хода 
рушила знайомим маршрутом – вулицею Володимирською в напрямку Хре-
щатика. Разом з анархістами та антифашистами, що приєдналися до колони з 
транспарантом «Заборонено забороняти» та гаслом «Вийди на вулицю – повер-
ни собі місто», число учасників склало біля 600 осіб. Агресивних опонентів за-
блокував «Беркут» на Михайлівській площі. Марш Свободи – 2007 завершився 
на вул. Хрещатик.

«на сегодняшний день марш свободы – единственная масш-
табная уличная акция в городе киеве, которая имеет все осно-
вания стать авангардом молодежного реформизма. вот по-
чему наиболее страстные сторонники сего действа должны 
помешать организаторам спать спокойно и волновать их серд-
ца жестокой и благотворительной критикой. Лишь осознание 
собственных ошибок поможет организаторам превратить марш 
в многотысячный праздник, количество позитивных сторон ко-
торого будет увеличиваться с каждым годом. а затем наступит 
космос и чистый позитив.»

Анатолій Ульянов, 
«Зелений бунт», «Проза», 

6 травня 2007 р.

(продовження в наступному номері)

iсторія 
нашого руху
без перебільшення та зайвих сантиментів марш свободи завдячує Помаранчевій революції 2004 
року, де в наметовому містечку утворилася ініціативна група, що згодом виросла у організацію 
«об’єктивна реальність». Поза тим, фотоархіви майдану засвідчують – перший растаманський 
триколор з’явився над Хрещатиком у першу ніч наметового містечка, однак хто його встановив, 
сьогодні встановити неможливо.

 кОнОпЛяна РекЛама
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1973 Зусиллями NORML (Національної організації з рефор-
мування законів про марихуану) Орегон став першим 

штатом у США, де марихуану було декримінализовано.

1975 Указ Президії Верховного суду СРСР «Про посилення 
боротьби з наркоманією». Дослідники медичного коле-

джа Вірджинії встановили, що канабіс можна успішно застосовувати 
при лікування багатьох типів пухлин: як доброякісних, так і злоякісних.

1976 Державний університет Колумбії з ганьбою виганяє зі 
своїх рядів доктора Габріеля Нахаса. Йому заборонено 

отримувати будь-які державні субсидії на дослідження марихуани. Це 
реакція на доповідь Нахаса, що називає висновки Національного ін-
ституту охорони здоров’я про «кошмарний» вплив марихуани науково 
не обгрунтованими і «абсолютно брехливими».

1977 Президент США Джиммі Картер звертається до Кон-
гресу із промовою про боротьбу з наркоманією. Зо-

крема в промові йдеться про те, що курити марихуану пробували 45 
мільйонів американців (20 % населення).

1979 В 11 штатах Америки знято заборону на марихуану 
(Орегон, Каліфорнія, Колорадо, Мен, Мінесотта, Місі-

сіпі, Небраска, Нью-Йорк, Північна Кароліна, Огайо, Аляска). Велика 
Радянська Енциклопедія виділяє три типи рослин конопель, серед 
яких лише один (так звана «конопля індійська») містить наркотичну 
речовину.

1983 20 тисяч громадян Великобританії заарештовано за 
марихуану.

1989 Під час скандалу «Іран-Контрас» уряд США звинувачу-
ють у постачанні бойовикам озброєння в обмін на важкі 

наркотики.

1992 Мільярдер Джордж Сорос виділив 15 мільйонів доларів 
на розвиток громадянського руху з реформування ре-

пресивної наркополітики.

1993 72 тисячі британців заарештовано за марихуану.

1995 В США здійснено 1 450 751 арештів за марихуану, из 
них 86% – лише за вживання.

1996 В ФРН створено новий сегмент на ринку ізоляційних 
матеріалів. Новим законом знову дозволено вирощува-

ти сорти конопель з низьким вмістом тетрогідроканабінолу.

1997 Дума Російської Федерації приймає федеральний за-
кон «Про наркотичні засоби та психотропні речовини». 

Задуманий як засіб боротьби з незаконною наркоторгівлею, в реаль-
ності він посилив прогібіціоністський режим, в першу чергу – проти 
споживачів, аж до посягання на принцип презумції невинності при під-
озрі в зберіганні заборонених речовин.

1999 Відбувся Перший Всесвітній конопляний марш. 

2000 Дохід наркобаронів Центральної Америки і Мексики 
склав 500 мільярдів доларів.

2001 В Португалії зберігання нелегальних психоактивних ре-
човин без мети збуту перейшло із розряду криміналь-

них злочинів до адміністративних правопорушень. Штат Австралії 
Новий Південний Уельс розглядає закон, що легалізує медичне вжи-
вання каннабісу. Медичну марихуану легалізує уряд Канади (як також 
і декриміналізує зберігання для особистих потреб без мети збуту).

історія
конопляних
воєн
історія заборони коноплі пахне надзвичайно зле. це 
спонукає до підозри. навколо абсолютно природного 
продукту, історично корисного у побуті та промисловості 
протягом останнього століття буяє надто багато рекламних 
кампаній. війна навколо конопель дуже виразно свідчить 
про політичні, економічні та інші мотиви її учасників.

Марш  буде в цьому році?

Очевидно так. Люди ж бо марш люблять. Потреба 
марширувати є фізичною. Це підсвідома залежність 
людини взагалі і  растамана зокрема. Але не 
сприймаймо слово “марширувати” буквально. Марш 
- це лише “рух організованою колоною на військовий 
манер”. Марш - це поступ. Марш відбувається всюди, 
де людина не задовольняється досягнутим і робить 
наступний крок уперед. Травень 2011 року дозволить 
нам зробити не один, а багато таких кроків. Стеж за 
ефіром.  

Чому на марші все менше людей?

Є дві версії. Перша - тому що переважну більшість 
існуючий стан речей цілком влаштовує. Тобто, 
більшість вважає: так, закони неадекватні, але ж сама 
наявність корупції дає можливість уникнути покарання. 
Так, міліція пресує курців марихуани, але ж вона це 
робить не з метою ускладнити їм життя, а лише, щоб 
дістати грошей - прогодувати діточок, сплатити кредит 
на “Інфініті”, тощо. І тому змушена ускладнювати 
життя курцям марихуани. Якби міліція не вимагала 
грошей, а слідувала би виконанню безглуздих законів, 
переповнені в’язниці  розвалилися би, а марширували 
натомість десятки тисяч людей

Друга версія - все більше людей розчаровується щось 
змінити за допомогою саме маршу.   

Тому логічно запитати себе.

А чи цей марш взагалі потрібний?

Хрін його знає. Може, як віддушина? Раз на рік сходити 
на справжню позитивну вуличну акцію без проплаченої 
масовки. Насправді, люди втомилися від негативу.

Ще людям-растаманам потрібно відчуття, що вони 
не одні у цьому сірому затюканому урбаністичному 
світі роботів. А взагалі є внутрішня суперечність у 
словосполученні марш свободи, чи не так? Свобода не 
ходить маршем. І растамани маршем не ходять, тільки 
кажуть, що ходять. Тіпа всесвітній марш свободи. 

Насправді, це просто трансконтинентальний 
фестиваль. Хвиля позитиву, а не якогось праведного 
гніву. В травневу суботу нормальна людина, коли і їде в 
центр міста, то хіба на БЖ. Чого нормальній людині іти 
раптом з БЖ до якогось Міністерства охорони здоров’я? 
Що там? Гламурний парк, купа ментів сусіднього 
печерського району. А в самому міністерстві - вихідний. 
Кому воно треба? А, ну так, громадянська позиція. 
Вимагаємо свободи для тих, хто сьогодні не зміг прийти 
на марш. Треба ж боротися за свої права врешті решт? 

Поки ти мовчиш, сидиш вдома і тихо ненавидиш тих, які 
тобі щось так суворо забороняють, ти не маєш жодного 
шансу вийти з цього депресивного піке.

Може марш повинен бути 
якимось інакшим?

Кожного року марш інакший, однакових не було з роду. 
За яким сценарієм відбуватиметься акція 7 травня 2011 
року, ми не знаємо. Чесно. Мабуть найчесніше буде, 
коли  люди цього дня зберуться на площі і вирішать зі 
сценарієм самі. Чи є сенс кудись іти, чи краще зайнятись 
чимось суспільно кориснішим. Осмисленим флеш-
мобом, наприклад. Чи квестом. Прийшли на місце 
збору вчасно, отримали папірець з індивідуальним 
завданням - і вперед.  

Чим допомогти?

Грошима, особистою участю та поширенням інформації.  

Поінформуй про події найбільше число своїх друзів та 
знайомих. Регулярно відвідуй сайт marshsvobody.in.ua, 
щоб бути в курсі всіх оновлень. Пропонуй свої ідеї та 
форми допомоги.

Матеріально підтримати наш рух можна за допомогою 
грошового переказу (на будь-яку суму). Це можна 
зробити і анонімно в будь-якому відділенні ПриватБанк 
(за допомогою терміналу поповнення).

Рахунок для поповнення: № 4405 8850 1832 1452

Як тримати звязок?

• www.MaRShSVoBody.In.ua 
офійний сайт Маршу Свободи 

•  KonoPRaVda
приєднуйся до Конопляної правди у Facebook 

• LeGaLIze.In.ua 
сайт громадянської ініціативи “Легалізуй себе!” 

• TRaVa.coM.ua
слухай конопляне радіо

МАРШ      СВОБОДИ
Київ, Михайлівська площа
21 травня, 14:00

план 
на травень
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Факти та цифри

– більш ніж 120 гроушопів;
– кольорові журнали, виставки, магазини;
– зберігання та транспортування невеликої 
  кількості не переслідується законом.

найбільша країна Європи, відома курортами та лояльним 
ставленням до курців канабісу.

За довгу історію Іспанію населяли племена ібергів та кельтів, 
її захоплювали римляни та араби. За триста років до Різдва 
Христова майже вся територія країни була під владою мусульман. В 
результаті чого іспанці перейняли багато рис арабської цивілізації. 
Скоріше за все, саме в арабів вони навчились курити гашиш, і ці 
традиції пронесли крізь віки. Навіть в «репресивний період» 70-90 
років минулого століття Іспанія залишалась чи не єдиною країною 
Європи, яка не карала курців. З настанням «відлиги» початку 
століття правила стали ще м’якшими, конопляна комерція була 
легалізована, і за даними на 2009 рік спостерігається повний 
розквіт галузі. Вже сам факт, що гуру гроверів Йорге Сервантес 
мешкає в Іспанії, говорить про щось?

Бізнес
В усіх великих містах (Барселона, Мадрид, Малага, Аліканте та ін.) 
працюють гроушопи, які продають стандартні товари для гроверів. 
Крім цього, в країні близько п’яти оптовиків конопляної продукції 
та вісім великих банків насіння. Ні для кого не секрет, що завдяки 
спекотному літу та притоку туристів, в Іспанії великий попит на 
напої. Пляшечки з модною конопляною символікою – не виняток. 
У 2008 році Іспанія стала найбільшим імпортером німецького та 
швейцарського конопляного пива, яке продається в барах на 
материку та островах Ібіца та Мальорка.

В країні процвітає чимало виробників «близькоконопляних» товарів: 
це грунт, матраци, лампи, системи автоматизації вирощування та 
інше. Іспанське сортове насіння створює все більшу конкуренцію 
голландському і не безпідставно – при такому кліматі складно 
вивести поганий сорт... Головні гравці на ринку насіння визначились 
у 2005 році, однак це не значить, що новачки не мають шансів на 
успіх. 

Sweet Seeds – дуже серйозний банк, вважає, що репутація – 
найцінніше, дуже висока якість.
eva Seeds – зареєстрований одним з перших, розпочав продаж з 
найрозкрученішого голандського насіння, одночасно розробляючи 
власну селекцію.

Resin Seeds – зірка ринку; відомий завдяки експериментам з 
голландськими та канадськими сортами.

Supersemena – дуже популярна у всій країні компанія. Великий 
вибір фемінізованного насіння власної селекції. Демократичні ціни, 
сайт всіма мовами, в т.ч. російськомовний персонал.

cannarelax – виробник спальних матраців, найбільше та найновіше 
хемп-виробництво в країні. Інвестиції в оздобленні фабрики 
новітнім обладнанням склали 1,5 мільйона евро, загальна кількість 
зайнятих на міжнародному підприємстві – 24 особи. Продукція 
фабрики з’явилась у вільній торгівлі у 2005 році. У 2007 році 
Cannarelax отримав торговий знак Oeko-Tex. За критеріями Oeko-
Tex, іспанській продукції привласнена перша категорія, що означає 

найвищу екологічність. Перша категорія – товари для дітей: повна 
відсутність неорганічних матеріалів, повністю виключаються будь-
які алергічні подразники. Традиційний подарунок покупцям – 
пакетик насіння від Nirvanа чи  Pyramid Seeds.

Rido – невеликий, але дуже зручний девайс, що максимально 
полегшує працю гровера. Дозатори Rido виробляють на невеликій 
фірмі в місті Валенсія. Пристрої від Rido призначені для рівномірного 
зрошення рослин: вода з резервуару подається по запатентованій 
капелярній системі. Передбачені «півлітровки» – моделі для 
невеликих рослин та бачки на 2,5 літри – для дорослих кущів.  
Дозатори мають шалений попит серед гроверів у засушливій 
південній частині країни. Саме там і знаходиться більша частина 
гроушопів-дилерів фабрики Rido. 

Журнал canamo – з 1997 року видається «конопляний» журнал 
Canamo, тираж якого за перші два роки виріс з п’яти до двадцяти 
тисяч примірників. Добротно зроблений за тією самою схемою, 
що і його побратими в Німеччині або Голландії, журнал містить 
традиційні рубрики новин, читацьких листів, поради з вирощування. 
Публікуються трип-репорти, які оповідають про подорожі у пошуках 
придатної для куріння коноплі в різних країнах світу. Особливий 
інтерес у читачів викликає рубрика «Гровер місяця», де можна 
побачити рослини просто незбагненних розмірів (вкотре подяка 
сприятливому клімату). Серія оригінальнх коміксів друкується 
протягом декількох років.  Автор «конопляного» коміксу – невтомний 
художник Педро де Валескас. Редакція журналу базується у 
Барселоні. Головний редактор Canamo Рохе Вадрас очолює 
редакцію з п’яти співпобітників. Щомісячний тираж «конопляного» 
журналу – 30000 примірників. Ціна – 5 Євро в Іспанії та країнах ЄС. 
А ще цей журнал дуже добре продається в США, де його читають 
іспанські емігранти та вихідці з різних країн Латинської Америки.

Вживання
Про ставлення іспанців до коноплі та атмосфері, яка панує в країні, 
краще всього каже фактор «кущів на балконі». Починаючи з 2004 
року «мініплантації» з’являються все частіше в різних містах країни. 
Їхні господарі ніби говорять: «Ось дивіться, це наші кущі, їх можна 
перелічити і до того ж впевнитися – вони не створюють жодних 
проблем». Саме завдяки дрібним гроверам в країні відсутні тіньові 
виробництва та потужний чорний ринок. В цьому немає потреби 
– більша частина курців задовольняється тим, що вирощують 
для власного вжитку. Тому у них немає потреби витрачатися на 
імпортний або вирощений у теплиці товар. 

Окрім великої кількості «домашньої марихуани», на місцевому   
ринку є марокканський гашиш. Він відомий у іспанців як «chokolata», 
доступний у всіх куточках країни і на півночі чомусь дешевший, ніж 
на півдні. Курців в Іспанії можна зустріти посеред дня у міському 
парку або на пляжі, тримаються вони вельми відкрито. У будь-
якому місті є неофіційно належні ділерам райони, де без клопоту 
можна придбати все необхідне. У Барселоні, наприклад, торгівля 
здійснюється навіть на головній вулиці міста, Las Ramblas, яка 
простягається від набережної до центру. На «місцевому Арбаті» 
збираються вуличні артисти, художники, фокусники, коноплю тут 
курять відкрито та багато.

Законодавство
Перевезення чи продаж наркотиків вважається злочином, а 
ось зберігання 10-100 грамів марихуани не переслідується. 
Вирощування 5-10 кущів не погрожує навіть невеликим 
адміністративним штрафом, якщо не пов’язане з продажем чи 
іншими злочинами. В принципі, навіть набагато більші плантації 
не накличуть неприємностей на голову гровера, головне – не 
торгувати та не афішувати своє хобі. Переконливий приклад: у 
2001 році в місті Малага судили молодика, якого затримали з двома 
кілограмами гашишу. Налягаючи на тому, що ніякої іншої цілі, як 
забезпечення власних потреб (мовляв, придбав одразу на весь 
рік), він не переслідував. Підсудний переконав суддю: запасливого 
хлопця було виправдано.

іспанія / Spain
Чемпіон Європи з вирощування outdoors, бум промисловості,  
дві тематичні виставки щороку.

Територія: 504 млн. чоловік
Застосування: харчова та текстильна промисловість, 
сувеніри, психотропна речовина.
Назва: канамо, канабіс
Курців: 2-4 млн. чоловік
Ціна 1 г коноплі: Є5-10
Річний оборот нелегальної торгівлі: Є 10-20 мільярдів
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якщо вже тікати від української зими, то це хіба в 
індію. але в індію треба їхати мінімум на місяць, а 
ось Барселона – ідеальне місце для втечі у останні 
вихідні лютого. У ці дні там – Spannabis!

Традиційна суботня черга на вхід до Spannabis. 
Починаючи з 2008 року, виставка переїхала у більше 
приміщення міського виставкового комплексу Фіра де 
Корнеліа. Минулого року ця скляна піраміда пропустила 
через себе понад 25 тисяч гостей. 

Кууууул бізнес! Три дні конопляної виставки заряджають 
позитивом на весь рік. Окрім Cannabis Cup це мабуть 
єдина тематична подія в Європі, де в вапоризерах на 
стендах справжній stuff і якість пропонованого банками 
насіння можна перевірити на місці.

Вдала ініціатива Барселони знайшла продовження 
– паралельна виставка в столиці країни, Мадриді, 
проводиться вже вп’яте. Іспанія є єдиною країною світу, 
де проходить дві канабіс-виставки на рік.

Виграй 
схованку!
Вдома, в дорозі, на пляжі чи фестивалі ваші цінні 
речі схованка захистить ваші таємні речі від злодіїв.
Geheimversteck.de пропонує оригінальні консервні 
і напійні бляшанки та інші побутові речі з таємним 
відділами для захисту від небажаних поглядів.Просто, 
кмітливо і безпечно!

Дай відповідь на питання і виграй 
одину з 10 оригінальних схованок:

Який символ треба клікнути на домашній 
сторінці www.geheimversteck.de, аби 
перейти на сторінку онлайн магазину?

• a: Капелюх
• B: Бонг
• c: динозавра

Амстердам
Нідерпанди взагалі, потрясна, до біса розумна країна, ще й високо 
організована. Не буду описувати враження від чудо-міста Амстердама, 
як такого, торкнусь відразу тем заборонених в іншому світу речовин. 
Про кофе/смарт шопи відомо всім, а ось як функціонує їхня економічна 
модель? Як все там цивілізовано, безпечно і взагалі легально 
відбувається?

Ліцензія на відкриття кофешопа коштує 40 000 євро. Коли раптом, яким-
небудь сусідам не сподобається, наприклад, шум під їхніми вікнами, 
що долинає із закладу, власник ризикує залишитись без ліцензії. І до 
того ж – назавжди. Більше ніколи в житті він не зможе бути дотичним 
до легального конопляного бізнесу. До непоправних «зальотів» також 
можна віднести продаж неповнолітнім. Тут звичайно можна запитати, а 
хто про це дізнається? Поліція, звичайно, бо навпроти кожного магазину 
висить камера спостереження. Спостерігають за кофешопами ще і в 
інтересах громадського здоров’я. 

Раптом ви замислите померти в Голандії, накурившись «на все життя», 

а потім, коли вас відкачають у місцевій «швидкій», вирішите подати до 
суду на продавця і місцеву владу? 

В суді із задоволенням переглянуть короткометражний фільм за 
вашою участю, де буде чітко показано: в якому стані ви до шопу 
заходили, які рекомендації отримали і нарешті, чи не перевищувало 
куплене вами максимальної кількості, передбаченої законодавством 
для декриміналізованого зберігання однією особою. Звісно, ви можете 
купити і на всю компанію. Але у випадку овера (передозу) ваша 
жадібність обернеться проти вас з усіх боків. 

Ви ніколи не зустрінете в Голандії підлітка, що демонстративно курить 
косяк, або взагалі неадекватно обдовбаного підлітка. І не тому, що 
вони там никаються по кутках і кухнях друзів. Ви не зустрінете їх в 
Голандії тому, що їх там просто немає. Всі чекають свого повноліття 
з розумінням і респектом, бо знають, якщо почати порушувати закон 
(наприклад, просити старших купити вам ганж) то весь цей легалайз 
накриється мідним тазом.

легалайз
справжній і несправжній
Хто був у амстердамі та Копенгагені, той бачив все на власні 
очі. а хто не був – тому є що почитати нижче. Конопляна правда 
продовжує публікацію дорожніх заміток наших кореспондентів.

продовження на стор. 16 >>>
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Закони тут настільки чудові і продумані, що їх зовсім не хочеться 
порушувати. Втім, ідилію амстердамських вулиць час від часу 
порушують (переважно російськомовні) товариші абсолютно удовбаної 
зовнішості. Вони справді гасають з косяком у зубах і криками штибу: 
«Костян! Сматрі, курю траву в центрє горада срєдь бєла дня і мнє за ета 
нікто нічєго нє дєлаєт!». Правда, не робить. До другого попередження. 

Палити в громадських місцях (будь-що) у Нідерландах заборонено. 
Перший поліцейський на шляху цього «бігуна» зробить йому «но-но-но». 
І, якщо вигляд у «бігуна» буде дуже вже червоноокий, а до адекватності 
будуть питання, він передасть по рації своєму співробітнику, якомусь 
там Ван Бюрену, що стоїть другим номером по траекторії «забігу», 
мовляв товариш вже отримав одне зауваження. І відповіддю на питання 
«Прікінь,да?» буде штраф за вживання марихуани у невідведених для 
цього місцях – в еквіваленті кількох тисяч гривень. Бігайте на здоров‘я!

Ось ще інформація для роздумів. Кожен громадянин (резидент) Голандії 
має право виростити для власного вжитку 10 кущів коноплі. Це свята 
правда. А ось продати її законно можна лише, якщо придбати ліцензію за 
40 тисяч єврокосарів. І якщо раптом цей громадянин вирішить якимось 
незаконним чином вирощене «сплавити» – бути йому покараним з 
усією суворістю кримінального кодексу. 

Ну, всі ми розуміємо, 10 кущів ще й Голандської трави – цього на рік 
з головою вистачить. На батальон. І навіщо її взагалі продавати в 
реаліях Амстердаму? Кому треба – ласкаво просимо до кофешопу. 
Не подобається в кофешопі – вирощуй сам і кури дома. Звісно, 
можна знайти якогось «зальотного» українського десперадоса, що 
відважиться вивезти за залізну завісу кілька кілограм канабісу, але де 
таких знайти? І який сенс взагалі шукати? Який сенс порушувати чудові, 
людяні закони?

Якщо вірити гуглу, щодня Нідерланди продають марихуани на 7 млн. 
євро. Про яку фінансову кризу може йти мова, коли є такий вид бізнесу, 
якого немає ніде у сусідніх країнах? Є над чим подумати. До останньої 
фрази хотіла дописати «українським законодавцям», але ж розумію, 
щоб думати треба мати ЧИМ думати.

Спостерігаючи останні телевізійні новини з України і її парламенту, 
думати там немає чим.

Копенгаген
Кожному, нехай і через треті вуха, відомо слово «Христіанія», просякнуте 
свободою і комуністичними ідеями. Похмуре місце, я вам так скажу. 
Точка зору моя, особиста, прошу за позицію редакції її не видавати. 
І тим паче нікого, хто там був, є чи буде, не закликаю цю мою думку 
поділяти. Пушер Стріт – центральна вулиця комуни, місце вільного 
продажу і купівлі марихуани в країні, де загалом як збут, так і придбання 
заборонених речовин карається законом. Є мінімальні кількості, як у 
всіх цивілізованих країнах, зберігання яких не тягне відповідальності. 5 
грамів. Акурат як в Україні.

Поліція пильнує собі навколо Христианії і чекає. Придбав більше 5 грамів 
– барижка на тебе орієнтування швиденько набарабанив. Виходиш ти 
спокійно з цього дивного місця, поклав пакетик у кишеню і прямуєш на 
вокзал. Тільки но сідати в потяг у свій рідний Орхус чи Ольборг – а тут 
тебе і беруть. Більше дозволеного законом на кишені? Хабарем справу 
не вирішиш. Садити, як в Україні, теж не будуть. Буде штраф, в районі 
800 євро. Ще напишуть на роботу, як у старі совкові часи за аморалку. 
Мовляв, хай роботодавець сам вирішує – є місце таким особам у його 
трудовому колективі? Тут може в иникнути запитання – а як же це так 
барига візьме і здасть невідомо кого? І за що? Більше купили – він 
більше заробив. А ось так. Статус Христіанії, як автономної території, де 
не поширюється кримінальне законодавство Данії, зовсім не значить, 
що місцеві комунальні закони поширюються на всю Данію. І на Пушер 
Стріт кількома мовами не рекомендується виносити результати шопінгу 
за межі комуни. А раз виніс – відповідаєш не лише ти сам, а і той, хто 
тобі продав.

Тому пушери і воліють здавати покупців, через яких ймовірно матимуть 
проблеми. Як Нідерланди є маленьким клаптиком конопляної свободи 
на карті Європи, Христіанія є таким самим клаптиком на карті 
Копенгагену. Всіх туристів вітають, частують, запрошують залишатися. 
Є готелі, кафе – повноцінна інфраструктура, де можна залишити 
туристичні гроші, без остраху за траву в кишені. А ось виходити за межі 
автономного кварталу не радять. Не факт, що вас там приймуть. Але 
і те, що не приймуть, теж не факт.Це лише один аспект «умовного» 
легалайзу в Данії. А інший аспект – моральний. Тут, де поза межами 
Христіанії закони «середньоєвропейські» і не мають нічого спільного 
з прагматичним законодавством Нідерландів, тусуються натовпи 
обдовбаних підлітків. Аж ніяк я не вважаю, що слід починати курити 
будь що (ганж, тютюн, не важливо) з 11 років. Це виглядає недолуго і 
справді огидно.

Але знов таки, на мій суб‘єктивний погляд, картини з накуреними 
підлітками можна спостерігати лише в соціумах з наглухо перекошеною 
мораллю. Де дорослі, не важливо політики вони чи батьки, тобто люди 
відповідальні за когось іншого, через власні комплекси намагаються 
не звертати уваги на кричущі речі, що їх (ці речі) було б правильніше, 
простіше і потрібніше зрозуміти і прийняти, ніж продовжувати їх 
ігнорувати так само вперто.

МЫШъ
Амстердам-Копенгаген

КОНОПЛЯНА еСТеТИКА

«Я зробив ці фото в одному з кофешопів міста Амерсфорт. Я курю траву, вона мені потрібна через хворобу, щоб втамувати біль. 
Протягом двох років я час від часу просив відвідувачів позувати для мене. 
15 кращих знімків цієї серії стали основою для моєї книги «Timeless».

Віллем Вернсен, фотограф

легалайз 
справжній 
і несправжній
<<< початок на стор. 15
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Ппяшкові натюрморти це сакралізація 
буденних об’єктів чи глузування з 
пластикової культури споживання ?

І те, і інше. Мірою впровадження «мокрого» в 
життєвий простір, відбувається плавна зміна 
ставлення до нього. Те, як виглядає «водник» 
саме собою приваблює: поршень диму, насос 
руху... спершу неспішний підйом угору, потім 
– на смак і на любителя (всім відомі манери 
профі). А так, зроби «бульбік» власноруч, 
до нього «свисток», покури через нього 
рік і подивись на своє до нього ставлення. 

Це інструмент, грубий і ніжний, простий і 
надійний, замінний як і ти... Всім прихильникам 
і противникам – привіт! Щодо пластиковості: у 
кожного часу свій жлоб, і то лише в першому 
наближенні. Товаришу противник пластика, 
не будь снобом або ж відмовся від пластика в 
усіх галузях особистого життя. Таке.

Ти малюєш переважно саморобні дворові 
прилади – олдскул тімур кізяков стайл. Чи 
будуть серії з бонгів або вапорайзерів?

Тільки но виготовлю чи отримаю в подарунок 
бонг, вапоризер чи просто можливість 
всотати ТГК корінням, відразу ж зображу з 
максимально розслабленим старанням.

Чи розуміють твої роботи іноземці? а 
старше покоління українських художників?

Це і справді кумедно. Наші «булі» не зрозумілі 
80% мешканців закордонів. Джойнт – ура, 
давай! Трубочка – з радістю... Та хоч фольгу 
грій, а «мокрий» – це що таке за диво? 
Можу уявити собі реакцію на «хлопавку» 
чи «піпетку». «Уточка» – це найбільш 
адаптований до наших реалій девайс, хоч я 
йому не дуже симпатизую особисто. Наші 
розуміють це легко і невимушено. Українські 
художники виховані локальними настроями. 
Кого не лякає пристрій і його призначення, 
той, ясна річ, посміхається.

Твої роботи на минулорічному гогольFest 
наробили шуму. щось продалося? Хто 
взагалі купує твої роботи?

ГогольFest це не зовсім місце для продажу, 
принаймні, я так вважаю. Увагу справді 

привертав: це ж круто сфоткатись і потім 
всім показувати, ось я і поруч двометровий 
«водний». Купують картини різні люди, одне 
можу сказати напевне – коло адептів пластику 
доволі заможне. Де ще можна побачити мої 
роботи? Особисті колекції, приватні галереї, 
зрештою – моя майстерня.

Чи відчуваєш якісь зміни у наркополітиці 
держави? Ось навіть Тимошенко завела 
твіттер і там публікує цитати з Тімоті лірі? 
Міністр внутрішніх справ вивчив слово 
декриміналізація...

Ніяк і нічого не відчуваю. Як мене правоохорона 
не стосувалась, так і не стосується. Ну 
патруль зупинить раз на рік, це святе. Але, 
щоб у мене колись щось вивудили, не було 
такого. До того ж, їзжу я на велосипеді. А 
ще в мене немає ні телевізора, ані радіо. 
Акаунт на Facebook я видалив благополучно. 
Тож новини до мене доходять хіба через 
друзів. Ось про Тимошенко дізнався.. Що 
тут сказати? Цитувати зручно і легко. 
Застосувати в житті складніше. Ось ти сам 
віриш у цю декриміналізацію? Самосвідомість 
потрібно піднімати у населення. Більшість же 
звикла до підпілля, всі підлаштовуються під 
систему одже система їх влаштовує. Однак 
я знаю чимало людей, які вірять у те, що 
систему змінити можливо. Що зусилля, якщо 
їх прикладати постійно і довго, колись дадуть 
результат. Адже у світі поступово зрушується з 
мертвої точки, одже і у нас колись зрушиться. 
Але все частіше від цих оптимістів я чую фразу 
«Ще трошки і пора звідси валити». Отак.

об’єктивний реалізм
полотно, олія, початок століття
з живописом дмитра Корнієнка ми мали змогу познайомитись восени, коли 
його двометрові бульбулятори стали гродзинкою гоголь-fest у Києві. Тож 
Конопляна правда розшукала художника, щоб задати йому три запитання.

 кОнОпЛяна РекЛама
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