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НА чАСі|тенденції тижня

 Факти тижня 

у 
листопаді 2004 року по-
маранчевий Майдан по-
чинався з півкола крихіт-
них наметів, розміщених 

довкола стели Незалежності. Де-
сятки тисяч людей з’явилися 
лише наступного дня. У листо-
паді 2013-го спочатку з’явилися 
люди. Близько 100 тис. осіб зі-
бралися в центрі Києва на мані-
фестацію протесту проти від-
мови української влади від під-
писання Угоди про асоціацію з 
Європейським Союзом. Масо-
вість акції стала відвертою не-
сподіванкою і для її організато-
рів, і для самих учасників, і, во-
чевидь, для влади. Усі вважали, 
що після фіаско помаранчевих 

у Києві та інших українських містах роз-
почалася акція протесту, що дістала на-
зву «Євромайдан». 24 листопада на ву-
лиці столиці вийшло понад 100 тис. лю-
дей. Акції солідарності відбулися більш 
ніж у 20 країнах 

українські інформаційні сай-
ти зазнали хакерських атак. 
Робота «Української прав-
ди» та «Цензор.net» була по-
вністю заблокована на кіль-
ка годин 

після Євромайданів

 29 листопада 1778  30 листопада 1973  1 грудня 1918 

проголошено ство-
рення Королівства 
Cербів, Хорватів і 
словенців (від 1929 
року Югославія)

Народився григорій 
Квітка-основ’яненко 
(Квітка), україн-
ський прозаїк, дра-
матург, культурно-
громадський діяч

генеральна асамблея 
ооН ухвалила Конвен-
цію про припинення 
злочинів апартеїду та 
покарання за нього

тиждень  
в історії

трагедія в ризькому торговельному центрі 
Maxima. внаслідок обвалу даху загину-
ли 54 людини. Прем’єр Латвії Валдіс Домб-
ровскіс подав у відставку, заявивши, що 
бере на себе політичну відповідальність за 
те, що трапилося

крім території секретних (режим-
них) об’єктів. 

Закон про статус народного 
депутата відтоді не дуже змі-
нився. Натомість реалії тепер 
інші. В Україні Віктора Януко-
вича, де нардепів позбавляють 
мандата за наказом глави прези-
дентської канцелярії, а кийками 
б’ють за наказом лейтенанта 
«Беркута» (див. стор. 50), на 
написи на наметах ніхто не зва-
жав би.

Проте влада наразі вирішила 
не йти на ескалацію насильства. 
Наметове містечко під Українсь-
ким домом потрапило під удар 
спецназу лише одного разу, в ніч 
з 24 на 25 листопада, коли міліція 
«зачистила» від мітингувальни-
ків проїжджу частину Європей-
ської площі, де о 22:00 відно-

кияни вже більше ніколи не 
створять Майдану.

Безлад у діях політиків можна 
пояснити їхньою банальною не-
готовністю до масштабів народ-
ного віча 24 листопада. Як висло-
вився по гарячих слідах популяр-
ний блогер Роман Шрайк: «Най-
гірші очікування опозиції справ-
дилися: прийшло сто тисяч». 
Лише поночі під сцену, напере-
додні змонтовану біля Україн-
ського дому, підвезли намети, на 
які нашвидкуруч наліпили руко-
писні таблички «Приймальня 
народного депутата». У 2004 році 
така табличка формально не до-
зволяла міліції чи комунальни-
кам знести намет, адже парла-
ментарії, користуючись своїм ста-
тусом, мали право проводити зу-
стрічі з громадянами будь-де, 

автор: 
олександр михельсон

Євромайдан – 
наймасовіша 

акція протесту з 
часів Помаран-

чевої револю-
ції. Схоже, укра-

їнці долають 
«синдром 2004 

року» – зневі-
ру й апатію. Не 
виключено, що 

Євромайдан 
стане почат-

ком серйозно-
го протистоян-
ня між владою 
та проєвропей-
ською більшіс-
тю, градус яко-

го може зміню-
ватися досить 

швидко й пере-
ходити в прямі 

зіткнення



Продо-
вження теми 

на стор. 24
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вився автомобільний рух. Берку-
тівці тиснули й на периметр міс-
течка, але незабаром відійшли, 
травмувавши кількох його захис-
ників. Останні, втім, теж не бай-
дикували: якщо не травми (про 
це УМВС заявило б негайно), то 
принаймні синці дістало чимало 
бійців спецпризначення.

У такої миролюбності свої 
причини. З одного боку, ті, хто 
приймає рішення, не хотіли в 
очах Заходу (з яким вони і далі за-
грають) мати вигляд зовсім авто-
ритарних лідерів, котрі розганя-
ють проєвропейський мітинг. З 
другого – влада, схоже, мала (і 
має) інший розрахунок: на органі-
заційне безсилля маніфестантів. 

Із самісінького вечора 21 лис-
топада (коли уряд оголосив про 
«призупинку» підготовки до асо-
ціації з ЄС) на майдані Незалеж-
ності зібралося кілька сотень не-
байдужих громадян, які тут-таки 
вирішили розпочати безстрокову 
акцію з вимогою до президента 
Януковича підписати Угоду, по-
при шантаж Росії, на Вільнюсь-
кому саміті 28–29 листопада. Та 
було прийнято ще одне рішення: 
Євромайдан має відбуватися без 
участі політиків, зокрема без пар-
тійної символіки та партійних 
прапорів. 

У цьому не було нічого див-
ного. Глибока дискредитація опо-
зиційних сил за час правління 
Януковича стала наслідком не 
лише продуманих провокацій із 
боку влади, а й дезорієнтова-
ності/зрадництва самих цих сил. 
Тиждень докладно писав про 
дивну поведінку «канонічної» 
опозиції під час ухвалення парла-
ментом Харківських угод, під час 
прийняття мовного закону, під 
час вирішення питання про ви-
бори в Києві, під час боротьби за 
п’ять проблемних виборчих окру-

гів, де тільки тепер мають відбу-
тися повторні перегони… Перелік 
прикладів можна продовжити. 

Євромайдан винятком не 
став. Досі не зрозуміло, навіщо в 
другій половині дня 24 листо-
пада, коли кількість маніфестан-
тів на Європейській площі сягала 
100 тис. осіб, Олександр Турчи-
нов та Арсеній Яценюк закликали 
мітингувальників іти під Кабмін. 
На той момент в урядовому квар-
талі було зосереджено велику 
кількість бійців спецзагонів МВС 
та «тітушків», і лідери опозиції 
про це знали. А результатом став 
напад чи то провокаторів, чи то 
радикалів на міліцію, що потягло 
цілу серію бійок, котрі то згасали, 
то знову спалахували протягом 
кількох годин. При цьому чис-
ленні фото- та відеодокази свід-
чать, що першу сутичку провоку-
вала не міліція і що навіть сльозо-
гінний газ почали використову-
вати саме мітингувальники (чи ті, 
хто затесався в їхні лави).

Водночас під час першої ж су-
тички Арсеній Яценюк, Юрій Лу-
ценко й кілька депутатів від «Сво-
боди» стали між лавами міліції та 
маніфестантами, закликаючи 
останніх зберігати спокій. Отже, 
«спланованої провокації» з боку 
очільників опозиції все ж таки не 
було. Що було, то це, найімовір-
ніше, брак координації та ба-
нальна розгубленість перед не-
сподівано великою кількістю лю-
дей, яких треба було «чимось за-
йняти».

У такій ситуації важко сказати, 
що гірше. Тож «громадянський» 
Майдан мав усі підстави не дові-
ряти політикам. Проте без їхнього 
ресурсу виступи були приречені 
навіть не на поразку, а просто на 
зневагу з боку влади. У вівторок 
два столичних Майдани все ж 
таки заявили про спільні цілі. 

у посланні до Кон-
гресу президент сШа 
Джеймс монро про-
голосив принцип не-
втручання європей-
ських держав у спра-
ви американського 
континенту («доктри-
на Монро»)

постановою рНК усрр забо-
ронено торгівлю м’ясом та ху-
добою в областях україни, які 
ухиляються від виконання пла-
ну хлібозаготівель, що стала од-
нією з інструментів Голодомору

 2 грудня 1823  5 грудня 1933  4 грудня 1939  3 грудня 1932 

ратифікацією 21-ї 
поправки до Кон-
ституції сШа було 
скасовано «сухий 
закон», введений 
1919 року

Указом президії  
Верховної ради СРСР 
у складі української 
рср були створені 
шість західних  
областей

міжнародна федера-
ція фехтування (FIE) ви-
знала українську олім-
пійську чемпіонку оль-
гу Харлан найкращою 
шаблісткою світу

апеляційний комітет FIFA відхилив подану Федерацією 
футболу україни скаргу щодо санкцій, накладених на ФФУ 
за вияви расизму з боку українських вболівальників. Таким 
чином перший поєдинок відбору до чемпіонату світу-2018 
українська збірна проведе без глядачів, львівський стадіон 
дискваліфіковано на весь цикл відбірних матчів ЧС-2018 

Приблизно те саме відбулося і в 
другій за потужністю після Києва 
точці опору – у Львові, де ще в не-
ділю студенти та громадські акти-
вісти принципово не допускали 
політиків до виступів на багатоти-
сячному мітингу (за різними 
оцінками, до 30 тис. осіб).

Сьогодні, однак, перед усіма 
Євромайданами стоїть питання 
вибору подальшої стратегії. Пар-
ламентська опозиція, як і обі-
цяла, таки внесла до парламенту 
законопроект про відставку 
уряду, але всім зрозуміло, що 
його ухвалення неможливе. Тим 
паче неможливими є розпуск 
Верховної Ради та імпічмент пре-
зидента, про які лідери опозиції  
заявили на Європейській площі 
ще 24 листопада. Та, попри це, 
політики знову закликають на-
род під стіни Верховної Ради, те-
пер уже 5 грудня, коли депутати, 
можливо (а можливо, й ні), роз-
глядатимуть питання недовіри до 
Кабінету Азарова. 

Ще більш дезорієнтованими 
здаються ті учасники Євромай-
дану, які ставили за мету таки зму-
сити Януковича підписати Угоду. 
Що робити після передбачуваного 
провалу їхньої місії, вони не зна-
ють. Водночас серед цих людей 
більшість становлять журналісти, 
експерти, громадські діячі, сло-
вом, люди, котрі розуміють безна-
дійність «планів» парламентської 
опозиції й водночас не сприйма-
ють бачення радикалів. 

А ось останні почуваються у 
своїй тарілці. Є передчуття, що 
саме вони намагатимуться грати 
першу скрипку 29 листопада, 
коли обурені українці вийдуть на 
мітинги із засудженням Януко-
вича, котрий нарешті «офіційно» 
провалить підписання Угоди. Як 
діяти в цих умовах, кожен обира-
тиме сам.  

російського опозиційного блогера сєрґєя рєзніка засудили  
до 18 місяців позбавлення волі за «образу представників 
влади». На сайті Білого дому з’явилося звернення громад-
ськості до Барака Обами з проханням застосувати персональ-
ні санкції до Віктора Януковича. Станом на вечір 27 листопада 
під зверненням було зібрано понад 40  тис. підписів
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45%  
українців 
готові проголосувати за вступ до ЄС, 
водночас аналогічне рішення щодо 
Митного союзу ладні підтримати не 
більше ніж 38%. Кількість прибічни-
ків євроінтеграції поступово зрос-
тає. Опитування Фонду «Демокра-
тичні ініціативи»

154 млн грн
виділено з бюджету на дорогу Ди-
мер – Любимівка – Сичівка, тоб-
то до мисливської резиденції Яну-
ковича, де й без того ідеальні ав-
тошляхи

До 41% ввп
зросте держборг України до кінця 
року. Прогноз Fitch Ratings.  

$28 млрд
такими є кредитні зобов’язання 
українських компаній перед ро-
сійськими банками. Підрахунки 
Путіна

21,8% 
українців
не взяли б участі в парламент-
ських виборах, якби вони відбу-
лися у листопаді 2013-го. За да-
ними КМІС, нинішній рейтинг 
партій неістотно змінився за 
останній рік 

майже серйоЗНо

 Факти тижня 

р
адянські письменники-фантасти 
брати Струґацкіє формулювали 
це так: «Великий и Могучий Утес, 
сверкающий бой, с одной ногой 

на небе». Феодальний володар на від-

сталій планеті був гідним персонажем 
для такого офіційного титулу. Віктор 
Янукович наразі обходиться офіційним 
титулом «Президент України», але, 
можливо, не заперечував би й проти 

приморський районний суд санкт-петербурга 
виніс ухвалу відпустити під заставу 2 млн руб. 
громадянина україни руслана Якушева, який 
був заарештований разом з екоактивістами із 
судна Greenpeace Arctic Sunrise

Юлія тимошенко оголосила голоду-
вання з вимогою до української влади 
підписати угоду про асоціацію та за-
кликала лідерів Єс не висувати вікто-
рові Януковичу будь-яких умов  

БожествеННий Я.

іран погодився призупинити свою 
ядерну програму в обмін на 
пом’якшення міжнародних санк-
цій до країни. Результат перегово-
рів за участю шести країн у Женеві 

Мільярдерські пріоритети
Якщо проаналізувати останній звіт Wealth-X and UBS Billionaire census 2013, порівнявши 
кількість мільярдерів у окремій країні з її ВВП на особу, можна знайти одне з пояснень, чому 
Янукович і К° не прагнуть зближення з ЄС. Демонструючи мізерні навіть за 
пострадянськими мірками показники ВВП, Україна має доволі переконливу кількість 
мільярдерів: 18 олігархів із сумарними статками $49 млрд, за даними звіту Wealth-X and 
UBS Billionaire census 2013. Це типова модель для країн третього світу, де товстосуми 
збагачуються на тлі тотального зубожіння основної маси населення. На відміну від 
європейських, у яких загальний рівень життя доволі високи, а кількість надзаможних людей 
зазвичай невелика. Скажімо, від Фінляндії, де живе один мільярдер, тоді як країна є лідером 
багатьох світових економічних рейтингів, або зовсім недалекої від нас Чехії, де лише п’ятеро 
мільярдерів при ВВП на особу більшому, ніж у Росії. Стає очевидним, що «формула успіху» 
країн, де багато мільярдерів та бідного населення, є зрозумілішою і прийнятнішою для 
Віктора Януковича та його «Сім’ї», аніж приклад Європи, де відсутня олігархічно-люм-
пенська модель економіки, яку так обмилував режим.

ЧехіяФранціяНімеччина

УКРАЇНАМексика Грузія Індія

Фінляндія

Кількість 
мільярдерів*

ВВП на особу 
(2012)**

$79 052 $128 
млрд

61

$39 772$202 
млрд

64

$1489$180
млрд

103

$18 608$11 
млрд

5

$46 179$2 
млрд

1

Швейцарія

$9747$137 
млрд

22

$14 037$342 
млрд

108

$41 514 $432 
млрд

148

Росія

$3867$49 
млрд

18

$3508$2
млрд

2

*За даними звіту Wealth-X and UBS Billionaire census 2013
**За даними Світового банку

Їхні загальні 
статки*
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миКола аЗаров
заплутався в інтеграціях
Невдовзі після рішення про відмову від підготовки до єв-
роінтеграції прем’єр повідомив, що 
Росія пообіцяла Україні відновити 
переговори щодо перегляду газо-
вого контракту 2009 року. Москва 
це швидко спростувала й менш ніж 
через тиждень Азаров визнав: «Чіт-
кої домовленості про перегляд 
контракту немає»

ШтеФаН ФЮле
натякнув на блеф Києва
Єврокомісар з питань розширення заявив, що до євро-
пейських органів влади не надходи-
ли пропозиції України про спрощен-
ня Брюсселем торговельного режи-
му для наших виробників, які мо-
жуть постраждати від накладених 
Росією обмежень. Відсутність таких 
гарантій у Києві називають однією із 
причини європаузи

влаДімір путіН
боїться Європи
«У нас є всі підстави вважати, що товари 
європейського походження безпосеред-
ньо транзитом через територію України 
надходитимуть на наш ринок. Це стано-
вить для нашої економіки велику загро-
зу», – зауважив президент РФ

лорета ҐраужиНеНе
роздратувала українське мЗс
Голова литовського Сейму відвідала Єв-
ромайдан у Києві. Міністерство закор-
донних справ України у відповідь ви-
кликало посла Литви для пояснень

іриНа ФаріоН 
зізналась
Вступ до КПРС у 1988 році ниніш-
ньої депутатки, що входить до по-
літради «Свободи», доведено оста-
точно. Сама Фаріон визнала цей 
факт, але детальніше про згаданий 
епізод говорити не прагне

аНДрій жуКовеНь
політемігрант
США надали журналістові «Дорож-
нього контролю» політичний приту-
лок через кримінальне провадження, 
відкрите у Києві на початку 2013 року 
щодо нього та ще двох працівників ви-
дання, які розслідували «бізнес» мілі-
ції на штрафмайданчиках

Фейс-КоНтрольмайже серйоЗНо

у таїланді тривають  
масові антиурядові про-
тести. Активісти прагнуть 
заблокувати роботу  
14 міністерств

італійський сенат позбавив сільвіо Берлус-
коні парламентських повноважень. Таким 
чином депутати підтримали рішення суду, 
яке забороняє екс-прем’єрові протягом двох 
років обіймати державні посади

БожествеННий Я.

у Німеччині консервативний блок ХДс/Хсс та 
соціал-демократи домовилися про укладен-
ня коаліційної угоди. Чи стане Анґела Меркель 
утретє канцлером ФРН, залежатиме від внутріш-
ньопартійного референдуму членів СДПН
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Якщо проаналізувати останній звіт Wealth-X and UBS Billionaire census 2013, порівнявши 
кількість мільярдерів у окремій країні з її ВВП на особу, можна знайти одне з пояснень, чому 
Янукович і К° не прагнуть зближення з ЄС. Демонструючи мізерні навіть за 
пострадянськими мірками показники ВВП, Україна має доволі переконливу кількість 
мільярдерів: 18 олігархів із сумарними статками $49 млрд, за даними звіту Wealth-X and 
UBS Billionaire census 2013. Це типова модель для країн третього світу, де товстосуми 
збагачуються на тлі тотального зубожіння основної маси населення. На відміну від 
європейських, у яких загальний рівень життя доволі високи, а кількість надзаможних людей 
зазвичай невелика. Скажімо, від Фінляндії, де живе один мільярдер, тоді як країна є лідером 
багатьох світових економічних рейтингів, або зовсім недалекої від нас Чехії, де лише п’ятеро 
мільярдерів при ВВП на особу більшому, ніж у Росії. Стає очевидним, що «формула успіху» 
країн, де багато мільярдерів та бідного населення, є зрозумілішою і прийнятнішою для 
Віктора Януковича та його «Сім’ї», аніж приклад Європи, де відсутня олігархічно-люм-
пенська модель економіки, яку так обмилував режим.
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статки*

чогось яскравішого в дусі ге-
роя Струґацкіх. На таку думку 
наштовхує звернення глави 
держави чи то до громадян, чи 
то до Брюсселя, чи то до 
Моск ви, оприлюднене на по-
чатку тижня. 

Ще місяць тому Янукович 
взяв дивну (хтось сказав би 
толерантно-європейську!) моду 
таємно зустрічатися з одним чо-
ловіком. Ще півмісяця тому 
явним наслідком цих зустрічей 
із Владіміром Путіним став 
зрив ухвалення законопроек-
тів про виїзд Юлії Тимошенко 
на лікування за кордон. Ще 21 
листопада Кабінет Міністрів 
України прийняв заяву про 
«призупинення» підготовки до 
асоціації з Євросоюзом. Бук-
вально наступного дня керів-
ник уряду Микола Азаров при-
нижено розповідав росій-
ському телебаченню, що, вияв-
ляється, асоціація з ЄС тягне за 
собою ризики для української 
економіки, таким чином ви-
ставивши себе небаченим бов-
дуром, бо хіба ж може хоч 
трохи тямущий прем’єр-
міністр лише в останні дні по-
мітити «загрози» від угоди, 
яка готується роками?.. А Яну-
кович мовчав.

І краще мовчав би й далі. 
Так ні ж. «Як батько не може 

залишити сім’ю без хліба, так і 
я не маю права залишити лю-
дей напризволяще з тими про-
блемами, які можуть виник-
нути, якщо під тиском, який 
ми відчуваємо, зупиниться ви-
робництво і мільйони грома-
дян будуть викинуті на ву-
лиці», – заявив президент  
25 листопада. Як і його вірний 
Азаров, Янукович побоявся 
відверто сказати про те, що 
всім відомо й без нього, тобто 
про сторону, яка тисне на 
Україну. Таємні побачення з 
Путіним далися взнаки: одна з 
умов капітуляції – вдавати, що 
війни взагалі не було. Утім, 
найбільше слухачів/глядачів/
читачів потішила метафора 
про «батька». Ось хто нас, ви-
являється, годує!

Уже сама ця метафора так 
вразила уяву аудиторії, що ба-
гато хто пропустив останнє ре-
чення промови президента: 
«Молитви і мрії мільйонів по-
кладаються на Господнє рі-
шення». Ось Хто, виявляється, 
намагався торгуватися з ЄС та 
РФ і заплутався в цих торгах, 
розмахуючи країною, неначе 
папірцем із ціною на аукціоні! 
Це все Він… Адже ж не рівняє 
себе з Ним наш богобоязкий, 
як усім відомо, президент Яну-
кович? 
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«синій та жовтий були ко-
льорами дня»

«Десятки тисяч демонстрантів, 
розмахуючи прапорами ЄС та осно-
вних опозиційних партій країни й 
скандуючи «Україна – це Європа!», 
пройшли маршем від парку Шев-
ченка через майдан Незалежності 
до Європейської площі для мітингу 
перед Українським домом на знак 
протесту проти рішення уряду призу-
пинити підготовку до підписання 
Угоди про асоціацію. Синій та жов-
тий були кольорами дня, оскільки 
дехто з протестувальників був загор-
нутий у – жовто-блакитний прапор 
України, а дехто ніс темно-синє зна-
мено з жовтими зірками Європей-
ського Союзу».

«Для простих українців 
об’єднання з Європою озна-
чає набагато більше, ніж по-
тенційні прибутки або 
збитки»

«100 тис. демонстрантів вийшли 
на вулиці Києва після того як прези-
дент України Віктор Янукович відмо-
вився від історичної Угоди з ЄС на тлі 
чуток про російський тиск. Знову 
з’являється дилема поділу на Схід і 
Захід. Громадські та медійні активісти 
зібралися разом раніше, щоб закли-
кати до масової акції протесту проти 
рішення Кабміну. Україна відповіла 
на заклик. До полудня 24 грудня су-
сідні з Європейською площею вулиці 
були заповнені людьми. І вони при-
йшли не просто у відповідь на заклик. 
Для простих українців об’єднання з 
Європою означає набагато більше, 
ніж потенційні прибутки або збитки».

«події, що розгортаються в 
Києві, перетворюються на 
найбільше геополітичне про-
тистояння між москвою і За-
ходом упродовж останніх 
років»

«Близько 100 тис. осіб пройшли 
центром Києва, незважаючи на хо-
лодну погоду й туман у неділю, 24 
листопада, що нагадало демокра-
тичні виступи дев’ять років тому. По-
дії, що розгортаються в Києві, пере-
творюються на найбільше геополі-
тичне протистояння між Москвою і 
Заходом упродовж останніх років. 
Рішення України знову актуалізу-
вало питання про те, з ким 
пов’язане її майбутнє: з ЄС чи Євра-
зійським союзом».

«Для українців Європа –  
це ще синонім надії»

«Коли востаннє демонстранти з 
таким запалом розмахували прапо-
рами Європейського Союзу? У 1950-
ті роки на німецько-французькому 
кордоні? У 1989-му під час оксами-
тових революцій від Бухареста до 
Таллінна? І ось тепер вони замайо-
ріли знову – на демонстрації в Укра-
їні в неділю 24 листопада й кілька 
тижнів тому в Республіці Молдова. 
Там Європа – це ще синонім надії. 
По-перше, на процвітання; по-
друге, на безпеку; по-третє, на 
волю. На три речі, що близькі й до-
рогі всім людям».

«мітинг може стати передві-
сником найсерйознішого ви-
клику режимові Януковича, 
відколи він прийшов до влади 
у 2010 році»

«Після того як Віктор Янукович, 
коли вірити повідомленням, під тис-
ком Росії перервав процес підписання 
Угоди про асоціацію та зону вільної 
торгівлі України з ЄС, у Києві у неділю 
24 листопада відбулися найбільші де-
монстрації від часів Помаранчевої ре-
волюції. Мітинг, який може стати пе-
редвісником найсерйознішого виклику 
режимові Януковича, відколи він при-
йшов до влади у 2010 році, закінчився 
бійками з міліцією біля будівлі уряду».

«українська столиця стала 
свідком найбільшої демон-
страції від моменту помаран-
чевої революції дев’ять років 
тому»

«Ви уже не думатимете так погано 
про Європу, коли поглянете в обличчя 
киян. Десятки тисяч їх зійшлися до цен-
тру міста із прапорами ЄС на рюкзаках 
або золотими зірками, намальованими 
на щоках, а потім повторювали з ентузі-
азмом: «Україна – це Європа!». У не-
ділю 24 листопада українська столиця 
стала свідком найбільшої демонстрації 
від моменту Помаранчевої революції 
дев’ять років тому, і це стало несподі-
ванкою навіть для самих її жителів. Три 
дні протест назрівав у суспільстві після 
того, як Кабмін несподівано проголо-
сив, що не підписуватиме Угоди про 
асоціацію з ЄС. Тепер хвиля обурення 
прокотилася вулицями».

«україною керують люди 
сходу, які є майстрами блефу»

«Стотисячний натовп на вулицях Ки-
єва дає надію на сценарій соціального 

тиску супроти влади [...]. Україною керують 
люди Сходу, які є майстрами блефу [...]. Вся 
ця ситуація створює для ЄС та Польщі 
поле гри. Гри, звичайно, довгостроко-
вої, розрахованої меншою мірою на 
ефект негайного перетягування каната 
на наш бік (тобто бік ЄС. – ред.), а біль-
шою – на те, щоб послабити зв’язки з 
Росією».
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Хто з’їсть колобка?
Коли Віктор Янукович призупинив переговори з Європейським 
Союзом про підписання Угоди про асоціацію, це виявило два 
принципові для світової політики моменти. Перший – Україна 
фактично не може діяти як незалежна держава. Другий – політика 
ЄС та США у Східній Європі зазнала поразки, бо тиску Путіна 
змогла протиставити лише риторику. Полум’яну, але порожню

Х
оча Віктора Януковича й 
«попросили підприємці» 
перенести під писання до-
говору з Євросоюзом «хо-

ча б на рік», український лідер 
все ж планує зустріч із Анґелою 
Меркель, яка, своєю чергою, обі-
цяє «і далі запрошувати Україну 
в ЄС». А втім, шанси на підпи-
сання Угоди про асоціацію  мізер-
  ні. Засуджуючи, як і більшість 
західних лідерів, тиск Москви на 
Київ, та сама Меркель в інтерв’ю 
радіо Deutsche Welle визнала, що 
«структурні проблеми у відно-
синах із Росією подолати спро-
бує, вочевидь, уже наступний 
уряд Німеччини». Тож Януко-
вичц таки доведеться в той чи ін-
ший спосіб долучитися до вті-
лення «путінської євразійської 
мрії» – стати ще одним українсь -
ким лідером, який на собі зможе 
відчути реалізацію планів Вла-
діміра Путіна щодо створення 
євразійської економічної та полі-
тичної зони. Чому через 22 роки 
після проголошення незалеж-
ності Україна так і не вийшла на 
власний шлях розвитку? 

За КроК До паДіННЯ
У 2010-му Віктор Янукович очо-
лив державу, де середній клас – 
економічно незалежний та ефек-
тивний – становив вельми вузь-
кий прошарок суспільства, не 
мав політичного представни-
цтва і був неготовим до організо-
ваного відстоювання власних та 
національних інтересів. Брак ді-
євих інститутів громадянського 
суспільства не давав йому ін-
струментів ефективного конт-
ролю, а тим більше впливу на по-
літикум. У результаті дії влади 
та опозиції мали недостатньо 
спільного з довгостроковими ін-

тересами країни та перспекти-
вами її розвитку. 

В останні три з половиною 
роки негативні тенденції лише 
поглибилися. Унаслідок «консо-
лідації влади» повністю зникла 
система стримувань і противаг, 
не кажучи вже про гальма в діях 
вузького кола осіб у політиці та 
економіці. Як і будь-які гальма 
волюнтаризму у політиці та еко-
номіці вузького кола осіб. Нехту-
вання економічними законами, 
остаточна дискредитація судової 

та правоохоронної систем, на-
ступ на малий і середній бізнес 
та підприємництво загалом, 
процвітання корупції та рейдер-
ства – усе це було і до 2010-го, 
але з приходом Януковича на-
було нового масштабу. 

Перші рік-два влада відбива-
лася від критики наріканнями 
на «папєрєдніків». Однак, гли-
бока девальвація гривні у 2008-
му зняла на кілька років го-
строту дефіциту торговельного 
балансу та валюти, підвищила 

ТЕмА НомЕРА|викрадення Європи
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конкурентоспроможність укра-
їнських виробників. Усе це су-
проводжувалося напливом гро-
шей від зовнішніх та внутріш-
ніх кредиторів, які прагнули за-
робити на порівняно високих 
ставках державних запозичень 
для покриття дефіциту держ-
бюджету. У результаті з початку 
2010-го державний і гарантова-
ний державою борг зріс із 318 
млрд до 550 млрд грн. Свою роль 
відігравало і посткризове поліп-
шення кон’юнктури на зовніш-
ніх ринках.

Однак вплив цих та інших 
чинників був швидко вичерпа-
ний, що й стало відчутно вже пе-
ред парламентськими виборами 
2012-го, а особливо після них. 
Наростали проблеми з виконан-
ням бюджетних зобов’язань, час-
тішали блокування рахунків 
місцевих бюджетів та недофі-
нансування незахищених статей 
бюджету. Збільшився податко-
вий тиск на бізнес, посилився 
примус до кредитування уряду 
та держкомпаній державними і 
навіть приватними банками. По-
літична доцільність і масштаб-
ний підкуп виборців, зумовле-

ний наближенням виборів, при-
звели до розширення практики 
стягування авансових платежів 
із бізнесу. Після перегонів ця 
практика триває. За інформа-
цією джерел Тижня, Податкова 
наразі вимагає авансових плате-
жів із податку на прибуток уже 
за січень – лютий 2014 року. 

Тим часом кредит довіри за-
хідних інвесторів і кредиторів 
швидко вичерпався, коли вони 
усвідомили, що анонсовані 
2010-го реформи ніхто прово-
дити не збирається, економічні 
закони уряд та НБУ ігнорують, 
а натомість робиться ставка на 
брутальне застосування адмі-
ністративного ресурсу. Україна 
втратила можливості залучати 
кошти з-закордону не лише у ви-
гляді прямих іноземних інвес-
тицій (ПІІ), приріст яких остан-
нім часом відбувався фактично 
цілковито за рахунок офшорів 
(див. «Інвестиційно непри-
ваблива»), а й кредитів. 

Здавалося б, уряд і НБУ мог-
 ли б покривати дефіцит коштів 
шляхом прихованої в той чи ін-
ший спосіб емісії Нацбанку. Пев-
ною мірою це й відбувається. Од-

нак в умовах, коли зберігається 
штучно завищений курс гривні, 
це призводило і досі призводить 
до стрімкого погіршення пла-
тіжного балансу. Відтак дедалі 
гострішим ставав дефіцит ва-
люти, а ЗВР лише з квітня 2011 
року зменшилися майже вдвічі 
(з $38,4 млрд до $20,6 млрд). 
Країна виявилася фактично не-
платоспроможною. 

еКспорт Не виНеН
Януковичу лишилися два шляхи 
виходу з такого становища: або 
радикальні реформи, або пере-
кладання проблеми дефіциту 
фінансування на зовнішніх 
партнерів. І ситуація з геополі-
тичним вибором між ЄС та 
Митним союзом створила, зда-
валося б, ідеальні умови для 

цього. «Винними» у проблемах 
були призначені Росія та Євро-
союз. Перша – через торговельну 
війну з Україною, другий – че-
рез «руйнівні наслідки» Угоди 
про асоціацію, за яку українська 
влада наполегливо вимагає від 
європейців «компенсації за втра-
 ти російського ринку».

«Мільярд євро, які україн-
ським президентом і прем’єром 
були подані як фінансова допо-
мога Євросоюзу за підписання 
документа, насправді не може 
розглядатись як компенсація за 
втрату російського ринку, – на-
магався розплутати непорозу-
міння довкола грошей колишній 
польський президент Александр 
Квасневський за день до початку 
Вільнюського саміту. – Пропоно-
ваний ЄС у межах Угоди мільярд 
євро призначений для загаль-
них проектів, а не для підтримки 
української економіки». Член 
наглядової місії Європарламенту 
в Україні підсумував: «Те, що 
сказав Янукович, є викорис-
тання фальшивого аргументу». 
Проте розмови про гроші не 
вщухають. 

Залежність України від екс-
порту до Росії, а особливо враз-

Єврокомісар із 
питань розширення 

та політики 
сусідства Штефан 
Фюле: «Я думаю, 

було б дуже 
неправильно 

вважати, що Угода 
про асоціацію 

розглядалася б як 
конкурс краси, хто 
більше заплатить 

Україні» 

президент польщі 
Броніслав 

Коморовський: 
«З часу здобуття 

незалежності 
Україна завжди 
лавірувала між 
інтеграцією із 

Західною Європою 
та Сходом. Тільки 

сьогодні вона може 
проґавити свій 

історичний шанс»
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ливість до її тиску, як уже пи-
сав Тиждень, надто перебіль-
шуються (див. Тиждень № 
34/2013). Водночас аналіз дина-
міки вітчизняного експорту до 
РФ до та після початку торго-
вельної війни з нею задля зриву 
Угоди про асоціацію свідчить, 
що експортні втрати України в 
останні місяці були значно мен-
шими, ніж у минулі роки. Так, за 
даними Держстату, у III кварталі 
2013-го порівняно з відповідним 
періодом 2012-го падіння укра-
їнського експорту до Росії стано-
вило лише 11,6%, або $0,5 млрд 
(відповідно з $4,3 млрд до  
$3,8 млрд). Натомість за перше 
півріччя 2013-го до відповідного 
періоду 2012-го – 13,5%. При 
цьому за III квартал 2013-го 
воно було удвічі меншим, аніж у 
III кварталі 2012-го до III квар-
талу 2011-го. 

Значно гірша для України 
динаміка експорту до Росії у 2012 
році показова тим, що його спад 
відбувався в умовах набрання 
чинності Угодою про ЗВТ СНД і 
ще до обмежувальних заходів 
російської митниці на кордоні. 
Водночас аналіз двосторонньої 
торгівлі України з північним 
сусідом за останні три роки 
свідчить, що зменшення обсягів 
вітчизняного експорту було по-
в’яза  не з трьома факторами. По-
перше, з погіршенням економіч-
ної ситуації в самій РФ, а відпо-
відно й зі скороченням місткості 
російського ринку (див. Тиж-
день № 37/2013). По-друге, з 
довгостроковою політикою ви-
тіснення українських виробни-
ків на користь російських, про-
ведення заходів імпортозамі-
щення. Таку політику Москва 
здійснює давно і системно. При-
чому, як показує досвід відносин 
між РФ та партнерами по Мит-
ному союзу, жертвами її протек-
ціонізму стають і Білорусь та 
Казахстан (див. Тиждень № 
34/2013). По-третє, з політично 
вмотивованими обмеженням на 
імпорт низки товарів із України. 
Однак вони запроваджуються 
давно, щоб примусити Київ до 
повноцінного вступу до Мит-
ного союзу, а не відмови від 
Угоди про асоціацію з ЄС. Тож не 
варто чекати довготривалого 
поліпшення динаміки українсь -
кого експорту до РФ без приєд-
нання Києва до МС, сама лише 
відмова від асоціації з ЄС тут не 
допоможе.

Хто Заплатить?
Для Януковича від початку 
важливо було лише те, хто ком-
пенсує провали його першого 
президентського терміну й дасть 
запас міцності та фінансовий 
імпульс для переобрання на дру-
гий. 

У пошуках додаткових ко-
штів українська влада називала 
суми втрат: €150-165 млрд. 
«Український уряд ніде й нічим 
не аргументував таких даних», – 
наголосив у інтерв’ю «Коммер-
санту» посол Великої Британії 
Саймон Сміт. Він заявив, що «Єв-
ропейський Союз – це не уста-
нова, яка покриває бюджетний 
дефіцит». Отже, коли стало зро-
зуміло, що грошей, на які так 
розраховувала українська, не 
буде інакше ніж під програму 
непопулярних, з електорального 
погляду, реформ, та ще й у пе-
реддень президентських вибо-
рів, асоціація втратила для Яну-
ковича сенс. Микола Азаров від-
верто заявив у Верховній Раді, 
що «останньою краплею (у тим-
часовому зупиненні підготовки 
до Угоди. – Ред.) стала позиція 
МВФ, викладена в листі, отрима-
ному урядом 20 листопада». Там, 
зокрема, йшлося про готовність 
Фонду до рефінансування попе-
редніх боргів перед ним-таки на 
суму $4 млрд, а не про надання 
$15 млрд кредитів, на які розра-
ховували в Києві.

Піймавши торік облизня від 
Путіна, який вимагав повної 
здачі країни способом вручення 
йому контролю над стратегіч-
ними активами та вступу до 
Митного союзу, Віктор Федоро-
вич, як виявилося, і далі не цу-
рається «консультацій» із росій-
ським президентом, проте в се-

кретному режимі. Зокрема, без 
особливої публічності трива-
ють переговори про створення 
газотранспортного консорці-
уму, що активізувалися мину-
лого тижня. Країна мітингує і 
вимагає Угоди з Європейським 
Союзом, а міністр енергетики 
Едуард Ставицький раптом зі-
знається журналістам, що в той-
таки час відбуваються перемо-
вини про створення двосторон-
нього консорціуму з експлуата-
ції українського газогону. 

Європи Не миНути
Відмовляючись від Угоди про 
асоціацію з ЄС, Янукович, схоже, 
не дістав жодних гарантій від 
Москви. Російські чиновники на 
умовах анонімності уже почали 
дезавуювати наявність якихось 
домовленостей щодо зниження 
ціни на газ, ув’язувати можли-
вість отримання додаткових кре-
дитів виключно із вступом до 
Митного союзу.

Утім, риторика президента 
та його поїздка на саміт до Віль-
нюса свідчать, що мости з ЄС на 
Банківській палити не поспіша-
ють. Путін може й «кинути», а 
без зовнішньої підтримки ре-
жим Януковича довго не про-
тягне. Навіть очікувана україн-
ською стороною нова ціна бла-
китного палива з Росії (на $150 
за 1 тис. м³ нижча, ніж нинішня) 
до весни дасть змогу заощадити 
не більш як $1–1,5 млрд. Тим ча-
сом МВФ після зриву асоціації та 
відмови від виконання його ви-
мог не дасть грошей навіть на ре-
фінансування боргів перед ним 
самим.

Це головна, але не єдина 
причина, яка не дає змоги поста-
вити хрест на можливості під-

микола азаров: 
«Керівництво РФ 

однозначно 
заявило: 

підписання Угоди 
означає, що далі 

обговорювати 
торгово-економічні 
режими не матиме 

сенсу. Нам було 
чітко сказано: ми 

готові в 
тристоронньому 

режимі обговорити 
проблеми, але для 

цього відкладіть 
підписання Угоди, 
ми сядемо за стіл 

перемовин, 
домовимося, а 

потім підписуйте»

співголова місії 
Європарламенту 

александр 
Квасневський: «ЄС 
веде переговори з 

країнами-
кандидатами як із 

суверенними 
суб’єктами, якщо 

вони вирішують, що 
хочуть вести ці 
переговори... 

Важко собі уявити, 
щоб можна було 

знайти спільну мову 
ЄС із Росією, яка 

хоче мати Україну в 
Митному союзі, а в 

майбутньому і в 
Євразійському 

союзі»
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Інвестиційно неприваблива
При щорічному падінні обсягів залучених іноземних інвестицій частка, 
що надходить із Кіпру та Британських Віргінських островів, становить 2/3 усього 
приросту за час президентства Януковича. 

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ З КРАЇН СВІТУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ, $ МЛРД

На 01.10.2013 На 01.04.2010

Кіпр

Британські 
Вiргiнськi острови

 
Решта країн

18,7 (33%)

9,1 (2
2,7%)

1,3
 (3

,2
%

)

29,6 (74,1%)

2,5 (4,4%)

35,4 (62,6%)



писання Угоди про асоціацію за 
президентства Януковича. Ще 
однією вагомою причиною є єв-
ропейський фактор у виборах 
2015 року.

Хоч би які були підсумки са-
міту у Вільнюсі, Янукович більше 
не зможе приписати собі лаври 
євроінтегратора. Якщо Угоду 
таки буде підписано, це сприйма-
тиметься як результат тиску сус-
пільства, що вийшло на численні 
Євромайдани по всій країні і сто-
тисячний у центрі столиці. Якщо 
ж її укладено таки не буде, вся 
відповідальність ляже лише на 
Януковича, який знищив мож-
ливість зближення з Європою на 
фінішній прямій. В умовах, коли 
і опозиція, і ЄС готові були до 
максимальних поступок для під-
писання Угоди.

Таким чином, Віктор Януко-
вич повернув опозиції можли-
вість монопольно експлуатувати 
карту євроінтеграції. Його від-
мова від неї, а тим більше 
спроби здати стратегічні об’єкти 
української економіки Росії в об-
мін на ті чи ті пом’якшення з 
боку останньої, стануть мобілі-
зуючою ідеєю для суспільства. 
Тоді за опозиційного кандидата 
у президенти голосуватимуть  
(і що не менш важливо, захища-
тимуть результат на майданах) 
не як за конкретну, далеку від 
ідеалу особистість, а як за ви-
разника європейського вибору.  
А Янукович натомість ототож-
нюватиметься з утягуванням 
країни до Митного союзу або, в 
кращому разі, самоізоляцією в 
сірій зоні між Європейським та 
Євразійським союзами. Вна-
слідок зміни поколінь, про яку 
не раз писав Тиждень (див. № 
50/2012, № 22/2013), частка 
прихильників європейського 
вектора в країні значно вища за 
другу, причому навіть більша, 
аніж це було 2004 року.

Однак європейцям, які, схо-
 же, покладають надмірні споді-
вання на здатність українсь -
кого суспільства вибрати у 2015 
році президента, котрий при-
веде країну в Європу, варто 
уважніше придивитися до ситу-
ації в Україні. Не можна недо-
оцінювати специфічні пробле-
 ми авторитарної пострадянської 
країни, де волевиявлення грома-
дян може бути не просто сфаль-
сифікованим, а й більш витон-
чено спотвореним завдяки за-
стосуванню владою різноманіт-

них технологій. Це тим про-
стіше зробити, що, на відміну від 
2004 року, в Україні нині від-
сутня єдина альтернатива ре-
жиму Януковичу. В умовах вирі-
шальної сутички за владу, яка 
для цього президента значно 
важливіша, ніж ЄС чи Росія, ці 
проблеми розчахнутої опозиції 
зроблять її ще більш вразливою і 
менш ефективною.

Відмова від асоціації об’єк -
тивно посилює ймовірність жор-
сткого сценарію виборів 2015 ро -
ку й на перший погляд обмежує 
можливості ЄС впливати на си-
туацію в Україні. Однак на-
справді Угода з Євросоюзом осо-
бливо не стримувала б чинного 
президента. Після всіх «компро-
місів», на які ЄС пішов у питанні 
неповного виконання початко-
вих вимог для підписання Асоці-
ації, він мав би підстави очіку-
вати аналогічної поступливості і 
в питаннях зловживань на вибо-
рах. Тим більше що маючи імідж 
«євроінтегратора, з яким можна 
мати справу», Янукович знижу-
вав би для європейців інтерес до 
зміни влади в Україні.

Натомість відмова Янукови-
 ча від асоціації відкриває перед 
ЄС додаткові стимули для актив-
нішої гри на українському полі. 
У її основу мало б лягти усвідом-
лення того факту, що з нинішнім 
президентом не мож  на й не 
варто мати справу. Відтак зу-
силля мають бути спрямовані на 
активну підтримку альтерна-
тиви нинішній владі за трьома 
основними напрямами. По-
перше, це робота з українською 
опозицією, якій потрібно допо-
могти самоорганізуватись і по-
новити курс на євроінтеграцію. 
По-друге, підтримка інститутів 
громадянського суспільства, що 
мали б чинити тиск як на владу, 
так і на опозицію, змушуючи ді-
яти в інтересах демократизації 
та європейської інтеграції. По-
тре  тє, це робота з різними гру-
пами впливу у владі, зокрема з 
великим бізнесом, на який ЄС та 
США мають важелі впливу, щоб 
він виступив проти сценаріїв 
утримання влади Януковичем за 
будь-яку ціну. Це могло б поєд-
нуватися з постійною загрозою 
суворих персональних санкцій 
проти Януковича та його най-
ближчого оточення. 

Продовження теми 
на стор. 14–21



автор:  
Юрій 

макаров

імперія-мати 
чекає
Україна об’єктивно не могла знову не потрапити 
в орбіту Росії

Б
ула коротка ейфорія. Не-
зрозумілий, непередбачу-
ваний президентський 
маневр збив із пантелику 

й обеззброїв як опозицію, так і 
громадськість, не кажучи вже 
про слухняних підлеглих. Хоча 
можна було реагувати й твере-
зіше. Оцей – євроінтегратор? 
Реформатор, здатний на карди-
нальні зміни? Та не смішіть!

Саме ейфорія попервах зава-
дила провести очевидні пара-
лелі зі ще одним східноєвропей-
ським диктатором: Аляксандр 
Лукашенка теж активно загра-
вав з об’єднаною Європою, і 
вона також серйозно ставилася 
до його ескапад, а бацька лише 
мав намір крутити по черзі 
Брюсселем і Москвою як циган 
сонцем. Це, швидше за все, не 
означає, що сам Вік тор Януко-
вич, у швидкісному режимі роз-
криваючи обійми Заходу, тільки 
клеїв дурня й не мав на меті 
конкретного результату у ви-
гляді підписаної Угоди про асо-
ціацію (хоча деякі експерти, зо-
крема Тиждень, попереджали, 
що вся єврогра для нього від са-
мого початку була блефом на 
адресу Путіна). Так чи так, а ло-
гіка його вчинків – логіка лю-
дини, загнаної в глухий кут 
власними апетитами та фобі-
ями, – ніяк не сприяла щасли-
вому фіналу.

Важко аналізувати, а тим 
більше прогнозувати політику, 
яка ґрунтується не так на 
об’єктивному інтересі, як на 
суб’єктивних слабостях того чи 
іншого гравця. Тут для повноти 
картини треба було б мати до-
ступ до секретних файлів, а ще 
краще – цифровий диктофон 
під диваном. Але ж є сувора ре-
альність, яка або сприяє, або 
опирається спонтанним рухам 
тих, хто переконаний, що само-
стійно приймає рішення.

Сувора реальність – це 
Україна, яка прожила вже  
22 роки в статусі формально не-
залежної держави, а фактично 
досі має тисячі бізнесових, по-
літичних, культурних зв’язків 
із колишньою метрополією.  
З Росії за місцем народження і, 
головне, ментально походить 
чимало вищих чиновників, 
уповноважених приймати клю-
чові рішення. У Росії – влас-
ність значної кількості набли-
жених до влади підприємців.  
У Росії – джерело добробуту пев-
ного кола олігархів, які збили 
свої статки на спекуляціях вугле-
воднями. У Росії – ринки збуту 
технологічно відсталої продук-
ції, і якщо частину цієї продукції 
можна вдосконалити під сві-
тові стандарти, то інша час-
тина за межами колишнього 
СРСР нікому категорично не 
потрібна ні в якому вигляді. У 
Росії – коріння багатьох медіа-
менеджерів, які визначають ін-
формаційну політику ЗМІ. У Ро-
сії – центр тяжіння суттєвої 
частки культурної еліти, куди її 
тягнуть гонорари, які немож-
ливо порівняти з місцевими. Ро-
сія безкомпромісно домінує в 
українському медійному про-
сторі. Нарешті, й це головне, у 
Росії зберігається, а останнім ча-
сом додатково активно плека-
ється традиційний для імперії 
феодальний тип відносин, на 
якому тримаються взаємодія 
правлячих еліт і, ширше, розпо-
діл владних пов новажень в усіх 
країнах, котрі залишилися на 
пострадянській орбіті. Цей тип 
відносин передбачає ігнору-
вання законів, особисту лояль-
ність, слухняність потужних си-
лових органів, підконтрольність 
будь-якої прибуткової діяльності 
та, як наслідок, корупцію, сва-
вілля, незахищеність громадян і 
підприємців. Зламати таку ма-

трицю значно складніше, ніж 
поміняти обладнання й технічні 
регламенти під стандарти ЄС.

Від цього переліку можна 
втомлено відмахнутися: мов-
ляв, знову за рибу гроші. Ні, на-
справді йдеться не про якусь мі-
фічну русофобію, а про сприй-
няття чи несприйняття засад, 
на яких досі побудоване життя в 
нашій державі та суспільстві 
(про сусідню країну зараз не 
йдеться, це проблема її народу). 
Ті засади мають здатність са-
мовідтворюватися, а надто 
коли вони щедро підживлю-
ються з-за східного кордону. 
Тому типологічно й геополі-
тично ми досі лишаємося ім-
перською провінцією, а неза-
лежність України – це все ще 
певною мірою фікція.

Від перших місяців 1992 року 
в Україні поширилося гасло 
«розбудови держави» як одного 
із загальнонаціональних пріо-
ритетів. Тоді йшлося конкретно 
про створення всіх інститутів 
влади, причому, ніде правди 
діти, за єдиною відомою тодіш-
нім авторам моделлю – радян-
ським зразком. Численні мініс-
терства, відомства, установи, ад-
міністрації, інспекції здавалися 
запорукою успішного функціо-
нування країни. Замість того 
щоб пов ністю демонтувати старі 
механізми й ретельно почис-
тити особовий склад від потен-
ційних колаборантів, тодішні 
лідери виконали свою місію як 

14|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 48 (316) 29.11–5.12.2013

ТЕмА НомЕРА|викрадення Європи

Сувора реальність – 
це Україна, яка 
прожила вже 22 

роки в статусі 
формально 
незалежної 
держави, а 

фактично досі має 
тисячі бізнесових, 

політичних, 
культурних зв’язків 

із колишньою 
метрополією

У Росії зберігається, 
а останнім часом 

додатково активно 
плекається 

традиційний для 
імперії 

феодальний тип 
відносин, на якому 

тримаються 
взаємодія 

правлячих еліт і, 
ширше, розподіл 

владних 
повноважень в усіх 

країнах, які 
залишилися на 
пострадянській 

орбіті



могли: відтворили імперію в мі-
ніатюрі. Але оскільки остання 
була позбавлена основного її не-
рву й сенсу існування: експансії, 
намагання нав’язати власну 
волю іншим, реалізувати свій 
інтерес скрізь, куди можна до-
тягнутися, то вона об’єктивно не 
могла знову не потрапити в 
чужу орбіту.

Не треба ілюзій: на планеті 
ніде немає цілковитої, тоталь-
ної незалежності. Ми давно 
живемо в єдиному світі, де ко-
жен опосередковано залежить 
від іншого: від цін на нафту, від 
ринків, від тероризму, від гаря-

чих точок, які провокують не-
контрольовані міграції, від тех-
нологічних викликів і глобаль-
них трендів. Дорослі країни 
враховують ці залежності й на-
магаються їх мінімізувати. 
Хтось зміцнює кордони, хтось 
запроваджує жорсткі обме-
ження всередині, хтось вибудо-
вує альтернативні стратегії – 
усе залежить від типу суспіль-
ства й свідомості. Китай, на-
приклад, намагається захис-
тити свій інформаційний про-
стір від «шкідливих» впливів, 
обмеживши доступ до інтер-
нету. Сполучені Штати, на-
впаки, прагнуть компенсувати 
власну вразливість від стрибків 
цін на енергоносії, тому розро-

били революційні технології їх 
видобутку на базі власних ро-
довищ, а також активно екс-
плуатують нетрадиційні дже-
рела енергії і вже здобули енер-
гетичну незалежність. 

Для України першим кро-
ком на шляху убезпечення себе 
від зовнішнього тиску мало би 
бути вжиття низки заходів, які 
гарантували б її самодостат-
ність у різних сферах. Наполег-
ливо провадити мовну полі-
тику, щоби підживити ідентич-
ність і позначити аж ніяк не 
символічний культурний кор-
дон. Дбати про свободу преси, 
юридичну й фактичну, щоби 
панувати у власному медіа-
просторі, а не віддавати його на 
відкуп ідеологічному против-
никові. Суворо тримати в 
межах закону силовиків, щоб 
вони не перетворилися на по-
стійний фактор саморуйну-
вання. Змусити мафіозні клани 
або повністю легалізуватися, 
або забратися (у вигнання чи у 
в’язницю – це вже деталі). 
Сприяти малому й середньому 
бізнесу, аби забезпечувати 
стале зростання, а не тупцю-
вати в межах нульових показ-
ників приросту ВВП. Оберігати 
іноземних інвесторів, щоби 

мати зиск від стабільних вли-
вань в економіку грошей і впро-
вадження технологій. Реально, 
а не декларативно диверсифі-
кувати джерела постачання 
енергоресурсів. Вибудувати на-
решті незалежну судову гілку, 
щоби бути впевненими в кінце-
вому справедливому вирішенні 
будь-якого конфлікту, а не три-
мати кожну людину включно з 
першими особами держави на 
гачку непевності.

Взагалі-то держава, не по-
збавлена суб’єктності, мала б 
виконати всі ці складні, але 
суто технічні вимоги сама, без 
сторонньої допомоги. Не суди-
лося: неситі пострадянські (а по 
суті, радянські) еліти, зарод-
кове громадянське суспільство, 
невпинний негативний вплив 
«старшого брата», байдужість 
міжнародної спільноти. Укра-
їна двічі проґавила свій шанс: 
вперше відразу після здобуття 
юридичної незалежності, 
вдруге – після повстання мас 
2004 року, яке призвело лише 
до ротації персоналій та симво-
лів. Ані влада, ані опозиція, ані 
громадськість не збиралися 
вписувати у свій порядок ден-
ний рішучий розрив із мину-
лим (більше про це – на 
стор. 16). На нинішньому етапі 
асоціація з ЄС могла бути щас-
ливим шансом і відіграти роль 
додаткового інструмента, про-
теза, милиць, щоби нарешті до-
помогти нашій країні звестися 
на ноги. Європа не могла й не 
мала виконувати жодне з по-
точних завдань українців за-
мість самих українців. Проте 
навіть формальне запрова-
дження певних правил, до яких 
зобов’язувала б провалена 
угода, могло би: а) підштов-
хнути так звані еліти до посту-
пових системних реформ; б) до-
помогти громадянському сус-
пільству відстоювати свої права 
в межах зрозумілих універ-
сальних процедур.

Віктор Янукович може 
скільки завгодно тішитися ілю-
зією, що переграв Путіна й Бар-
розу, це по-нашому, по-
пацанському. Ні фіга. Україна 
не Білорусь, а він не бацька, тут 
інші ставки. Без європейських 
милиць не зможе він уникнути 
поглинання матір’ю-імперією, 
де його чекають з апетитом. 
Але то вже тема наступної роз-
мови. 

Ані влада, ані 
опозиція, ані 
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певНоЮ міроЮ ФіКЦіЯ
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22 роки без мойсея…
п

одії навколо Вільнюського саміту засвідчу-
ють, що дива євроінтеграції України не ста-
лося, як не сталося дива з нашою ще доволі 
провінційною футбольною збірною, що, 

природно, не змогла перемогти команду Франції. 
Дивує інше: чому так багато недурних людей пові-
рили в те, що регіонали з їхньою кредитною істо-
рією, з їхньою ментальністю приведуть Україну в 
Європу. Хіба хтось не бачив очевидного: ненависть 
чи в найкращому разі нехіть щодо української 
мови, історії та культури, вкрай низький рівень 
освіти і виховання, кримінально-радянська іден-
тичність замість української… Тоді звідки ж ці очі-
кування? Схід ближчий цим фігурантам за їхньою 
природою, не кажучи вже про те, що будь-який 
партнер для них – то насамперед об’єкт шахраю-
вання.
Звісно, все було зроблено і визначено ще в 2010 
році, коли певна частина націонал-демократів 
на чолі з Ющенком здала Україну за активної 
підтримки підкупних кіл національної інтелі-
генції. Після цієї великої зради не варто дивува-
тися зрадам регіона-
лів, що, власне, й не 
зрада, бо у відданості 
Україні вони ніколи 
раніше не клялися. 
Зрадити може лише 
свій, як Ющенко, а 
«пацани» своїми їй не 
були і не є. Тепер усі ці 
поети, прозаїки, кри-
тики можуть скільки 
завгодно клясти тих, 
кому посприяли взяти 
владу й удавати, що 
вони до того не при-
четні. Усі їхні надії на те, що регіональний 
донецький tribe пропишеться в Європі (разом із 
нами всіма), були збудовані на піску. Ніякого 
українського патріотизму поміж біло-синіх не-
має (є лише бізнес-інтереси) і не було, культу-
рою вони не обтяжені, як, власне, і високим ін-
телектом, навіть пересічним, щоб зрозуміти, що 
Москва ніколи не спілкуватиметься з ними на 
рівних, ніколи не братиме до уваги їхні інте-
реси, а дивитиметься на них як на власний шмат 
хліба із салом.
За ці роки незалежності в нас не сформували діє-
здатної моральної опозиції саме через слабкість 
 та егоїстичність інтелектуальної «еліти», що вза-
галі вирізняється недисциплінованістю мис-
лення (духовною «розхристаністю»), засадничим 
і демонстративним суб’єктивізмом, надмірною 
емоційністю й дитячою примхливістю на тлі су-
цільної національної безвідповідальності. Од-
ним із яскравих виявів цих рис є підліткова не-
здатність чесно визнавати свої помилки і глуп-
ства, з гідністю казати «mea culpa» – моя про-
вина. Гидко дивитися, коли ті письменники, лау-

реати, ветерани європейських імпрез починають 
метушливо виправдовуватися і запевняти, що  
«я особисто в 2010 році проголосував за Тимо-
шенко» (попередньо загітувавши тисячі людей 
голосувати «проти всіх»). А відомий прикарпат-
ський літературний геній пише тепер статті, у 
яких гордовито заявляє, що він не хоче з таким 
поганим Януковичем іти до Європи. Звісно, з та-
ким Януковичем треба йти тільки до Москви, що 
нам найближчим часом запропонують…
Ми не маємо потужної інтелектуальної верстви, 
крім купки диваків, які не злазять з екранів і 
шпальт газет, реалізуючи там свої комплекси й 
остаточно заплутуючи нещасний народ.
Кого виховує така інтелігенція, якщо вона саму 
себе не спромоглася виховати? У цих людей від-
чувається великий біль за себе любих, а не за 
країну. Самі вони вже давно вирішили особисте 
європейське питання, тому дивляться на укра-
їнські проблеми з високих європейських ратуш, 
геть не обтяжуючись українськими негараз-
дами, лише інколи кидаючи здалека свої «по-

ради» українцям.  
У 2010-му розповідали 
європейцям: Януко-
вич уже не той, що в 
2004-му, Віктор Федо-
рович змінився, поро-
зумнішав, зробив ви-
сновки тощо. Що вони 
розкажуть тепер тим, 
кого «розвели, як ко-
шенят»? Інші наші ін-
телектуали насоло-
джуються провокаці-
ями на кшталт обгово-
рення яскравої особис-

тості «українського Троцького», аналогією 
цього раніше незнаного «борця за Україну» ни-
щачи всі критерії розрізнення добра і зла, поши-
рюючи моральний релятивізм, що особливо не-
безпечно в дезорієнтованому українському сус-
пільстві. Ці інтелектуальні гравці зовсім загра-
лися… 
А коли немає притомної та цілеспрямованої ін-
телектуальної верстви, нізвідки взятися й нор-
мальній, адекватній опозиції. Ще невідомо, у що 
могла б виродитися робітнича опозиція «Солі-
дарності», якби не польська інтелігенція, яка 
показала себе дорослою і відповідальною, здат-
ною ставити інтереси нації вище за власні кор-
поративні й особисті.
У нас за всі ці роки не виростили жодного справді 
потужного національного лідера, тому патріо-
тичні кола постійно змушені шукати політичних 
чужинців, на яких можна було б зробити ставку. 
Ось і справу євроінтеграції України довелося пе-
редати регіональній «бригаді», бо Ющенко і 
Тимо шенко за п’ять років видимих чвар і підки-
лимних з’ясовувань її провалили. Можна спере-

16|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 48 (316) 29.11–5.12.2013

ТЕмА НомЕРА|погляд

ЗаЯва КаБміНу  
про приЗупиНеННЯ 

ЄвроіНтеграЦії уКраїНи 
проДемоНструвала, 

що, ЯК ми й переДБачали, 
НіЯКого плаНу «Б» 

опоЗиЦіЯ – іНтелігеНЦіЯ  
Не маЮтьМи не маємо по-

тужної інтелекту-
альної верстви, 

крім купки диваків,  
які не злазять з 

екранів і шпальт га-
зет, реалізуючи 

там свої комплекси 
й остаточно заплу-
туючи нещасний 

народ



Погляд  
Євгена Головахи 
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чатися, хто з них винен більше, але то вже не має 
великого значення. За ці 22 роки не з’явилося на-
віть адекватного пояснення того, що відбувається 
в Україні. Як бідкався колись радянський генсек, 
чекіст Андропов: «Ми не знаємо суспільства, в 
якому живемо». Відсутність такого знання – про-
вина аж ніяк не простого малоосвіченого люду…
Є ще одна частина інтелігенції, що побувала в 
депутатах, міністрах, віце-прем’єрах, обтя-
живши себе маєтками, земельними ділянками, 
палацами, фірмами і кредитними спілками. 
Вона й сама нічого помітно корисного для Укра-
їни не зробила, однак інших до управління та-
кож не допустила. Цілковитий крах їхніх «па-
тріотичних» зусиль пояснюється тим, що боро-
лися за Україну без відриву від «корита». Проте 
найбільший гріх – вони посідали чужі місця, 
створили навколо себе в кадровому плані «ви-
палену землю», викликаючи ілюзію бурхливої 
діяльності, ілюзію, що нація на цій ділянці має 
діячів, а насправді то був симулякр. 
То хто ж мав іти до народу, вказуючи йому 
шлях? За турботами про маєтки ніколи було… 
Світочі національної духовності, приміром, під 
час ухвалення ганебного закону Колесніченка – 
Ківалова відпочивали, а Інна Богословська, 
кот ра в ім’я інтересів Партії регіонів сиділа 
влітку в Києві, замість знаного націонал-
демократа, голови Комітету ВР візу, потрібну для 
подальшого просування «КаКи», поставила…
Хто ж у нас по-справжньому боровся за євроінте-
грацію? Може, опозиція? Щось не видно було… 
Чомусь вирішили, що все зроблять донецькі 
хлопці. А головний хлоп раптом не схотів. На-
віщо йому та Європа, де президента можуть усу-
нути з посади за маленький привілей, котрим він 
скористався не за законом? Де міністрів женуть 
за плагіат, що стався 20 років тому?
На превеликий жаль, заява Кабміну про призу-
пинення євроінтеграції України продемонстру-
вала, що, як ми й передбачали, ніякого плану 
«Б» опозиція – інтелігенція не мають. Шкода, 
бо безвідповідальність знаних, впливових лю-
дей, які дають приклад поведінки мільйонам, 
виливається у великі національні трагедії… Ми 
ще раз переконалися, що українська нація не 
має свого Мойсея, себто повноцінної інтеліген-
ції, здатної на великі справи. Як наслідок – має 
розпорошену, лякливу, недієздатну опозицію, а 
в суспільстві – загальну апатію.
У нас чомусь вирішили, що українці бодай щось 
можуть отримати без боротьби. Ось так автома-
тично з таким режимом, як нинішній, в’їдуть у 
європейське співтовариство… Підстави для та-
кої впевненості вкрай загадкові. Щось таки не-
гаразд із нашою суспільною психікою, якщо ми 
могли хоча б на хвилину повірити, що «партія 
шахраїв і злодіїв», як називають аналогічну 
структуру в Російській Федерації, має привести 
Україну в Європу. Вони вже давно своїми банків-
ськими рахунками, палацами, дітьми, кохан-
ками, розвагами перебувають у Європі, проте 
Україна, на їхнє переконання, повинна й надалі, 
а бажано назавжди, як їхня фазенда з білими 
рабами-українцями, залишатися під боком «со-
ціально близької» їм Росії, щоб бути територією 
з унікальними можливостями безмежної екс-

плуатації та розкрадання. Будь-які реальні ре-
форми для них подібні до смерті? Тож, доки ця 
«пацанська» публіка при владі, жодних пер-
спектив Україна не має і не матиме. Хіба що пер-
спективи остаточної деградації і занепаду.
Не викликає сумнівів, що гра в наперстки з ЄС 
ще дасться взнаки представникам нинішньої 
влади. Є речі, яких навіть у ліберальній Європі 
не пробачають. Тепер уже, гадаю, всім зрозуміло, 
що європейський шлях несумісний із нинішнім 
клептократичним, кланово-олігархічним режи-
мом абсолютної автократії, де доля 46 мільйонів 
громадян залежить від примх і комплексів од-
нієї людини. Цікаво, як навіть у принципі такий 
режим можна інкорпорувати у співдружність 
демократичних країн, якою є Європейський 
Союз?
Історія ще раз пояснила нам, що євроінтеграція 
має бути масовим рухом української громад-
ськості, а не кулуарно-кабінетними інтригами оді-
озних фігурантів. Крім того, зрозуміло, що бо-
ротьба за європейську перспективу й боротьба 
проти регіонального ярма, проти автократії є 
одним-єдиним процесом, бо нинішня влада Укра-
їни антиєвропейська за своєю суттю.
Ну а Мойсеї з’являються тоді, коли починається 
справжня, а не позірна, не бутафорська бо-
ротьба, що виведе народ із пустелі… 

LEXUS LF-NX TURBO представлено  
на Токійському автосалоні-2013    

нова модифікація концептуального кросовера lF-NX TURBO дебютувала на то-
кійському автосалоні-2013. Гібридна версія концепта lF-NX hV була представлена 
нинішнього року раніше на Міжнародному автосалоні у франкфурті. В токіо відбу-
лася світова прем’єра нової модифікації цього автомобіля.

концептуальний автомобіль lF-NX TURBO укомплектовано першим в історії 
lexus бензиновим двигуном внутрішнього згоряння з турбонагнітачем. завдяки 
оптимізації температури відпрацьованих газів випускний колектор, вмонтований 
у головку блоку циліндрів, забезпечує поєднання високих експлуатаційних харак-
теристик з ощадливим споживанням пального та його ефективне згоряння. новий 
двигун концептуального кросовера lF-NX TURBO гарантує напрочуд швидку ре-
акцію на дії водія та неабияку динаміку руху, водночас демонструючи надзвичай-
ну економію пального. Він прокладає шлях для використання двигунів із турбонаг-
нітачами на майбутніх моделях марки lexus.

новий lF-NX TURBO має таке саме загальне сміливе та новаторське оформлен-
ня, як гібридний концепт lF-NX hV, але відрізняється від нього багатьма елемен-
тами зовні та в салоні, що підкреслюють високий потенціал дволітрового двигуна 
з турбонагнітачем.

фірмова веретеноподібна радіаторна решітка lexus тепер має тоновану хро-
мовану окантовку, а також дрібносітчасту структуру чорного кольору. Під ре-
шіткою міститься спойлер із матовим хромованим покриттям, який виступає 
знизу. Він візуально підкреслює знижений центр ваги концептуального кросо-
вера та його спортивний характер. Вертикальні передні повітрязабірники оба-
біч вкриті блискучою чорною емаллю, а всередині мають покриття у формі чор-
ної сітки.

У задній частині автомобіля бампер, що має нову нижню частину з гострим, на 
всю ширину аеродинамічним дифузором із матовим хромованим покриттям. оба-
біч нього містяться виразні хромовані вихлопні труби, що за формою подібні до вер-
тикальних повітрязабірників спереду.

нові, агресивніші на вигляд 20-дюймові легкосплавні диски тепер «взуті» у низь-
копрофільні шини 255/45R20 на відміну від шин 255/50R20 на гібридній моделі. нові 
колеса надають концептуальному автомобілю lF-NX більш спортивного та впевне-
ного вигляду.

Всередині авто, щоб підкреслити динамічний потенціал дволітрового двигуна 
з турбонагнітачем, тепер використано спортивну червону підсвітку для комбінації 
приладів, екрана навігаційної системи, інтерфейсу, сенсорної панелі системи дис-
танційного керування Remote Touch і плафонів освітлення салону та дверей.

www.lexus.ua
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Ми ще раз переко-
налися, що україн-
ська нація не має 

свого Мойсея, 
себто повноцінної 
національної інте-
лігенції, здатної на 

великі справи
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вільнюс за день до саміту
«Підписуйте – не пошкодуєте», – кажуть мешканці Вільнюса 
українцям, підбадьорюючи їх перед відкриттям саміту ЄС

в
ільнюс із вікна літака ба-
читься доволі маленьким. 
Він і справді невеликий по-
рівняно з іншими столи-

цями. Якихось півмільйона насе-
лення та й годі. Коли б не парки й 
ліси, що займають половину всієї 
площі міста, то й заблукати було 
б ніде.

Зовсім поруч, за якихось 26 
км від Вільнюса, – географічний 
центр Європи. Принаймні так 
твердять учені із французького 
Національного інституту геогра-
фії, вирахувавши точку перетину 
ліній, що з’єднують Гібралтар з 
Уралом і норвезький мис Норд-
кап з островом Крит. І хоч укра-
їнці можуть цьому заперечити, бо 
твердо переконані, що насправді 
центр Європи біля Рахова, де 
його встановили ще вчені найяс-
нішого цісаря Австро-Угорщини 
Франца Йосифа, та суті справи це 
не змінює.

Центр Європи нині стовідсот-
ково перемістився до Вільнюса, і 
це невеличке місто – таки сто-
лиця континенту. Хоч тимчасова, 

хоч на два дні проведення саміту 
Східного партнерства, але саме їй 
судилося прийняти найповажні-
ших лідерів Європи і ввійти в іс-
торію як місто, де могла б вирі-
шитись доля України.

Ставши впливовим регіо-
нальним лідером, маленька, на-
віть за європейськими мірками, 
Литва, без потужної промисло-
вості, без особливих ресурсів, ото-
чена не надто дружніми сусідами, 
здійснила те, про що Україні на-
разі доводиться лише мріяти.

Хоч Вільнюс зовсім не справ-
ляє враження міста, яке тремтить 
в очікуванні глав майже всіх єв-
ропейських держав. За день до 
саміту Східного партнерства, про 
який начутий чи не кожен украї-
нець, тут на вулицях немає жод-
них ознак наближення знаменної 
події, окрім хіба що прапорів дер-
жав ЄС, розвішаних уздовж го-
ловної вулиці столиці – про-
спекту Ґедіміна, – а також кіль-
кох наметів за кафедральним со-
бором, де відбудеться основна 
частина запланованого офіціозу.

Хоча ці дрібниці можна з лег-
кістю прийняти за приготування 
до Різдва. Ось до нього справді 
готуються! Святкова ілюмінація, 
штучні ялинки на площах, анге-
лики у вітринах і санта-клауси на 
балконах старих кам’яниць.

Ні тобі пожвавлення на вули-
цях, ні масового скупчення право-
охоронців поблизу стратегічних 
об’єктів... Можна було б пояснити 
це паскудною погодою, холодом і 
мокрим снігом. Але річ, здається, 
в іншому – в самих литовцях.

Мешканці столиці таки в 
курсі, що відбувається. Коли ді-
знаються, що мають справу з 
українцями, делікатно випиту-
ють: «Чи не на саміт ви, хлопці, 
приїхали?». Дізнавшися, що таки 
на саміт, приязно посміхаються й 
по-дружньому, майже по-
змовницьки, радять: «Не бійтеся. 
Підписуйте. Не пошкодуєте. По-
чаток завжди складний».

Про українські євроінтегра-
ційні пристрасті тут знають доб ре. 
По-перше, Україна зі своїми 
«майданами» знову в топі найга-

автор: 
роман 
малко,  
Київ – 

вільнюс

За день до саміту Східного 
партнерства, про який начутий чи 

не кожен українець, тут на вулицях 
немає жодних ознак наближення 

знаменної події, окрім хіба що 
прапорів держав ЄС, розвішаних 
уздовж головної вулиці столиці – 

проспекту Ґедіміна
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рячіших новин, а по-друге, і це, 
мабуть, найголовніше, – україн-
ців тут люблять. Чи то спільна 
державотворчість у далекому ми-
нулому дається взнаки, чи щось 
іще, але литовці щиро твердять: 
наші народи дуже схожі між со-
бою. Вони готові наводити на за-
хист цієї гіпотези скільки за-
вгодно аргументів.

«Литовський характер схо-
жий з українським, – каже пані 
Зоя, українка з Житомирщини, 
яка мешкає в Вільнюсі від 1977 
року. Литовці, як і українці, мо-
жуть довго щось терпіти, але 
коли вже дійде до краю, все хо-
чуть змінити! А ще й литовці, й 
українці дуже працьовиті».

Народи схожі, а долі різні. 
Принаймні на нинішньому від-
тінку історії.

Багато хто пояснює секрет 
«литовського дива» консерватив-
ністю суспільства і його переваж-
ною однорідністю. «Литовський 
народ консервативний і дуже на-
полегливий, – стверджує не без 
гордості за своїх Іоланта, жи-
телька Вільнюса років 35. – Ми 
можемо бути собі на умі, не хва-
литись планами чи здобутками, 
але йти до мети. Може, повільно, 
може, якимись не зрозумілими 
іншим способами, але рухаємося 
вперед».

Наша відмінність – у термі-
нах перебування в радянському 
таборі. Литовськими кістками не 
настільки засіяли Сибір, як укра-
їнськими, бо не мали на це так ба-
гато часу. Їм трохи більше пощас-
тило. Поки що.

Литовські студенти вже бага-
 то років організовують за під-
тримки уряду й бізнесу експеди-
цію «Сибір», під час якої впоряд-
ковують поховання своїх мучени-
ків на забутих табірних цвинта-
рях. Потрапити в цю експедицію 
можуть лише найкращі, прой-
шовши доволі складну систему 
відбору. Що цікаво, українські 
цвинтарі вони також упорядкову-
ють, бо українців чомусь зазви-
чай ховали поруч із литовцями. 
Тільки от на численні пропозиції 
литовців працювати в парі поки 
що ніхто з українців не відповів. 
Може, це також складова успіху, 
що приховує в собі щось дуже 
глибоке та важливе?

«Якщо ви думаєте, що нас 
відразу взяли в Європу, то поми-
ляєтеся. Нас років 10 то брали, то 
не брали. То це не підходить, то 
те не підходить, – згадує Іо-

ланта. – Але наше суспільство не 
роздвоювалось, хочемо ми в Єв-
ропу чи не хочемо. Європа і 
крапка. В нас ніхто не виходив на 
вулиці й не бився, хоча, певно, 
були люди, що й не хотіли».

Попри свій консерватизм, 
про який тут так люблять гово-
рити, литовцям добряче дове-
лося змінитися, щоб стати чле-
нами ЄС, але вони не дуже шко-
дують. «Наш народ, який звик до 
відносної свободи в усьому, не зо-
всім відповідального ставлення 
до певних речей, змушений був 
прийняти чіткі правила. Тепер у 
нас доволі суворі рамки в усьому. 
Не миритися з цим не можна, 
але, як на мене, це також плюс. 
Це стимул щось робити, якось 
розвиватися», – каже Іоланта.

Співрозмовники Тижня, су-
дячи з усього, не надто цікав-
ляться соціологією, але всі як 
один твердять, що тих, хто хотів 
би повернути історію назад, оди-
ниці. Бо плюсів від членства у ЄС, 
безумовно, більше. Насамперед 
це свобода пересування світом. 
Усі про неї згадують.

«У нас дуже велика міграція, 
– продовжує розповідь Іоланта, – 
і її основна причина в тому, що 
відкрилися кордони. Людина шу-
кає, де краще». Литовців справді 
із задоволенням беруть на роботу 
в європейських країнах. Вони 
знають мови, добрі спеціалісти. 
«Ні англієць, ні американець не 
знає стільки мов, скільки лито-
вець: литовська, польська, росій-
ська, англійська, німецька. Плюс 
хороша освіта».

«Такий стан триватиме до- 
ти, – резюмує жінка, – поки ми не 
піднімемося до рівня провідних 
країн. Хоча вже багато хто повер-
тається й намагається себе знайти 
вдома. В мене є друг, який працю-
вав за кордоном і тепер повер-
нувся в Литву, збудував будинок, 
відкрив бізнес і каже, що більше 
нікуди не поїде».

Литовці – патріоти. Справ-
жні. Це стає зрозуміло навіть 
коли вони розповідають про 
власну владу. «Ми також неза-
доволені своїм керівництвом. 
Напевне немає такої країни, що 
була б задоволена. Але, якщо по 
суті, то, наприклад, Вільнюс, 
після того, як ми вступили до 
ЄС, розцвів. Якби ви приїхали, 
скажімо, в старе місто років 25 
тому, то всього, що зараз є, не 
побачили б. Усе було на біло-
руському рівні».

«Мені було 12 років, коли 
Литва стала незалежною, – каже 
Іоланта. – Я не хочу нікого обра-
зити – ні Україну, ні Білорусь, 
але такого цирку з бійками в нас 
у Сеймі не було ніколи. Коли 
українці до нас приїжджають, 
вони називають своїх депутатів 
клоунами. В нас немає і не було 
такої диктатури, як у Білорусі».

Люди зізнаються, що є про-
блеми з корупцією, але, мож-
ливо, тому що Литва маленька й 
усі всіх знають, депутати та чи-
новники «ретельно виконували 
всі пункти програми, якої вима-
гав ЄС». Звичайно, ніхто не без 
гріха. Якщо даси литовському чи-
новнику конверт, може, він його 
й візьме. Але, на відміну від укра-
їнського, не вимагатиме. З хаба-
рем чи без литовець дістане на-
лежні послуги від бюрократів. 
Різниця може бути лише у швид-
кості виконання.

Чи є такі, що захотіли б вер-
нутися до СРСР? «Ніхто, – каже 
литовська українка Зоя. – Ані в 
Радянський Союз, ані навіть до 
того періоду, коли Литва була 
поза ЄС. Спитайте будь-кого ін-

шого!» «Нема про що й гово-
рити», – вторить їй Живіля, що 
продає шкарпетки на сувенір-
ному базарчику в центрі Віль-
нюса. – Від цієї кагебешної сис-
теми всі хотіли втекти. Моя 
мама також була вислана в Си-
бір. Багато було вислано. І наш 
лідер Ландсберґіс був із такої 
родини. Люди багато пережили. 
Тому його підтримували. Весь 
народ якось хотів вирватися з 
пекла».

«У вас зараз із Росією також є 
багато проблем, – каже Живіля, 
– і я хотіла б сказати вашому пре-
зидентові, щоб не піддавався. Ви 
все це переживете. І кризу пере-
живете. В нас теж зараз еконо-
мічна криза. Ви, головне, не бій-
тесь. Не треба піддаватися. Що 
більше битимуть, то впертіше 
вставайте й ідіть уперед».

Ех, почув би це наш прези-
дент... Але він у ті хвилини, ма-
буть, лише збирав валізи. 
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«чи Не На саміт ви,  
ХлопЦі, приїХали?  
Не БійтесЯ. піДписуйте.  
Не поШКоДуЄте. початоК 
ЗавжДи сКлаДНий»



Двері Єс завжди відчинені
Західні політики, дипломати та експерти прокоментували Тижню 
відмову української влади від підписання Угоди про асоціацію

«Єс програв КлЮчову  
геополітичНу гру росії»
 леонідас Донскіс,  
депутат Європарламенту
На жаль, рішення тимчасово зупи-
нити підготовку до підписання 
Угоди про асоціацію може на де-
який час ізолювати Україну від Євро-
союзу. Головування Литви у Раді ЄС 
було й залишається чи не ідеальною 

можливістю для Києва завершити процес.
Єдиний, мабуть, позитивний момент у цьому всьому – 
пробудження українського громадянського суспільства. 
Негативний – те, що ЄС програв ключову геополітичну гру 
Росії, яка діяла незмірно агресивніше, ніж люб’язна й де-
кларативна об’єднана Європа. Нині РФ точно знає, що ЄС 
іще не має політики стосовно великих і внутрішньо розді-
лених нових членів на кшталт України й Туреччини.
Ситуація бачиться сумною і прикрою, але не безнадій-
ною. Потужна реакція народу змусить Віктора Януковича 
внести корективи у позицію щодо Угоди про асоціацію. У 
Вільнюсі, куди він пообіцяв приїхати, йому буде складно 
маневрувати, намагаючись догодити і ЄС, і Росії. Рано чи 
пізно він муситиме визначитися, бо не може орієнтува-
тися виключно на президентські вибори 2015 року: до 
того доведеться вирішувати проблему кризи в українській 
економіці, а це можна зробити тільки за допомогою ін-
вестицій ЄС і МВФ, а не пряників і батогів, які пропонува-
тиме йому перед виборами Владімір Путін.

«Я НіКоли Не вірив,  
що ЯНуКович Дуже ЗаЦіКавлеНий  
у ЗаХіДНій іНтеграЦії»

Девід Кремер, президент Freedom House 
Рішення тимчасово зупинити переговори з ЄС – це ката-
строфа західноінтеграційних зусиль України, яка не віщує ні-
чого доброго її демократії на наступні 15 місяців, а то й на-
довше. Провина за це лягає на плечі Януковича. Він міг про-
тистояти тому тиску, але вирішив цього не робити; частково, 

можливо, через гроші, які йому пообіцяв російський колега. Янукович більше цінує 
можливість залишитися при владі будь-якою ціною, ніж просування інтересів своєї 
країни. Зрештою, він боїться того, що могло статися б із ним та його родиною, якби 
він утратив владу. Насправді я ніколи не вірив, що Янукович дуже зацікавлений у за-
хідній інтеграції.
Це погано для Юлії Тимошенко. Янукович відчуває, що в нього будуть кращі шанси 
на переобрання, коли вона залишиться за ґратами. Відмовляючись від європей-
ського шляху, він цілком може вдатися до будь-яких інших заходів, що гарантують 
йому збереження влади, на кшталт поправки, яка може не дозволити Віталієві 
Кличку балотуватися на президентських виборах. Скасування другого туру голо-
сування може стати ще одним небезпечним маневром, адже так голоси за опози-
цію можуть розділитися і Янукович виграє більшість. З усього цього вимальову-
ється картинка дуже брудних – якщо не сфальсифікованих – виборів, а це стане 
величезним регресом української демократії.
Розчарування ЄС у роботі з Києвом можна зрозуміти, однак якби США та об’єднана 
Європа повністю відвернулися від України, то це тільки погіршило б ситуацію. Мож-
ливо, зараз час розглянути санкції проти певних українських посадовців за пору-
шення прав людини й антидемократичну поведінку. А коли бачиш, скільки україн-
ців виходять на протест проти рішення Януковича, це підбадьорює. Саме їх нам 
треба підтримувати, бо вони несуть краще й демократичніше майбутнє для країни.

«уКраїНсьКі ліДери оБрали 
КоротКостроКові переваги  
Замість тривалиХ вигоД»

Яцек протасевич, віце-президент  
Європейського парламенту
Я дуже розчарований рішенням українського уряду. Це 
означає, що українські лідери обрали короткострокові 
переваги замість тривалих вигод. Водночас це не озна-
чає, ніби двері для асоціації остаточно зачиняться… 

Сподіваюся, що український уряд дослухається до тих голосів, які проводять 
мітинги на Майдані з цього питання, і ухвалить відповідальне, далекоглядне 
й вигідне для майбутнього всієї України рішення.

«ситуаЦіЯ ДемоНструЄ  
слаБКість ЄвропейсьКої стратегії 
щоДо росії»

ребекка гармс, депутат Європарламенту,  
голова фракції Зелених
Ситуація демонструє слабкість європейської стратегії 
щодо Росії. ЄС бачився безпорадним після того, як Росія 
розгорнула торгову вій ну проти України та інших країн 
Східного партнерства. Поки двері Євросоюзу ще відчи-

нені для Угоди, громадяни України дуже активно реагують на останні події. 
Величезні хвилі протестів забарвлені в кольори європейських і українських 
прапорів. Вони показують обов’язки ЄС: ми маємо підтримати тих людей, ко-
трі досі сподіваються на зближення відносин із Європейським Союзом, демо-
кратичний розвиток і краще життя. Ми теж зацікавлені у стабільному та якіс-
ному розвитку в нашому сусідстві.

«уКраїНа ввійШла  
в періоД політичНої 
НестаБільНості»

войцех Конончук, керівник  
відділу україни, Білорусі  
та молдови Центру східних  
досліджень (варшава)
Українська влада має надію, що 
взамін за відтермінування збли-

ження з ЄС вдасться порозумітися з Росією в питанні ста-
білізаційного кредиту й перегляду газових домовленос-
тей. Таке порозуміння можливе у найближчі місяці, од-
нак його умови напевне будуть для Києва невигідні. 
Пауза у відносинах України з ЄС, зумовлена її рішенням, 
може затягнутися надовго. Теоретично підписання Угоди 
про асоціацію можливе восени 2014 року або перед пре-
зидентськими виборами. Однак складається враження, 
що й за кілька місяців рішення влади відтермінувати під-
писання документа залишиться чинним. У такому разі 
найімовірнішим сценарієм є повернення до Угоди про 
асоціацію після виборів. Майбутнє у відносинах між 
Україною та ЄС, зокрема й доля самого документа, зале-
жить насамперед від того, наскільки демократичними 
будуть президентські перегони 2015-го. Фактична криза у 
відносинах Києва з Євросоюзом, нечіткі перспективи 
отримання допомоги від Росії і, швидше за все, висока 
політична ціна цієї допомоги в поєднанні зі складною 
економічною ситуацією та активізацією суспільства озна-
чають, що Україна ввійшла в період політичної нестабіль-
ності. Цей період триватиме щонайменше до президент-
ських виборів, які будуть найбільшим випробуванням 
для її демократії і окреслять напрямок розвитку країни 
на найближчі роки.
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«Я Хотів Би висловити піДтримКу сотНЯм 
тисЯч уКраїНЦів, ЯКі вийШли На вулиЦі, щоБ 
віДстоЯти ЄвропейсьКий ШлЯХ своЄї КраїНи»

Єжи Бузек, колишній президент Європарламенту і євродепутат
Я дуже розчарований несподіваним одностороннім рішенням укра-
їнської влади тимчасово зупинити підготовку до підписання Угоди 
про асоціацію. 
Користуючись нагодою, хотів би висловити найповнішу підтримку со-
тням тисяч українців, які вийшли на вулиці по всій країні, щоб відсто-

яти її європейський шлях. Такий значний громадянський крок підтверджує: те, що пропонує 
ЄС, дуже важливе для українських громадян. Сподіваюся, що голоси розуму на Євромайда-
нах, які так добре чути в ЄС, почує і українська влада.
Ми, як Євросоюз, маємо переконати українських громадян, що двері для їхніх європейських 
сподівань і прагнень залишаються відчиненими. Ми й далі сприятимемо студентському об-
міну, науково-дослідницьким проектам і особистим контактам між людьми.

«ми ДотримуЄмосЯ поглЯДу, ЗгіДНо З ЯКим  
Єс Є НайприваБливіШоЮ ЦивіліЗаЦійНоЮ 
моДеллЮ і стаБіліЗаЦійНим ФаКтором  
у НаШій частиНі світу»

павол гамжік, Надзвичайний і повноважний  
посол словацької республіки в україні
Це повідомлення Словацька Республіка сприйняла з подивом, бо в 
підготовку Угоди про асоціацію обидві сторони вкладали вели-

чезну кількість енергії, сил і часу. Словацька Республіка й надалі сприймає Східне парт-
нерство як політику, в якій ми разом можемо досягти істотних успіхів на наше спільне 
благо. Водночас ми дотримуємося погляду, згідно з яким Євросоюз є найпривабливішою 
цивілізаційною моделлю і стабілізаційним фактором у нашій частині світу. Словацька 
Республіка поважає суверенне рішення України, причому й надалі підтримуватиме кон-
структивне та систематичне поглиблення відносин ЄС із Києвом. 

«післЯ саміту у вільНЮсі, Хоч Би ЯКі  
Були його реЗультати, чесьКа респуБліКа 
проДовжуватиме співпраЦЮ З уКраїНоЮ  
ЯК у межаХ Єс, таК і На ДвостороННьому рівНі»

іван почух, Надзвичайний і повноважний  
посол чеської республіки в україні 
Після підписання та поступової реалізації Угоди про асоціацію наша 
співпраця могла б мати більший масштаб, зокрема в економічній сфері.

У межах діяльності Європейського Союзу, безперечно, пріоритетними я вважаю так звані 
м’які теми, наприклад, підтримку студентських обмінів.
Зі свого нещодавнього досвіду знаємо, наскільки комплексною є проблематика трансфор-
мації політичної та соціальної системи, ми готові прийти на допомогу Україні в цьому пи-
танні. Однак саме для закінчення процесів трансформації в Україні Угода про асоціацію 
могла б стати неоціненним помічником.

«угоДа про асоЦіаЦіЮ Є НайКращоЮ 
можливістЮ ДлЯ моДерНіЗаЦії уКраїНи  
і траНсФормаЦії її іНститутів та еКоНоміКи»

саймон сміт, Надзвичайний і повноважний  
посол великої Британії в україні 
Як сказав міністр закордонних справ (Великої Британії. – ред.) Ві-
льям Гейґ, ми вважаємо це втраченою можливістю. Але двері до 
укладення Угоди про асоціацію залишаються відчинені для Укра-
їни, і рішення про підписання – в її руках. На нашу думку, Угода про 

асоціацію, зокрема про глибоку та всеохопну зону вільної торгівлі, є найкращою можли-
вістю для модернізації України і трансформації її інститутів та економіки, а також побу-
дови більш забезпеченого і стабільного майбутнього для українського народу.
В Україні успішне застосування Угоди сприяло б створенню стійких переваг для людей, 
зокрема незалежного правосуддя; прозорих практик у середовищі бізнесу, що базу-
ються на правилах; захисту прав та свобод людини.
Українська влада заявила, що не хоче підписувати Угоду про асоціацію. Тож, схоже, 
єдине, чого ми не робитимемо після Вільнюського саміту, – це не святкуватимемо підпи-
сання Угоди! Але й надалі просуватимемо її суттєві переваги і сприятимемо майбут-
ньому прогресові України на європейському шляху.
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«Український тиждень» і Чеський центр 
у Києві запрошують на зустріч у межах 
проекту «Європейський досвід: Чехія» 
за участю двох експертів із дослідження 
тоталітаризму та злочинів комунізму 
Павела Жачека та Патріка Кошіцькі

Тема зустрічі: 
«Досвід Чех� у подоланні 
спадщини тоталітаризму» 

Генеральний інформаційний партнер ВХІД ВІЛЬНИЙ

ЧЕХІЯ

Книгарня «Є»
Київ, вул. Лисенка, 3

Павел Жачек – чеський академік та високопосадовець, 
перший директор Інституту дослідження тоталітарних ре-
жимів (2008–2010) – науково-дослідницького інституту при 
чеському уряді, який займається розслідуванням злочинів 
комуністичного режиму Чехословаччини. 
У 1993 році став співробітником Бюро з документац� 
та розслідування злочинів комунізму, а в 1998-му призна-
чений заступником його директора. 
У 1999–2006-му – старший науковий співробітник Інституту 
сучасної істор� Академ� наук Чеської Республіки. 
З квітня 2013 року обіймає посаду в Управлінні заступника 
міністра оборони з кадрів Міністерства оборони Чеської 
Республіки. 

Патрік Кошіцькі закінчив філософський факультет Уні-
верситету Коменського в Братиславі (Словаччина). 
У 2000–2003-му працював у громадській організац� «Лю-
дина в біді», брав участь у гуманітарних місіях у Косові, 
Чечні, Афганістані та Серб�. 
У 2003–2006-му був головою відділення з відновлення до-
кументів Інституту пам’яті народу в Словаччині. 
2004–2007 роки – помічник редактора і редактор щоквар-
тальника «Пам’ять нац�». У 2008-му призначений дирек-
тором секретаріату Інституту дослідження тоталітарних 
режимів (Чехія). 
З вересня 2013-го працює в уряді Чеської Республіки, 
в Етичному комітеті з нагороди учасників опозиц� та опору 
комунізму. 
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втрата ваги
К

атегорія «інтелектуал» за останні два-три 
десятиріччя зазнала великих змін у всьому 
світі. Традиційно цим словом називали 
того, хто виконував функцію арбітра, вста-

новлював певні моральні орієнтири та бар’єри, че-
рез які не мають права переступати суспільство і 
передовсім влада. Однак починаючи з кінця 
1980-х років інтелектуали стали втрачати ту сус-
пільну важливість, перетворюючись на вузьких 
експертів у своїй галузі. Відбулася така собі утилі-
таризація публічних мислителів: якщо ти історик, 
то твій погляд цікавий тільки в історії, якщо соці-
олог, то тільки в питаннях дослідження громад-
ської думки тощо. Понад те, до інтелектуалів по-
чали ставитися з певною іронією, називаючи їх 
«балакучими головами», мовляв, вони постійно 
лізуть зі своїми думками з усіх приводів всюди, 
щоб конвертувати в гроші власну публічність. На 
жаль, у тому є зерно істини, бо й справді така мо-
тивація робить інтелектуала невільним, він од-
разу втрачає функцію морального авторитета. 
Причини згаданої зміни полягають у тому, що в 
західних країнах соціальна система вже так чітко 
організована, так добре вивчені й пристосовані 
механізми керування нею, що якогось додатко-
вого, теоретичного осмислення все це не потребує. 
На відміну від часів, коли кожна нова доктрина чи 
теорія була подією. Парадокс – інтелектуали самі 
напрацювали технології, у межах яких їм самим 
уже немає місця. 
Здавалося б, ті процеси до нас не мають жод-
ного стосунку, адже ніяких реальних збалансо-
ваних технологій соціаль-
но  го управління після роз-
паду СРСР в Україні не при- 
  дума  ли, тож інтелектуали 
потріб  ні як ніколи. За всі-
 ма стартовими теоретични-
 ми показниками українські 
публічні мислителі могли 
ста  ти вільними з набуттям незалежності й 
включитися на повну в суспільне життя. Од-
нак не стали. За 22 роки вітчизняний креа-
тивний клас не спромігся ані взяти владу в свої 
руки, як це було в країнах Східної Європи, ані ви-
робити дієву концепцію реформування країни, ані 
навіть стати «лідерами думок», поступившись 
цим місцем справжнім «балакучим головам», чи 
то пак квазіінтелектуалам. Тобто в Україні загаль-
носвітова тенденція втрати ваги публічних мис-
лителів нашарувалася на нашу сумну специфіку. 
Порівняно зі своїми західними колегами україн-
ський інтелектуальний клас перебуває в жалюгід-
ному стані. Адже в усі часи інтелектуал тут був або 
інакомислячим – це, мабуть, найменший проша-
рок, або мислячим разом із владою, тобто псевдо-
інтелектуалом, або пасивним інтелектуалом, що 
мислив виключно на кухні. 
Основним джерелом формування інтелектуалів є 
професура, тобто викладацький склад вищих на-
вчальних і наукових закладів та люди вільних про-
фесій, передовсім працівники медіа-сфери та мис-

тецтва. В умовах Радянського Союзу, який був 
постфео дальною країною з чітко вираженим кла-
сом господ із номенклатури, інтелектуальний 
прошарок виконував просту функцію обслугову-
вання того класу. Навзаєм вони отримували ма-
теріальні блага й право не задумуватися про ви-
живання. З розпадом Союзу ця система залеж-
ності інтелектуалів і далі діє – ступінь їхньої за-
лежності навіть зріс. Вона подібна до системи 
влади в Московському царстві XVII сторіччя з ца-
рем, боярами, дітьми боярськими (дрібнопоміс-
ними дворянами) та «підлим», тобто простим, лю-
дом, що підлягає оподаткуванню. Місця інтелекту-
алам у ній просто немає, адже є цар-президент, 
який призначає головного боярина-міністра, у того 
є діти боярські – ректори, яким він надає наділи – 
виші. І є абсолютно безправна маса викладачів. Фе-
одалізм не потребує ні модернізації, ні осмислення. 
Його головний механізм – непотизм, чи то пак ку-
мівство. Якщо ти не входиш у коло «довірених 
осіб», отже, приречений на ізоляцію.
Водночас більшість українських представників 
вільних професій, насамперед працівники ЗМІ, або 
просто виживають, навіть не задумуючись ні про 
який спротив, або чітко вбудовані в наявну сис-
тему. Є й третя категорія – справді вільно мислячі 
люди, які просто їдуть із країни, бо не можуть апрі-
орі реалізувати свій потенціал у таких тупикових 
умовах. Адже від українського інтелектуала, якщо 
він хоче публічності, вимагається лише одне – бути 
передбачуваним. У нашому політичному шоу по-
трібні різні люди: один казатиме «геть бандит-

ську владу», інший – «геть 
опозицію» тощо. Головне, 
щоб вони це робили чітко за 
командою сценариста й саме 
так, як від них очікують. Сер-
йозний діалог замінюється 
тусовкою в поставлених де-
кораціях.

Не менше в нас косить лави креативного класу 
й комплекс раба громадської думки. Бо справді 
вільний інтелектуал відрізняється від квазіін-

телектуала тим, що останній завжди залежний від 
публіки та її очікувань. Він може говорити будь-що, 
але це має викликати відгук в аудиторії. Більшість 
мислячих людей у нас так і втрачають себе, не усві-
домлюючи важливості духовної солідарності всіх 
людей розумової праці.
Україні не потрібні зараз володарі думок у старому 
значенні, але конче необхідний прошарок вільних 
інтелектуалів, який може виживати в побутовому 
сенсі, займаючись своєю науковою чи творчою ро-
ботою, і який здатен створити в суспільстві атмос-
феру духовного спротиву. Українці все ж наділені 
певним духом свободи та розсудливості, саме тому 
в нас уже є розуміння, що потрібно входити в євро-
пейський, тобто ментально інший, простір, аби 
щось змінити. І саме на інтелектуалів ляже функ-
ція адаптації тамтешніх норм та цінностей для на-
шого суспільства, що підніме їхню вагу й значу-
щість хоча б як експертів. 

уКраїНсьКий 
іНтелеКтуальНий Клас 

переБуваЄ в 
жалЮгіДНому стаНі
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жива кров
Вперше за дев’ять років українці довели, що здатні на масові протести

«
…Все на світі можна під-
няти з руїни, крім живої 
крові, як ми вже знаєм. 
Напиши, чи всі живі та 

здорові, чи літають ангели над 
Дунаєм, – зачитує рядки Юрія 
Андруховича з імпровізованого 
«броневичка» на майдані Неза-
лежності студент Могилянки. – 
Чи дощі у Львові, чи досить 
крові…»

Йде дощ. У мокрому асфальті 
Хрещатика яскраво відзеркалю-
ється синій колір прапора ЄС, на 
зображенні якого «замкнуло» 
екран на Будинку профспілок. На 
годиннику третя ночі. Ночі з 21 на 
22 листопада. Ввечері 21-го Каб-
мін несподівано згорнув підго-
товку до асоціації з ЄС, про яку 
«так багато говорили більшо-
вики». У відповідь опозиційні по-
літики закликали людей прийти 
на давно заплановане віче в не-
ділю. «Україну продають Крем -
 лю! – констатував у соцмережі 
Олег Тягнибок. – Виходьмо 24 

листопада на вулиці столиці, щоб 
не допустити реваншу совка». 

І з ним, і з менш красномов-
ним цього вечора Арсенієм Яце-
нюком почали сперечатися їхні 
виборці. «Виходити треба сьогод-
 ні», – констатували люди. І, не до-
чекавшись відповіді, вийшли. 
Ближче до дев’ятої вечора 21-го 
соцмережі зарясніли повідомлен-
нями на кшталт «…ну, я на Май-
дан», «…закінчу роботу – і на 
Май   дан», «если гора не идет к 
Магомету, придется идти на Май-
дан». 

Вийти на вулиці столиці на 
заклик громадян цього разу до-
велося лідерам опозиції. І хоча 
вони й не просять нікого далі 
стовбичити під дощем, а лише 
звично закликають українців до-
лучитися до недільного мітингу, 
люди залишаються на Майдані. 
Починають виходити й люди в 
регіонах…

Основний мітинг цими дня-
 ми починається о 18:00. Сюди 

поспішають після роботи, тут ді-
лять парасольки з незнайомими 
людьми, усміхаються одне одно-
 му, малюють плакати на кшталт 
«Батя, підпиши уго ду», звідси 
розсилають друзям смски «Я на 
Майдані. Де ти?». Тут слухають 
по  літиків, громадських діячів, 
усіх охочих дістатися до мікрофо-
 на. Та чекають неділі. Із завми-
ранням серця. Опозиційні діячі, 
які навіть самі прямують у метро 
роздавати листівки та просити 
киян вийти на вулицю в неділю, 
підкреслюють: щоб вла  да не змо-
гла проігнорувати вимоги на-
роду, до віче має долучитися не 
менш як 50 тисяч небайдужих. 
Стільки на київських вулицях не 
було давно. «Чи досить крові?..»

ріШеННЯ ШтаБу 
Ранок неділі свідчить: досить. 
Лакмусовий папірець – станція 
метро «Університет». Натовп, що 
трішки спізнюється на запланова-
ний початок акції – 12:00, вже на 

гасла 
ЄвромайДаНу

Барана треба 
стригти, а не 

слухатись

Упирі мають 
бути лише у 

кіно

UkrainEUkraine

Вибір має 
значення 

ЄС – це 
еволюція

Україна – серце 
Європи
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ескалаторі скандує «Слава Укра-
їні!», майорить різнокольоровими 
прапорами, не вміщається на тро-
туарі, стихійно «займаючи» поло-
вину проїжджої частини дорогою 
до пам’ятника Шевченкові. Люди 
радіють одне одному. Чоловік ро-
ків 30 зупиняється посеред до-
роги, дивиться навкруги та щиро 
усміхається. «Вийшли…» – види-
хає він. І, звертаючись до всіх і ні 
до кого, додає: «Я так вас усіх лю-
блю!»

Львів’янин Сергій приїхав 
до столиці недільного ранку. 
«З глуз  ду з’їхати… – сміється від 
щастя, обертаючись не неозорий 
натовп людей. – Скільки разів я 
вже казав це?»

Дорогою до Європейської від 
Шевченка моніторимо, що пи-
шуть про кількість людей ЗМІ. 
Хтось нараховує десять тисяч. Не-
можливо… «Десятки тисяч», – 
пише Українська правда. «П’ят де  -
сят тисяч», – припускають в ін-

шому виданні вже хвилин за двад-
цять. Згодом майже у всіх незаан-
гажованих медіа з’являє ться одна 
доволі розмита, але радісна 
цифра: «понад 100 тисяч». Люд-
ське море заповнює Європейську, 
на якій напередодні з боєм вста-
новлювали сцену. Від стадіону 
«Динамо» до філармонії. Від усія-
них людьми пагорбів парку і весь 

Хрещатик… 
Сюди приходять цілими ро-

динами. На витягнутій руці три-
має мобільний, намагаючись 
сфотографуватись разом із дру-

жиною та двома доньками-близ -
нючками в однакових капюшо-
нах, інтелігентний сивий чоловік. 
Повз проходить крихітна ста-
ренька бабуся із саморобним пла-
катом. На одному боці ватману 
олівцем намальований Кобзар. 
На другому – її вірш про те, як 
«…Януковича в цей час іде від-
відати Тарас…» Жінка така зво-
рушлива й має таку добру усміш-
 ку, що дозволу сфотографуватися 
з нею просить чи не кожен, хто її 
помічає.

Зі сцени виступають полі-
тики. Євгенія Тимошенко зачи-
тує лист від матері. Стільки лю-
дей на вулиці не виходило з часів 
Помаранчевої революції. Вже де-
в’ять років… 

На перший погляд, «у Багдаді 
все спокійно». Але не всюди. За 
кількасот метрів від мітингу, біля 
Кабінету Міністрів, уже збира-
ються «тітушки». Хто й навіщо 
привів до будівлі уряду, яку мі-
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Севастополь

Українські Євромайдани
Мітинги на підтримку підписання Угоди про асоціацію з ЄС відбулися майже 
по всій країні й стали наймасовішими з часів Помаранчевої революц� 

Дніпропетровськ

Запоріжжя

Житомир

Ужгород

   
Тернопіль

Луганськ

Краматорськ

Маріуполь

Овруч

Нікополь

Малин

Калуш

Чернігів

Суми

Харків

      Вінниця

          
Хмель-
ницький

Луцьк

      Чернівці

     Полтава

Кременчук

       Кіровоград

      Херсон

   Миколаїв

     Сімферополь

      Одеса

СлавутаОстрог

Коло-
мия

Мукачеве

Рахів

Тячів

Виноградове

Близько 100.
Триває

До 5 тис.
Триває

Близько 200.
Щоденні 
мітинги

Близько 3 тис.
Кількаразові мітинги

Стрий
Дрогобич

Рівне

Івано-
Фран-
ківськ 

Понад 100 тис.
Триває

До 30 тис. осіб 
Триває

Близько 500. 
Триває

Близько 100.
Кількаразові 
мітинги

Близько 
100.
Однора-
зовий 
мітинг

Близько 8 тис.
Триває

Близько 200.
Одноразовий мітинг

Близько 100.
Одноразовий мітинг

Близько 200.
Кількаразові 
мітинги

Близько 1 тис. 
Одноразовий мітинг

КИЇВ

Львів

Близько 500. 
Триває

Близько 50. 
Одноразовий мітинг

Близько 200.
Одноразовий мітинг

Близько 1 тис.
Щоденні мітинги

Близько 100. 
Щоденні мітинги

Близько 100.
Щоденні акц�, 

незважаючи 
на судову заборону 

мітингів «через 
завади для проїзду

транспорту»

Близько 1 тис. 
Щоденні мітинги

Близько – 600. 
Щоденні мітинги

Близько 40.
Одноразовий мітинг

Донецьк

Близько 300.
Заборонений місцевою

владою через суд

Близько 2 тис. 
Триває, попри спробу 
влади заборонити 
під приводом епідем� 
грипу

Близько 500.
Щоденні вечірні

мітинги без ночівлі

Близько 1 тис. 
Триває, незважаючи 
на розгром 
наметового містечка 
«тітушками»

Близько 70.
Одноразовий

мітинг

Кривий Ріг 

Близько 300.
Триває

Близько 500
Одноразовий 

мітингБлизько 2 тис.
Триває

Близько 2 тис.
Триває

Кілька десятків.
Одноразовий мітинг

Кілька десятків.
Одноразовий 
мітинг

Близько 100. 
Розігнаний міліцією

Близько 200.
Одноразовий 

мітинг

Близько 200.
Одноразовий

мітинг

Близько 1 тис.
Закінчений через

протидію міліц�

Близько 1 тис.
ТриваєБлизько 1 тис.

Триває

Близько 200.
Триває

Черкаси

Близько 150.
Заборонений судом,
розігнаний міліцією

Близько 150. 
Розігнаний міліцією

після судової заборони
на проведення мітингів,

але акц� тривають

«БалачКи про 
роЗчароваНиХ поДіЯми 
Дев’ЯтирічНої ДавНості та 
НеготовиХ До протестів 
громаДЯН уже 
НеаКтуальНі»



тингувальники начебто не плану-
ють пікетувати, сотні осіб від-
верто кримінальної зовнішності 
– питання незрозуміле. Втім, на-
йманці, які виходять із Маріїн-
ського парку пліч-о-пліч із пра-
воохоронцями та шикуються біля 
Кабміну, привертають увагу лю-
дей. Тут починають зупинятися 
ті, хто вже йшов до метро «Арсе-
нальна». Видзвонюють друзів. 
На Інститутській швидко зби-
рається чималий натовп. Про по-
дії біля Кабміну оголошують зі 
сцени на Європейській…

Сутички з «Беркутом» біля 
будівлі уряду тривають близько 
двох годин. Бійці у протигазах 
застосовують сльозогінний газ. 
Люди у відповідь виколупують 
бруківку, таранять спецпідрозділ 
шлагбаумом, хтось і сам знахо-
дить у кишені газовий балончик. 
Правоохоронці явно не виключа-
ють можливості свого програшу. 
З дверей Кабміну викручують 
ручки. Протестувальники тим ча-
сом піднімають на флагштоці над 
будівлею уряду червоно-чорний 
прапор. Він зайвий раз доводить: 
справа не тільки в угоді з ЄС… Де-
путати час від часу обіцяють: сто-
ятимемо тут і вимагатимемо від-
ставки уряду. «Стоїмо!» – скан-
дує натовп. 

У повному хаосі та вечірній 
осінній темряві швидко поширю-
ються чутки, мовляв, і під Верхо-
вною Радою щойно була серйо -
зна бійка, і на Банковій зараз зче-
пилися з «Беркутом», і біля КМДА 
щось відбувається… Атмосфера 
неймовірна. «Разом і до кін-
 ця!» – вигукують люди. «Тітуш-
 ки», яким, на відміну від «Бер-
кута», протигазів не видають, 
кашляють, плачуть і туляться до 
бійців спецпідрозділу. У темряві 
горять фаєри та лунають хриплі 
«Героям слава!». 

Припиняється все різко. 
Пред  ставник «Батьківщини» – 

чоловік, реакцією на промови 
якого є лише вимога «заберіть у 
нього мікрофон!», – вимагає, 
щоб Юрій Левченко, кандидат 
від опозиції в 223-му окрузі, згор-
тав «революцію» та відправляв 
людей на Європейську. «Нам по-
трібно втримати площу, – роз-
дратовано пояснює він. – Кажіть 
усім, щоб ішли туди. Це рішення 
штабу!»

Левченко, який ще кілька го-
дин тому прив’язував до дротів 
червоно-чорний стяг і ковтав газ, 
явно засмучений. «Ви всі вільні 
люди, – підкреслює він, озвучу-
ючи рішення «вождів». – Мо-
жете залишатися там, де вважа-
єте за потрібне». «Стоїмо!» – 
скандує у відповідь молодь. Од-
нак поволі розходиться… Рево-
люція скасовується. Хлопець із 
козацьким чубом спускається 
до Європейської. Дорогою бачить 
захеканого друга, який біжить до 
Кабміну. На запитання «Ну що 
там?!» лише розчаровано махає 
рукою. Пікетування будівлі уряду 
призначають на восьму ранку, 
втім, усім зрозуміло, що нічого 
особливого тут уже не буде. Хоча 
б тому, що більшість людей вихо-
дять на протести в будні лише 
ввечері, після роботи – це засвід-
чили вже перші дні Євромай-
дану.

Вночі на Європейській відбу-
ваються дрібні сутички з «Берку-
том», але площі вдається висто-
яти. Стоїть і майдан Незалежно-
сті, головна відмінність якого – від-
сутність партійних прапорів.

В понеділок у Києві тривають 
протести. Їх аж три: на Майдані, 
на Європейській та біля Кабміну. 
На кожному з них по кількасот 
людей. Веселіше стає ввечері. На 
головній площі столиці – до двох 
тисяч протестувальників. Тут щи   -
ти «Беркута» традиційно прикра -
шають квітами та жовто-бла  кит -
ними стрічками, зачитують звер-

нення до європейських країн різ-
ними мовами. Під Українським 
домом близько 15 тис. співають 
«Не спи, моя рідна земля…», 
слухають новини про те, що 
Юлія Тимошенко в колонії 
примудрилася зробити з «під-
ручних матеріалів» прапорець 
ЄС, і б’ються з «Беркутом», роз-
блоковуючи машину з прослуш-
кою штабу опозиції. Спецпідроз-
діл заходить і з іншого боку, до 
будівлі інформаційної агенції 
УНІАН. Над касками сотень пра-
воохоронців здіймається плакат 
«Yanukovich is not Ukraine». Ар-
сеній Яценюк намагається за-
спокоїти чи то «Беркут», чи то 
людей виконанням державного 
гімну. «…Позачергове засідання 
уряду…» – виблискує червоним 
у нього за спиною рядок новин 
на будівлі УНІАН. Поруч чоловік 
ламає лавку на дошки, щоб лю-
дям було чим відбиватись. «Оця 
хороша!» – впевнено каже він, 
залишаючи на парапеті чергову 
колоду. «Чому?» – запитую. 
«Із цвяхами…» Атмосфера на-
пружена. Втім, розбризкавши 
газ на Європейській площі та 
покричавши російською біля 
УНІАН, «Беркут» відступає.

Свободівці тим часом виру-
шають у Печерський райвідділок, 
де перебувають перші в’язні Єв-
ромайдану, ще, так би мовити, 
вчорашні. Народних депутатів до 
нього не пускають. Згодом стає 
відомо, що затриманих таємно 
відвезли до СІЗО. А ще стає зро-
зуміло, що влада справді переля-
кана: на сотню-дві активістів, які 
прийшли визволяти побратимів, 
наганяють понад 20 автобусів 
«Беркута». 

Минає ще одна ніч. І ще один 
день. Вівторок уже надвечір під-
носить сюрприз – об’єднання 
майданів, до якого закликала 
Юлія Тимошенко. Люди з Євро-
пейської площі прямують на 

гасла 
ЄвромайДаНу

Україна –  
це Європа

Путин, если 
любишь – 

отпусти

Путяра,  
іди геть!

Єднайтеся, 
українці, та не з 

москалями

Ми Є

С Тимошенко – 
Европа, с 

Януковичем – …

I’m Ukrainian 
and I cannot 

keep calm

Бо знає кожен 
мудрий пес, що 

треба чухати  
в ЄС

Різдво без 
Януковича

В Європу без 
Ялинковича

Європа 
починається  

з тебе

Разом і до кінця 

Putin hands off 
Ukraine 

ЄС: рівність 
прав для всіх 

людей 

Без ЄС нам 
Хутін пуй 

Ні кроку назад, 
позаду Москва 

Молодь нації за 
євроінтеграцію
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майдан Незалежності, залиша-
ючи позаду сцену та партійні 
прапори. Хтось реагує з ентузіаз-
мом. Хтось зі скепсисом, нагаду-
ючи про те, що жодна «аполі-
тична» дискотека ще не закінчу-
валась успіхом. Як приклад на-
водять врадіївський Майдан. Що 
далі?..

«Далі аста ла віста, як кажуть 
у сонячних країнах», – виносить 
вирок Євромайдану один із неза-
доволених рішенням нардепів. 

Зранку в середу опозиція – 
тепер «безпартійна» – звично пі-
кетує Кабмін. Недільного запалу 
вже немає. Немає й людей – вони 
приходять лише тоді, коли насу-

вається темрява. Темрява вечір-
 ня – в цей час усі саме закінчують 
працювати. Чи темрява абстракт-
 на – в цей час усі усвідомлюють, 
що на вулицях вони справді по-
трібні.

…Киянин М. не в захваті від 
перспективи «аполітичних» про-
тестів, хоч і не є членом жодної 
партії. Погоджується сфотогра-
фуватись, але застібає куртку, ли-
шаючи самі очі. Попри необхід-
ність прямувати ввечері середи 
не на вже звичну Європейську, а 
на майдан Незалежності, очі в 
нього задоволені. Хоч і дивиться 
він ними не лише в майбутнє, а й 
уже трохи в минуле. «Що б там не 

було, чим би це не скінчилося 
цього разу, я бачив у центрі міста 
десятки тисяч усміхнених україн-
ців. Я бачив єдність. Бачив, що 
тих, чия хата скраю, стає дедалі 
менше, що балачки про розчаро-
ваних подіями дев’ятирічної дав-
ності та неготових до протестів 
громадян уже неактуальні, – роз-
чулено каже 24-річний хлопе-
 ць. – Ми готові. Ми нація…»

Нація, у якої є жива кров. І в 
історії якої тепер назавжди зали-
шиться ще одна важлива подія. 
Чи то ще один хештег – #Євро-
майдан, якого не очікував ніхто. 
Хтозна, які ще сюрпризи він під-
несе. 

гасла 
ЄвромайДаНу

Буде нелегко, 
але воно того 

варте 

Россия, следуй 
за нами

Якщо не ти, то 
хто?

Хочу жить в 
Европе, а не в 

совковом 
урканате
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автор: 
валерія 

Бурлакова

солдат 
неоголошеної 
війни
«Холодноярці не сподівалися на новий 
Кримінальний процесуальний кодекс», –  
сумно усміхається свободівець Сергій Бойко, 
син київської вчительки, якому загрожує  
до семи років ув’язнення 

с
ергій Бойко зовсім моло-
дий, ровесник української 
незалежності. Він визирає 
на вулицю з перекресле-

ного ґратами вікна Печерського 
суду. Бачить рідне місто. Бачить 
прапори в руках мітингувальни-
ків, що збираються біля будівлі. 
Бачить свою кохану Марійку – 
русяву дівчинку у вишиванці та 
чорному пальті, строгість якого 
підкреслює раптову серйозність 
її зовсім дитячого обличчя. І що-
разу не знає, чи повернеться до 
міста знову, чи поїде в місця не 
дуже віддалені років на сім – 
термін, який в Україні можна 
дістати за умисне вбивство. 

Сергій нікого не вбивав. Його 
разом зі свободівцем Ярославом 
Лисенком та активістом подат-
кового Майдану Віталієм Грузи-
новим уже кілька місяців судять 
за побиття найманців Партії ре-
гіонів під час опозиційного мі-
тингу «Вставай, Україно!» 18 
травня 2013 року. Бійку кваліфі-
кують як ч. 2 ст. 296 – хуліган-
ство, вчинене групою осіб. Це до 
чотирьох років позбавлення 
волі.

«На совісті» Бойка ще одна 
справа, яку об’єднали з «хуліган-
кою». Хлопця також звинувачу-
ють у закиданні сніжками про-
владних депутатів (заяву до мі-
ліції з усіх «постраждалих» по-
дала лише нардеп Ірина Горіна) 
під час акції за проведення вибо-
рів до Київміськради 2 квітня 
2013-го. Статті за сніжки перед-
бачені серйозні: ст. 296 ч. 2 (хулі-

ганство, вчинене групою осіб) та 
ст. 346 ч. 2 (насильство щодо дер-
жавного діяча – до семи років 
позбавлення волі). 

«Бойко усвідомлював, що 
його дії можуть призвести до 
дестабілізації політичної ситуа-
ції в країні», – наголошує проку-
рор. Каже, що хлопець хотів по-
казати «свою вищість та винят-
ковість», «нахабно проявив зне-
важливе ставлення до автори-
тету влади».

Сам Бойко стверджує: Горіну 
сніжками не закидав. Утім, до 
сьогоднішньої влади справді не-
має жодної поваги. Винен.

молоДШий,  
Ніж Держава
Сергій народився 21 лютого 1992 
року в Києві. «Я на півроку мо-
лодший, ніж держава Україна, – 
констатує він. – Живу без батька, 
то про нього нічого не каза-
тиму… А мама – вчителька. Ра-
ніше викладала в молодших 
класах, а зараз офіційно безро-
бітна. Працює де виходить: то 
ремонти допомагає робити, то 
ще щось…»

Сам Сергій – студент четвер-
того курсу факультету міжна-
родних відносин Київського 
міжнародного університету. Він 
не тільки навчається, а й підро-
бляє. То кур’єром, то охоронцем, 
то на будівництві… Має двох мо-
лодших братів 14 і 5 років. По-
трібно допомагати матері.

«Родина в мене україно-
мовна, – з гордістю каже хло-
пець. – Батьки матері з Жито-
мирської області. Мій дідусь 
всюди і завжди спілкувався 
українською, хоч і знав росій-
ську. Пишався тим, що він украї-
нець».

Сергій визнає: відкрито на-
ціоналістичних поглядів вдома 
ніхто не висловлював. «Ідеоло-
гічного» виховання в мене не 
було, – сміється. – Я прийшов до 
всього сам. Часом мені здається, 
що це було закладено в підсвідо-
мості… У генах». Згадує, що його 
бабуся по батькові – щоправда, 
Сергій ніколи не бачив її – з де-
портованих українців.

У шкільні роки він здобув не 
тільки перші знання, а й перший 
досвід боротьби «за правду». У 
2004-му – тоді йому було 13 – ра-
зом із родичами стояв на Май-
дані. «Я тоді мало розбирався в 
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«іДеологічНого» 
виХоваННЯ в меНе Не 
Було. Я прийШов До 
всього сам. часом меНі 
ЗДаЄтьсЯ, що Це Було 
ЗаКлаДеНо в геНаХ»



політиці. Знав, що Янукович – 
«зло», а Ющенко – «наш рятів-
ник», – згадує Сергій. – А потім 
вийшло те, що вийшло...»

Зацікавившись діяльністю 
ВО «Свобода» у старших класах, 
хлопець довго приглядався до 
партії, намагався більше дізна-
тися про неї. «Щоб не розчарува-
тися вдруге», – знизує плечима. 

«сНачала Бъем»
Хлопця, незважаючи на недовгу 
історію «політичної активності», 
правоохоронці вже затримували 
безліч разів. Він ще добре па-
м’ятає як це сталося вперше.

«Це було у квітні 2012 року, 
презентація українофобського 
фільму «Матч». Відбувалася 
вона в кінотеатрі «Україна» – 
тому самому, де в 1960-ті Пара-
джанов презентував «Тіні забу-
тих предків»… Ми намагалися 
зірвати презентацію. Але, 
тільки-но увійшли, приїхали 
беркутівці, вони миттю увірва-
лися й усіх чи майже всіх затри-
мали», – розповідає.

Ставлення до міліції в Сер-
гія неоднозначне. «Звичайні мі-
ліціонери психологічно відріз-
няються від «Беркута», – пере-
конаний він. – Серед них є ідеа-

лісти, які йдуть в органи, щоб 
захищати народ від злочинців. 
Справді є, хоча таких і одиниці. 
А в спецпідрозділ «Беркут» сьо-
годні йдуть ті, хто бажає віді-
рватися на людях... Був у мене 
конфлікт із «Беркутом» ще до 
«Свободи». Двоє його бійців 
сприйняли мене за підозрілу 
особу й стали «шмонати» про-
сто біля мого будинку. Коли я 
заїкнувся про якісь там людські 
права, які можуть теоретично 
бути, мені прямим текстом від-
повіли: «Ты о чем? Мы не ППС и 
не ГАИ, мы «Беркут». Мы сна-
чала бьем, потом вопросы за-
даем». Коли беркутівці розганя-
ють мітинги, то завжди застосо-
вують силу. У найкращому разі 
в грубій формі затягнуть в авто-
зак, у найгіршому, як це, напри-
клад, було в Гостинному дворі 
(акція проти знищення київ-
ської пам’ятки архітектури. – 
Ред.), кладуть на підлогу, б’ють 
ногами».

у поШуКаХ сНіжоК
«Мама всім своїм серцем нена-
видить цей антиукраїнський 
режим. Дослівно не повторюва-
тиму, чого вона йому бажала в 
різні часи… Коли міліціонери 
прийшли з обшуком через два 
місяці після інциденту біля 
Верховної Ради, запитала у 
право охоронців, чи не сніжки 
вони часом шукають», – смі-
ється Сергій. 

Але визнає: мати дуже хви-
люється. «Кримінальні справи, 
допити, обшуки… Часом хвилю-
вання перевищувало всі інші 
думки і почуття. Казала: «Ти хо-
чеш сісти чи щоб із тобою щось 
сталося, побили, забили? Щоб я 
була одна з двома малими ді-
тьми?!». 

«А дівчина в мене така сама 
революціонерка, як і я, – розпо-
відає хлопець. – Усіляко мені 
допомагає. Я з нею щасливий…  
І якби не вона, можливо, не зда-
вався б таким життєрадісним. 
Але завдяки Марійці тримаю 
себе в руках…»

Підтримує хлопця й партія. 
«Свобода» надала йому адво-
ката. Мітинги на захист обвину-
вачених відбуваються під час 
кожного судового засідання. 
Постійні гості на них – нардепи. 

НаважитисЯ мріЯти
Улюблений письменник Сергія – 
Жуль Верн. «Усі його книжки 

люблю. Не знаю, яка найкраща, – 
замислюється хлопець. – Чому 
саме він? Наприклад, романи 
«Із Землі на Місяць» і «Навколо 
Місяця» Жуль Верн писав у XIX 
сторіччі, коли польоти на Мі-
сяць були чимось фантастич-
ним. Але він наважився про це 
мріяти! І через деякий час його 
мрія стала реальністю».

Віра у світле майбутнє, на 
думку Сергія, здатність мріяти 
об’єднують й українських ге-
роїв – тих, хто і сьогодні стоїть 
за його плечима, однодумців. 
«Це були як гетьмани – Хмель-
ницький, Виговський, Мазепа, 
так і борці за волю України у 
XX столітті – Петлюра, Шухе-
вич, Коновалець, Бандера… Й 
тисячі інших воїнів – холодно-
ярців, крутянців, упівців. Без-
перечно, вони є прикладом для 
наслідування. Прикладом, що 
змушує нас навіть не думати 
падати духом. Воїни УПА чи хо-
лодноярці, коли потрапляли в 
полон, не розраховували на те, 
що, як це має бути згідно з но-
вим КПК, їх повинні відпус-
тити за три години після затри-
мання. Вони сиділи в катівнях 
щонайменше по кілька діб. А 
після цього їх або розстрілю-
вали, або відправляли в табори 
смерті. Степан Бандера на судо-
вому процесі за вбивство Бро-
ніслава Пирацького не міг роз-
раховувати на те, що йому попа-
деться кваліфікований юрист, 
адвокат, котрий доведе всім, що 
справа сфабрикована і її треба 
закривати, а підсудного ви-
правдати. Він очікував у най-
кращому разі на довічне 
ув’язнення…»

Тому, на думку Сергія Бойка, 
репресії сьогоднішньої влади 
проти націоналістів – просто 
дитячі забавки: «Війна ця ве-
деться в незрівнянно менших 
масштабах, ніж було півстоліття 
тому».

Цей хлопець – обличчя про-
тесту, одне з багатьох. Чи заува-
жують тих, хто готовий за пере-
конання йти на особистий ри-
зик, лідери опозиції? Судові за-
сідання у справі Бойка відвіду-
ють лише однопартійці. Пред-
ставники «Батьківщини» чи 
УДАРУ в судовій залі – нечасті 
гості. На Євромайдані такі самі 
вияви розбрату, але в іншій пло-
щині. Ровесники незалежності 
дорослішають, звикаючи розра-
ховувати лише на себе. 

НЕ СКЛАВШИ 
РУК.
Сергій Бойко: 
«Єдине, що 
знаю напевно: 
якщо здатися, 
то точно нічого 
не вдасться»
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Харків – Зміїв – Барвінкове – 
ізюм – валки

НЕ КІЛьКІС-
ТЮ, ТО ЯКІС-
ТЮ. Харків-
ські інтелекту-
али мають пе-
реважно євро-
інтеграційні 
прагнення, хоч 
основна части-
на населення 
регіону все ще 
ностальгує за 
совком

Попри потужний 
економічний та 
людський 
потенціал, 
Харківщина є 
одним із найбільш 
політично 
відсталих регіонів 

Х
арківська область є од-
нією з найбільших в Укра-
їні: там проживає близько 
6% населення (понад  

2,7 млн осіб), за цим показником 
вона в країні четверта. Тобто й з 
електорального, й з економіч-
ного погляду – один із ключових 
регіонів. Обласний центр – місто 
Харків, відоме своїм визнаним у 
всьому світі культурним та на-
уковим середовищем, значною 
кількістю промислових підпри-
ємств, а також численними ви-
шами. І при цьому всьому Хар-
ківщина, на відміну від сусідніх 
Донеччини та Дніпропетров-
щини, серед регіонів, найбільш 
відсталих у політичному сенсі: 
тут завжди одна з найнижчих 
явок на виборах, на яких безаль-
тернативно перемагають про-
владні сили ще з кучмівських 
часів. Харківські еліти зі смертю 
Євгена Кушнарьова пов ністю 
втратили свій вплив у масшта-
бах країни за останні п’ять-сім 
років. До того ж так і не сформу-
вали дієвого лобі й перебувають 
у цілковитій упокореній під-
владності донецькому клану на 
чолі з Віктором Януковичем.

іНерЦіЯ ЗНачущості
Одним із головних стереотипів 
щодо Харкова є міф про «першу 
столицю», пов’язаний із тим, що 
від 1919 до 1934 року місто було 
адміністративним центром ра-
дянської України. Аж поки після 
початку репресій проти вітчиз-
няної інтелігенції столицю по-
вернули до Києва. «За межами 
обласного центру цей міф не має 
особливого впливу. Однак у са-
мому Харкові він є досить важ-
ливим, особливо у середовищі 

інтелектуалів», – каже місцевий 
політолог Юлія Біденко.

«Насправді оцей комплекс 
«першостоличності» показує 
інерцію значущості Харкова, 
яку, на жаль, він утратив у 
останнє десятиліття», – продов-
жує Вікторія Шевчук, координа-
тор ГО «ОПОРА» в Харківській 
області. Ця втрата бачиться до-
волі дивною, адже Харків за-
вжди претендував на статус цен-
трального міста Східної України, 
мегаполіса з великою кількістю 
підприємств, високими техноло-
гіями, авангардним культурним 
життям. І на відміну від сусід-
нього Донбасу, в цьому регіоні 
ніколи не стояло питання його 
належності до України в мен-
тальному сенсі, незважаючи 
навіть на поширену тут фор-
мулу: «Я українець, але росій-
ськомовний».

Підстави для амбіцій у Хар-
кова справді є, адже це потуж-
ний інтелектуальний осередок 
із чималою кількістю технічної 
та наукової інтелігенції, із 69 
вишами, в яких навчається по-
над 200 тис. студентів. В еконо-
мічному сенсі регіон також має 

доволі міцні позиції, бо є важ-
ливим транспортним вузлом, 
тут розташована велика кіль-
кість провідних машинобудів-
них підприємств країни, розви-
нута торгівля. Утім, у політич-
ному сенсі він відрізняється 
апатією та байдужістю більшої 
частини населення. А до того ж 
готовністю голосувати за кож-
ного, хто запропонує вигідніші 
умови, тобто банально купить 
виборця. Показове свідчення 
цього – історія відомого харків-
ського бізнесмена та політика 
Олександра Фельдмана, влас-
ника Барабашовського ринку та 
екс-лідера обласної «Батьків-
щини», який упродовж своєї по-
літичної кар’єри встиг побути 
довіреною особою Віктора Яну-
ковича (2004) та Юлії Тимо-
шенко (2010), а потім знову пе-
рейти до Партії регіонів, змі-
нивши близько 10 фракцій у 
парламенті. Попри карколомні 
політичні кульбіти, пан Фельд-
ман має стабільну підтримку 
виборців у 174-му окрузі – Жовт-
невому та Ленінському районах 
міста Харкова, які «підгодовує» 
вже понад 10 років.
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Всі  

14 
мажоритарників 

від Харківщини за 
результатами 
минулорічних 
виборів до ВР 

представляють 
Партію регіонів

Серед обраних на 
торішніх виборах 

14 мажоритарників 
від Харківщини 

тільки регіонали 
Ірина Бережна  

з Луганська  
на 169-му окрузі та 
Валерій Писаренко 
з Нової Каховки на 

168-му не є 
уродженцями 

Харківської області

Якщо проаналізувати елек-
торальні показники Харків-
щини, то виявиться, що область 
є однією з найбільш застійних. 
А сам Харків утратив статус ре-
гіонального центру, поступив-
шись ним Донецьку. Так, на всіх 
виборах, починаючи від 2004 
року, тут хай і не так беззапере-
чно, як на Донбасі, але достат-
ньо впевнено перемагають Яну-
кович & Co. Понад те, якщо по-
казники Партії регіонів трохи 
знизилися (від 49,61%, які вона 
здобула 2007-го, до 40,98% на 
минулорічних парламентських 
виборах), то підтримка Януко-
вича як кандидата у прези-
денти, навпаки, зросла (від 
68,12% у 2004 році до 71,35% у 
2010-му). Всі 14 мажоритарни-
ків від Харківщини за результа-
тами минулорічних виборів до 
ВР представляють Партію регіо-
нів. Друге місце на електораль-
них перегонах-2012 посіли ко-
муністи із 20,84%. Успіх КПУ 
можна пояснити великим запи-
том на «третю силу» серед міс-
цевого електорату. Адже, як по-
казують цифри, тутешній креа-
тивний клас зі стабільними 

впродовж різних виборчих кам-
паній 15–20% підтримки опози-
ції є краплиною в морі серед 
звичайних громадян, які на-
справді й формують електо-
ральну картину. Так само як че-
пурна центральна вулиця Сум-
ська чи амбітний будинок 
Держ прому губляться серед сі-
рої занедбаності харківських 
робітничих кварталів. Якщо до 
цього додати фактичну недієз-
датність місцевої політичної 
еліти в плані регіонального ло-
бізму та відсутність будь-якого 
сформованого клану, то можна 
говорити, що провідне колись 
місто України перетворилося на 
покірного постачальника голо-
сів нинішній владі. Й це дуже 
схоже на маленьку копію за-
гальноукраїнської ситуації, де 
малолюдний інтелектуальний 
клас дуже часто абсолютно без-
силий перед конформізмом і 
байдужістю основної маси насе-
лення, чим користуються 
хвацькі пройдисвіти.

пролетарсьКо-
селЯНсьКий трайБаліЗм
«Харків’янам, як і українцям за-
галом, притаманні так званий 
клієнтелізм та патерналізм. Для 
них типовою є ситуація, коли па-
трон, лідер забезпечує собі під-
тримку людей не якимись полі-
тичними чи ідеологічними 
ідея ми, а матеріальними ресур-
сами, – пояснює Вікторія Шев-
чук. – Простіше кажучи, це та 
сама сумнозвісна гречка, тобто 
лояльність громадян купують. 
Перебування біля керма Добкіна 
й Кернеса – зайве підтвер-
дження тези про те, що харків-
ський виборець є не наймачем 
депутатів, а їхнім клієнтом. До 
того ж у нас завжди голосують за 
вождя, персону, а не за ідею. Вза-
галі мислення в нашому регіоні 
не селянське й не індустріальне, 
а плебейське. Така модель, на 
жаль, є типовою для всієї Укра-
їни, просто в Харкові вона вира-
жена дуже яскраво».

Парадоксально, але, попри 
чималу кількість великих під-
приємств, які, на відміну від 
більшості території країни, ще й 
відносно успішно працюють, в 
Харкові так і не сформувалося 
індустріальне світосприймання. 
Це тип мислення, притаманний 
сусідньому Донбасу, де вважа-
ють, що коли в місті нема за-
воду, то це неправильне місто. 

«Навіть у районах, де мешкають 
працівники великих підпри-
ємств, у нас сформувався такий 
собі гібридний тип мислення 
– пролетарсько-селянський, – 
каже Вікторія Шевчук. – У 
ньому немає ні гордості за своє 
робітниче походження, ні се-
лянської традиційної мо-
ралі». Від донбаського від-
верто кримінально-мафіозного 
він відрізняється хіба меншою 
агресивністю.

Важливим чинником форму-
вання цієї ментальної матриці 
стала біонегативна селекція на-
селення внаслідок Голодомору, 
який дуже відчутно вдарив по 
Харківщині, а особливо по ста-
рих козацьких районах: Чугуїв-
ському, Зміївському, Балаклій-
ському, Ізюмському та ін. Далося 
взнаки й масове переселення ро-
сіян до новозбудованих підпри-
ємств у 1960–1970-ті роки. Тож 

сучасна Харківщина до історич-
ної Слобожанщини, що існувала 
на цих теренах, майже не має 
стосунку, хіба окрім топонімів.

Опосередковано це підтвер-
джують і ті ж таки результати го-
лосувань, адже якраз старі екс-
козацькі райони, свого часу впо-
корені голодом, найслухняніше 
віддають голоси ПР, особливо 
міста із сильними радянсько-
ностальгійними настроями, де 
були розташовані нині не діючі 
великі промислові підприєм-
ства, зокрема військові (Ізюм). 
Тоді як більш опозиційними на-
строями відрізняються райони, 
прилеглі й географічно, й мен-
тально до Полтавської та Сум-
ської областей – Валківський, 
Зачепилівський, Красноград-
ський, Краснокутський, Богоду-
хівський та ін. Зі 145 депутатів 
місцевих рад, яких має опозиція 
загалом по Харківщині в резуль-
таті виборів 2010 року, пере-
важна частина сконцентрована 
саме там.

«Для ментальності харків-
ського виборця характерне дис-
танціювання від партійних 
брендів, – стверджує Юлія Бі-
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денко. – Дуже важливим є міс-
цеве походження – тут голосу-
ють передовсім за своїх». Так, 
наприклад, серед обраних на 
торішніх виборах 14 мажори-
тарників від Харківщини 
тільки регіонали Ірина Бе-
режна з Луганська на 169-му 
окрузі та Валерій Писаренко з 
Нової Каховки на 168-му не є 
уродженцями Харківської об-
ласті. Показово, що вихідці з 
інших країв здобули перемогу 
на округах, які територіально 
охоплюють центральні Київ-
ський та Дзержинський райони 
обласного центру, де переважно 
проживають викладачі й сту-
денти.

Цей політичний трайбалізм 
із боку основних мас населення 
та «першостоличний» комплекс 
інтелектуалів проявляється й у 
тому, що тут досить негативно 
ставляться до «донецьких». Їх 
сприймають як конкурентів на 
побутовому рівні, однак це жод-
ним чином не впливає на голо-
сування на глобальному, адже 
Харківщина традиційно підтри-
мує Януковича та Партію регіо-
нів.

солоДКа парочКа  
в Наступі
Харків називають містом сту-
дентів та ментів. Якщо студент-
ство й справді залишається од-
ним із визначальних його чин-
ників, то вплив міліцейського 
клану як певної «третьої сили» 
за часи правління сумнозвісного 
тандему Кернес – Добкін майже 
мінімізований.

Нині Харківщиною безроз-
дільно керують очільник ОДА 
Михайло Добкін та його постій-
ний компаньйон, що змінив 
його на посту мера Харкова, 
Геннадій Кернес. Ці двоє дія-
чів, відомих своєю українофо-
бією, ексцентричністю, кримі-
нальним минулим та особис-
тою відданістю Вік торові Яну-
ковичу, змогли, зреш тою, стати 
його фаворитами й «царевим 
оком» у регіоні. Про ступінь до-
віри до них свідчать чутки, що в 
Харкові немає «смотрящєго» 
від влади, бо його функції ви-
тискання коштів до партійного 
бюджету ПР успішно виконує 
керівництво міста.

Ні Добкін, ні Кернес не на-
магаються стати самостійними 
політиками й максимально ло-
яльні до Києва, що не може не 

влаштовувати Банкової. За свою 
відданість «солодка парочка» 
дістала карт-бланш на вичав-
лювання з регіону всіх своїх су-
противників, головним із яких є 
помаранчевий екс-керівник 
Харківщини Арсен Аваков та 
згадуваний уже Олександр 
Фельдман, що зараз фактично 
усунувся від активної політич-
ної діяльності, попри мандат на-
родного депутата. Тільки-но 
Геннадій Кернес за шаленого 
сприяння адміністративного 
ресурсу та, подейкують, масш-
табних фальсифікацій переміг 
Арсена Авакова на виборах у 
2010 році, як узявся до зачистки 
доти достатньо незалежного й 
розгалуженого харківського 
медіа-ринку, особливо тієї час-
тини, що належала подоланому 
супернику. Так, у телекомпанії 
«7-й канал» викупили частки 
власності Авакова у структурі, 
телеканал «Фора» був уже без 
зайвих еківоків захоплений си-
ловим способом, а канали «А/
ТВК» та «АТН» узагалі відклю-
чені від ефіру під технічними 
приводами.

Так само під ударом опини-
лися всі незалежні від влади гро-
мадські та культурні ініціативи. 
Нещодавня ганебна історія зі 
зняттям із подачі Кернеса 
пам’ятної дошки відомому лінг-
вістові Юрію Шевельову стала 
наочним прикладом практично 
ручного управління ситуацією в 
Харкові. При цьому за своїм 
культурним життям місто – одне 
з найактивніших, адже традиції 

художнього авангарду, що були 
закладені ще в 1920-ті роки, ні-
куди не поділися. Залишається 
серед світових лідерів, зокрема, 
харківська школа фотографії, в 
обласному центрі діє багато про-
гресивних майданчиків сучас-
ного мистецтва: «Єрмі лов-
центр», Муніципальна галерея та 
ін. Однак усі ці ініціативи обме-
жені вузьким колом інтелектуа-
лів, фактично закритою тусов-
кою, кількість представників якої 
сягає тих-таки 15–20%. Тоді як 
основна маса населення живе й 
далі в полоні телебачення та ро-
сійськоорієнтованого кітчу, що 
його плекає керівництво регіону 
й країни. Кернес намагається не 
чіпати цього вузького прошарку 
«креаклів» і навіть фінансує де-
які починання, щоб інтелектуали 
залишалися жити у своєму ма-
ленькому гетто, не претендуючи 
на участь у політиці.

Процес пригнічення громад-
ського життя зайшов настільки 
далеко, що добрався навіть до 
маргінально-радикальних кіл 
на кшталт ультраправої органі-
зації «Патріот України», про яку 
свого часу тут було багато роз-
мов. Вона будувала свою рито-
рику та акції на протидії числен-
ним мігрантам, котрих приваб-
лює вигідне географічне поло-
ження Харкова як перевалоч-
ного пункту в торгівлі між Євро-
пою та Азією, і величезній кіль-
кості іноземних студентів. Однак 
у 2011 році організація після 
провокації правоохоронців була 
розгромлена й фактично зійшла 
з політичної сцени регіону.

«Добкін і Кернес уособлюють 
усі комплекси та світосприй-
мання харківського селянського 
пролетаріату, – пояснює Юлія 
Біденко. – Вони дуже гарно вмі-
ють грати на почуттях цих лю-
дей, чітко знають свою цільову 
аудиторію і адресно працюють із 
нею, а це мешканці спальних ро-
бітничих районів, для яких голо-
вним критерієм є побутова ефек-
тивність, помножена на імідж 
«крутого пацана». Саме цим пи-
танням, точніше встановленням 
«показової» ефективності й за-
ймається наразі цілком успішно 
Кернес. Так, наприклад, під час 
виборчих перегонів у 2010 році 
він обійшов сотні будинків і в 
кожному влаштовував відпо-
відну виставу. Тобто приходив із 
комунальниками, яких у наказ-
ному порядку змушували супро-

КАНДИДАТ 
ЯКИХОСь 
НАУК. Міський 
голова Хар-
кова Геннадій 
Кернес, за чут-
ками, вико-
нує роль «смо-
трящєго» в ре-
гіоні
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воджувати тоді ще кандидата в 
мери, й вимагав при всіх вирішу-
вати проблеми мешканців у ав-
ральному режимі».

Харків має одні з найвищих 
в Україні тарифів на послуги 
ЖКГ, особливо на гарячу воду 
та опалення, жахливий стан до-
ріг, саме під час каденції Кер-
неса розпочалися чергові забу-
дови парків тощо. Однак Генна-
дій Адольфович, який, нагада-
ємо, на початку 1990-х відсидів 
два роки у в’язниці, автори-
тарно лідерствує за допомогою 
свого друга Добкіна, ефективно 
контролюючи місто, примушу-
ючи до лояльності всі бізнес-
угруповання й виживаючи не-
згодних. Як того-таки Авакова 
чи ще кілька років тому, здава-
лось би, дуже перспективного й 
сильного олігарха Олександра 
Ярославського, власника кон-
церну DCH (Development 
Construction Holding) та екс-
господаря футбольного клубу 
«Металіст», який, за чутками, 
взагалі нині виводить усі свої 
активи з міста.

Поява свіжоспеченого гравця 
в харківський вищій політичній 
лізі, загадкового Сергія Курченка, 

лише підтверджує другорядність 
міста в сучасному політичному 
пасьянсі. Ця «людина нізвідки», 
яка за три роки раптом стала мі-
льярдером нібито завдяки тор-
гівлі газом та бензином, нині очо-
лює концерн «СЄПЕК», що дина-
мічно скуповує активи у всіх галу-
зях економіки. Як не раз припус-
кали експерти й опозиційні полі-
тики, насправді пан Курченко є 
фігурою прикриття для «Сім’ї».

«Харківське лобі багато років 
очолював Євген Кушнарьов, – 
підсумовує Юлія Біденко. –  
Й воно було переважно на серед-
ньому рівні управління: керів-
ники департаментів, заступники 
міністрів та ін. Із його дивною 
смертю Харків утратив остан-
нього політика, здатного захи-
щати інтереси регіону в масшта-
бах країни. Саме тому, на преве-
ликий жаль, у місті наразі про-
сто немає альтернативи Добкіну 
й Кернесу».

Нині ситуація в Харкові ба-
читься такою: основна маса на-
селення покірно прийматиме 
будь-який курс влади незалежно 
від того, який він буде – євро-
пейський чи російський. Харків-
ська інтелектуальна еліта й ак-

тивна частина студентства 
майже одностайні у своїх євроін-
теграційних прагненнях, що, 
власне, підтвердив місцевий Єв-
ромайдан із кількома тисячами 
мітингувальників. Однак біль-
шість населення байдуже ста-
виться до цього питання, не за-
буваючи повторяти мантру про 
«дружбу з Росією». Адже на 
місці фізично винищених ко-
зацьких станичників історичної 
Слобожанщини тепер бачимо 
здебільшого аморфну масу не до 

кінця урбанізованих учорашніх 
селян. Які, проте, здебільшого 
мешкають у містах, не маючи до 
кінця усвідомленої позиції щодо 
всіх головних питань гро ма-
дсько-політичного життя. Тож 
зміни ситуації можливі лише 
після усунення від керма області 
тандему Добкін – Кернес, що, як 
видається, може статися ви-
ключно через зміну центральної 
влади. 
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с
аудівська Аравія вже звич-
 но нарікає на плани Адміні-
страції Обами що до Близь-
кого Сходу (див. Тиж  де

 нь, № 47/2013). Європейці ніяк 
не заспокояться через скандал із 
прослуховуванням. Китай на-
сміхається з паралічу влади у Ва-
шингтоні. Латинська Америка 
почувається то забутою, то поне-
воленою. Нелегкі часи настали 
для дипломатів США. Їхня кра-
їна терпне від страху перед па-
дінням, і від кожного нового кон-
флікту аж зашпори заходять.

Після п’яти років, поглину-
тих світовою фінансовою кризою 
(а крім них іще десяти з чимось, 
потрачених на безуспішні війни), 
настрої в Сполучених Штатах не 
можуть не бути похмурими. Та 
все ж таки величезні колеса аме-
риканської владної машини кру-
тяться. Армія не знає собі рівних, 
і не знатиме (навіть якщо фінан-
сування вже не таке щедре). Еко-
номіка вибирається з прірви. Не-

зважаючи на Ірак, ідеали лібе-
ральної демократії та відкритих 
ринків усе ще не втратили сили.

У геополітиці США не мають 
безпосереднього конкурента, але 
своє панівне становище треба 
весь час утверджувати. Одна не-
безпека виходить, зокрема, з по-
літики Вашингтона, яка розми-
ває авторитет держави у світі. 
Друга – з перестановок у міжна-
родній системі, якій Америка 
більше не потрібна як захисник 
від радянської агресії; ця модель 
повинна знайти спосіб пристосу-
ватися до амбіцій нових індустрі-
альних держав, головним чином 
Китаю.

Лише країна, яка не була су-
пердержавою, могла б вважати ці 
дві загрози кінцем для себе. Ціл-
ком прогнозовано, що однопо-
люсний світ після розпаду СРСР 
не міг тривати вічно бодай тому, 
що це спокушало Америку надто 
покладатися на силу. Звісно, не-
має нічого приємного в повер-

ненні до розчарувань і падінь 
дипломатичних буднів, а якщо 
США відступлять або скотяться 
до скандалів та чвар, то це ще й 
небезпечно. Проте країна має 
одну величезну перевагу. Її долю 
найперше визначатиме не хто ін-
ший, як вона сама. Ось дещо з 
того, що потрібно зробити.

ДлЯ початКу – 
виЗНачитисЯ Зі стратегіЄЮ
По-перше, Адміністрації Обами 
слід визначити свої завдання. 
Колишній дипломат Фред Гоф, 
нині працівник Центру вивчення 
Близького Сходу імені Рафіка Га-
рірі при Атлантичній раді, гово-
рить про «послідовну відсутні  сть» 
стратегічних цілей. Ідея про те, 
що Обама зайнятий розгрібанням 
залишених Бушем завалів, уже 
не витримує критики. Скрізь, де 
помітна відсутність чи боязкість 
Америки, виникає небажаний 
вакуум. Коли США діють, тоді 
щось відбувається.
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За результатами 
міжнародних 

переговорів за 
активної участі 
США у Женеві  

20–24 листопада 
Іран погодився  

на півроку 
частково згорнути 
ядерну програму, 
допустити на свої 

ядерні об’єкти 
міжнародних 

інспекторів МАГАТЕ 
і заморозити 
будівництво 

реактора на важкій 
воді, технічно 

здатного 
виробляти 
збройовий 

плутоній. В обмін 
на це західні 

держави 
погодилися 

скасувати санкції 
проти Тегерана, 

вартість яких 
становить близько 

$17 млрд 

По-друге, президент повинен 
домогтися, щоб гучна риторика 
не залишалася тільки ритори-
кою без стратегії, яка перетворює 
слова на дію. Політика в Сирії 
провалилася, бо лідер Сполуче-
них Штатів весь час нібито хотів 
одного, а робив інше. Закликав 
прогнати Башара Асада, але сидів 
склавши руки, поки той і далі ви-
нищував власний народ. Казав, 
що не терпітиме застосування хі-
мічної зброї, але стерпів. Після 
особливо жорстокого хімічного 
удару Обама вже нібито готовий 
був ввести війська в Сирію, але 
звернувся по схвалення до Кон-
гресу, якого наперед зрозуміло 
було, що не дістане. «Він більше 
мислитель і, можливо, має ба-
чення стратегії для США, – каже 
Карла Роббінс, журналістка і член 
Ради з міжнародних відносин, – 
але не висловлювався про це пу-
блічно, тож залишається хіба що 
гадати, особливо після Сирії, чи 
говорив він це в Білому домі».

По-третє, Америці слід почи-
нати війни рідше і обачніше. За-
мість цього вона повинна ефек-
тивніше використовувати дипло-
матію. Колишній міністр оборони 
Роберт Ґейтс підкреслює, що у 
США менше дипломатів, ніж му-
зикантів у військових оркестрах. 
Білий дім продовжує традицію Рі-
чарда Ніксона і ставиться до Дер-
жавного департаменту так, ніби 
той ні на що не здатен. Тому осно-
вних політиків і радників не ви-
стачає. Водночас, на думку пра-
цівників Держдепу, Барак Обама 
замало прагне зблизитися з ін-
шими світовими лідерами.

Дорожити ДруЗЯми
Америці слід використовувати 
додаткові дипломатичні потуж-
ності, які вона дістане, відмовив-
шись від політики війни, і прова-
дити кілька зовнішньополітич-
них курсів водночас. Це тому, що 
кожен регіон вимагає свого сти-
 лю дипломатії. Сполученим Шта -
там треба не просто ходити, жу-
ючи жуйку, а ще й могти поси-
лати твіт-повідомлення і телефо-
нувати друзям.

Європа інколи здавалася Ва-
шингтону другорядною, але Ста-
рий світ може значно збільшити 
американську могутність. Він ба-
гатий і має сильні армії. Він зда-
тен допомогти у випадку про-
блем із Росією та Близьким Схо-
дом. Він природний союзник у 
дедалі нагальніших транскор-

донних питаннях, що стосуються 
злочинності, хвороб і зміни клі-
мату. Замість того щоб знева-
жати європейських лідерів, Аме-
рика повинна заопікуватися ни-
ми, трактуючи відновлення еко-
номіки ЄС і як свою стратегічну 
мету.

Латинська Америка – це змар-
 нований шанс. Сполучені Штати 
часто дивляться на свого півден-
ного сусіда як на джерело іммі-
грантів та кокаїну, а не зовніш-
ньої політики, тоді як мусили б 
спробувати бути з ним, але суво-
рішими. Найважливіша в регі-
оні – Бразилія, потенційно без-
цінний союзник, одначе вона 
просто так до Обами не прибі-
жить. Спочатку той повинен по-
долати історичні підозри, ще 
більше підсилені недавніми зви-
нуваченнями в шпигунстві й на-
строями Робітничої партії, яка 
нині при владі.

На Близькому Сході Арабська 
весна підносить американському 
президенту один головний біль 
за іншим. Старий автократичний 
лад уже вичерпав себе, але на 
зміну йому нічого не прийшло. 
Багато років може минути, доки 
з’явиться арабська система демо-
кратичного уряду, якщо це ста-
неться взагалі. Обама явно шко-
дує, що не може позбутися всього 
цього клопоту, але нафта, Ізра-
їль, ісламський тероризм та 
Іран – основні інтереси для 
США. «Ми не можемо піти звід-
 ти, а навести там лад теж», – та-
кий висновок робить Аарон Де-
від Міллер, віце-президент Між-
народного наукового центру 
Вудро Вільсона у Вашингтоні. 
Близький Схід став цвинтарем 
добрих намірів. «Досить уже цьо-
 го», – каже експерт. Америка по-
винна ставити тут собі ділові, а не 
політичні цілі.

Сполученим Штатам потріб-
 но використовувати переорієнта-
цію в бік Азії для зміцнення своєї 
ролі посередника й миро творця. 
Суперництво Китаю з Японією 
чи, скажімо, Індією мо  же стати 
джерелом нестабільності. Якби 
такий конфлікт загострився, 
то, можливо, почав би озброю-
ватися весь регіон. Політолог 
Збіґнєв Бжезінський рекомендує 
Аме  риці сприяти збереженню 
миру й виконувати роль чесного 
посередника в цій частині зем-
ної кулі.

Великої майстерності потре-
бують відносини з Пекіном. Не-

безпека полягає в тому, що через 
такий розворот КНР може від-
чути загрозу і весь регіон заспо-
коїти не вдасться. Дві найбільші 
держави світу можуть перетвори-
тися на недоброзичливих кон-
курентів, що прямуватимуть до 
конфронтації. Аби не допустити 
катастрофи, Обамі слід визнати 
щораз більші амбіції Китаю, але 
не жертвувати засадничими ін-
тересами Америки. Це не так лег-
 ко, бо критики намагатимуться 
виставити його слабаком. А тим 
часом Тайвань і Корейський пів-
острів схожі на бомби, що не ви-
бухнули. Пекін і Вашингтон по-
винні часто й відверто радитися, 
як їх знешкодити.

Епоха холодної війни була 
тривожною. Над світом постійно 

нависала загроза знищення. Але 
це оживило зовнішню політику: 
ставки в грі вищими бути просто 
вже не могли, а дипломатичні 
межі були чіткішими, ніж сьо-
годні. Проте відразу після роз-
паду Радянського Союзу здава-
лося, що перші з них подешев-
шали, а других забагато. Амери  ка 
очолювала світ, але її лідерам це 
завдання, здавалося, було не під 
силу.

Заради себе самих і заради 
миру в світі Сполучені Штати по-
винні віднайти ті зовнішньополі-
тичні традиції, що так добре їм 
служили. Це була чудова суміш 
суперечностей: ідеалізм, зв’яза-
ний прагматизмом; великодуш-
ність, яку стримувала вміла 
корис ливість; інтернаціоналізм, 
викликаний палкою національ-
ною гордістю.

Вашингтонські політики по-
винні полюбити щоденну працю 
світового лідера. Рутинна робота 
в міжнародних відносинах не 
конче повинна поглиблювати су-
перечності між сторонами. По-
рівняно з війною дипломатія де-
шевша. Але велика політика, ска-
жімо, щодо Ірану чи Китаю зале-
жатиме від того, чи зуміють Кон-
грес і Білий дім діяти спільно у 
вирішальний момент. 
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ЗараДи сеБе самиХ і миру 
в світі сполучеНі Штати 
повиННі віДНайти  
ті ЗовНіШНьополітичНі 
траДиЦії, що таК ДоБре 
їм служили

Скрізь, де помітна 
відсутність або 

боязкість Америки, 
виникає 

небажаний 
вакуум. Коли США 

діють, тоді щось 
відбувається
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Дам’єн 
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Ґобер, 

придністров’я 
– молдова

геополітичний заручник
Із парафуванням Молдовою Угоди про асоціацію з ЄС на саміті у 
Вільнюсі тиск Кремля на Кишинів тільки посилиться, що може 
призвести до чергового загострення придністровського конфлікту

м
инулого літа Віра Се-
мьонова оптимістично 
дивилась у майбутнє. 
Розвиток її сільськогос-

подарського кооперативу багато 
років гальмувала архаїчна тех-
ніка. Нарешті працівники зібра-
лися із силами й були готові при-
дбати новий трактор. «Кишинів-
ські банки давали згоду на по-
зику. Ми вибрали його і вже мали 
підписати угоду». А далі… Нічого. 
Який сенс інвестувати в дорогу 
техніку, якщо капусту й карто-
плю на ринок не вивезеш? Віра 
живе у селі Дороцкая, населення 
якого 3700 осіб, на сході Мол-
дови. «91% наших земель розта-
шовані по той бік дороги», – 
сумно усміхається вона. «Дорога» 
– це кордон Придністров’я. Після 
відокремлення регіону 22 роки 
тому тоненька територіальна 
смужка опинилася поза контро-
лем Кишинева.

оБаБіч КорДоНу
«Від нас весь час вимагають нові 
документи. Якщо хочемо пере-
везти своєї продукції більше за 
визначену кількість, то маємо 
платити митні збори, аби транс-
портувати її з нашої країни до… 
нашої країни! Нас іще й штрафу-
ють весь час не за одне, так за 
друге». Зараз Віра принаймні 
може працювати на своїх наділах. 
«Від 2004 до 2006 року цей так 
званий уряд у Тирасполі заборо-
нив молдовським фермерам хо-
дити на придністровські землі», – 
згадує Ґріґоре Полічинскі, ко-
лишній примар (сільський го-
лова) Дороцкаї, який нині керує 
Дубоссарським районом. Таким 
чином, було втрачено два сезони. 
«Пізніше з’явилася можливість 
забирати продукти. Однак не-
обхідний спеціальний дозвіл 
від Євгена Шевчука». Від 
грудня 2011 року цей можно-
владець править самопроголо-
шеною Придністровською Мол-
давською Респуб лікою (ПМР). 
«Ніхто не визнає цієї псевдодер-

жави, навіть Росія. Однак Шев-
чук тут верховодить по повній», 
– веде далі Ґріґоре Полічинскі. 
Договори на експлуатацію сіль-
ськогосподарських угідь, які він 
видає, потрібно поновлювати 
щороку. За таких умов гаранту-
вати успішний результат будь-
якої інвестиції неможливо.

Хоч нібито всі пам’ятають про 
жорстокі бої, що точилися тут 
1992 року, ситуація на пору-
біжжі видається мирною. Тим-
часові охоронні пости функціо-
нують уже давно. Миротворці – 
здебільшого з РФ – уважно сте-
жать за кожним перетином кор-
дону. Більшість громадян 
Придністров’я (500 тис. осіб) 
мають молдовські, російські та 
українські паспорти, які ком-
пенсують непотрібні придні-
стровські. Сотні людей щодня пе-
ретинають кордон, бо вчаться, 
працюють і живуть по обидва 
його боки. «Офіційно ми не ви-
знаємо кордону. Тож наша полі-

тика полягає в забезпеченні віль-
ного пересування людей нашою 
територією», – впевнено заявив 
Еуджен Карпов, молдовський 
віце-прем’єр-міністр з питань ре-
інтеграції. Однак, коли йдеться 
про вирішення проблем ферме-
рів села Дороцкая, уряд у Киши-
неві виявляється безсилим.

Розділеність території зава-
жає не лише фермерам. «Що-
ранку місцева школа зайнята 
учнями з Дороцкаї. Після обіду 
уроки проводять для 170 дітей, 
які приїжджають із Григоріо-
поля, що за 20 км звідси, по той 
бік кордону», – розповіла дирек-
тор школи Елеонора Черкавскі. 
«2002 року в Григоріополі за-
крили школу з румунською мо-
вою викладання. Тирасполь не 
бажає, щоб хтось учив її в 
Придністров’ї, а хлопчики й 
дів чатка хочуть навчатися рід-
ною, тож мусять щодня перети-
нати кордон разом зі своїми 
вчителями». Торік у жовтні 

НА «КОРДОНІ» НЕВИЗНАНОї ДЕРЖАВИ. Прагнучи 
запровадити безвізовий режим із ЄС, Кишинів 
хоче зміцнити державні кордони, однак 
наштовхується на спротив Тирасполя 
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страсбурзький Європейський 
суд з прав людини оголосив Ро-
сію – замість невизнаного 
Придністров’я – винною в по-
рушенні права на освіту Елео-
нори Черкавскі та інших пози-
вачів. Однак люди досі чека-
ють на компенсацію обсягом 
€1 млн, яку згідно з вироком по-
винна виплатити РФ.

У Придністров’ї залишилося 
тільки вісім румуномовних шкіл. 
Уряд із Кишинева постачає їх 
підручниками й вносить непо-
мірну плату за оренду, якої вима-
гає Тирасполь. Для учнів Григо-
ріополя єдине, що можна було 
придумати – це оплата чотирьох 
автобусів, які щодня возять їх 
туди й назад.

ФаКтор ДестаБіліЗаЦії
Наприкінці листопада Молдова 
підтвердить своє рішення щодо 
посиленої європейської інтегра-
ції. На Вільнюському саміті Схід-
ного партнерства йтиметься про 
парафування важливої для кра-
їни Угоди про асоціацію та ЗВТ з 
ЄС. Прагнучи запровадити з ним 
безвізовий режим, Кишинів зміц-
нює кордон. На початку жовтня 
молдовський парламент вирішив 
створити шість міграційних по-
стів уздовж прикордонної смуги. 
Тирасполь сприймає нововве-
дення як загрозу вільному пере-
суванню своїх громадян. «Це 
лише для іноземців. Для меш-

канців Придністров’я нічого не 
зміниться. Вони зможуть пере-
тинати кордон вільно, як і ра-
ніше», – запевняє віце-прем’єр-
міністр Еуджен Карпов. Однак дії 
молдаван здатні спричинити на-
пруженість. У вересні після кате-
горичної відмови Кишинева всту-
пити до Митного союзу Росія за-
провадила ембарго на імпорт 
молдовських вин, а також при-
грозила, що заборонить там-
тешню сільсьгосппродукцію, зо-
крема фрукти. Тоді ж віце-
прем’єр-міністр РФ Дмітрій Роґо-
зін попередив: проєвропейська 
політика Кишинева може при-
звести до того, що останній наза-
вжди втратить шанс на віднов-
лення контролю над сепаратист-
ською територією. Побічним 
ефектом такої політики, як зазна-
чив він, не виключено стануть 
проблеми з постачанням росій-
ського газу в Молдову. «Сподіва-
юсь, ви не замерзнете», – ци-
нічно сказав чиновник.

Такі заяви лунають на тлі по-
гіршення відносин, що виникло в 
останні кілька місяців. «Напри-
кінці квітня кількадесят придні-
стровських сепаратистів намага-
лись встановити чотири нові при-
кордонні пости на виїзді із села», 
– розповідає примар Варниці 
Александру Нікітенко. Молдав-
ське село, яким він керує, – при-
близно за 15 км від Тирасполя. 
«Наші громадяни швидко відреа-
гували, і все вирішилося миттєво, 
коли прибула служба безпеки. 
Ми не можемо примиритися з 
додатковими пунктами пропуску. 
Це ще дужче ускладнить перетин 
кордону, а ми маємо працювати 
над подоланням розколу, а не по-
силювати його».

У червні президент Шев-
чук видав указ, у якому ви-
значено чітку лінію кордону 
Придністров’я включно з кіль-
кома селами, які перебувають у 
юрисдикції Кишинева, зокрема 
й Варницею. «Це чергова про-
вокація, – стомлено каже Алек-
сандру Нікітенко. – Ситуація 
більш-менш стабільна, поки ми 
підтримуємо контакт з іншою 
стороною. Ми намагаємось зро-
бити так, щоб молдовська час-
тина бачилася якомога прива-
бливішою. Тоді придністровці 
зрештою захочуть реінтеграції. 
Саме таким чином було забезпе-
чено падіння Берлінського 
муру». Тому нещодавно відре-
монтовану кишинівську міську 

адміністрацію тепер оточують 
зелений сад і акуратні вулички.

Однак при перетині кордону 
виникають інші враження – осо-
бливо у Бендерах. Уздовж охай-
них вуличок і доглянутих будівель 
цього міста височіють імпозантні 
пам’ятники. «По-перше, придні-
стровцям нема чого прагнути 
приєднання до Молдови. По-
друге, чимало молдаван переби-
раються на придністровський бік! 
– каже придністровський журна-
ліст і прихильник пана Шевчука 
Григорій Воловой. – Усім відомо, 
що тут живеться краще. Газ і опа-
лення, оплата житла, харчі: в нас 
усе дешевше». Пояснення цьому 
досить просте: Росія регулярно 

надсилає чималеньку «гумані-
тарну допомогу» і щомісяця до-
плачує кожному пенсіонерові по 
$15. Оскільки середня зарплата 
тут не перевищує $250, різниця 
досить відчутна. Важливо також, 
що Газпром безкоштовно забез-
печує Придністров’я паливом, а 
Молдові виставляє рахунки. 
«Якби Москва відмовилася від 
Тирасполя, ця маріонеткова дер-
жава не протягнула б і двох міся-
ців», – запевняє Оазу Нантой, ди-
ректор програм кишинівського 
Інституту державної політики.

Російська підтримка стане як 
ніколи важливою для ПМР, якщо 
Молдова створить зону вільної 
торгівлі з ЄС. Чимало придні-
стровських підприємств, здебіль-
шого контрольованих росій-
ськими олігархами, зареєстро-
вані в Кишиневі й експортують 
40% своєї продукції до Євросо-
юзу завдяки системі преферен-
ційної торгівлі. Унаслідок за-
провадження нових правил 
вони можуть зазнати збитків. 
«Не забувайте, що Москва досі 
тримає більш ніж тисячу своїх 
миротворців на території 
Придністров’я, а також великий 
військовий склад, – попереджає 
Оазу Нантой. – Не варто виклю-
чати можливості збройних про-
вокацій на тлі очікуваної еконо-
мічної напруженості». 

ВВП Молдови  
на особу становить 

$2038
За даними 

Світового банку 
(2012)

25%
 останнього 
припадає на 

грошові перекази 
заробітчан із-за 

кордону

17,5%
 громадян 
Молдови 

перебувають за 
межею бідності 

(2011)

Населення 
Придністров’я – 

509 тис. 
осіб 
(2013)

Щороку Росія 
виділяє невизнаній 
республіці близько 

1 млрд 
руб. 

($32,2 млн) 
«гуманітарної 

допомоги»
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російсьКа піДтримКа 
стаНе ЯК НіКоли 
важливоЮ  
ДлЯ приДНістров’Я, ЯКщо 
молДова створить ЗоНу 
вільНої торгівлі З Єс



успіх усупереч державі
Чесні болгарські компанії обирають вузьку спеціалізацію, 
компактність і тримаються якомога далі від влади

Б
атько Милена Ґеорґієва 
якось купив йому набір 
юного фокусника. Це було 
вдале придбання, бо воно 

допомогло хлопцеві набити руку 
на картярських трюках. Ними він 
потім «розводив лохів» на базарі 
в Софії. За 10 тижнів Ґеорґієв за-
робив на цьому тисячу левів – 
близько $18 за тодішнім курсом. 
Тоді як його студентська стипен-
дія становила 90 левів за місяць. 
Усе закінчилося тим, що його 
стали ганяти «наперсточники».

«На той час це був непоганий 
капітал», – згадує Ґеорґієв. Ішов 
1991 рік. Він разом із другом 
узявся до бізнесу. Спершу купу-
вали й перепродували пластикові 
пакети, потім придбали апарат 
для їх виготовлення. На нове об-
ладнання Милен брав у місцевих 
банках кредит під 6%. Від наїздів 
одних рекетирів відбився тим, 
що найняв собі дешевший «дах», 
а в офісі встановив «тривожну 
кнопку», за яку платив поліції. А 
ще доводилося підмазувати за 
проведення телефону й розмит-
нення товару.

Але сьогодні його підприєм-
ство Extrapack процвітає, забез-
печуючи річний обсяг продажу 
50 млн левів ($32 млн) і рента-
бельність приблизно 4%. Ґеорґієв 
каже, що востаннє давав хабар 
у 2004 році. У Болгарії можна 

вести чистий бізнес. Але це 
складно. Опитування Transpa-
rency International свідчать: під-
приємці вважають її найкорум-
пованішою країною Європейсь-
кого Союзу. Болгари часто ка-
жуть, що виграти тендер на дер-
жавне замовлення без відкатів не 
можна. За словами Красена Стан-
чева, засновника Інституту рин-
кової економіки (Софія), влада 
дробить контракти, аби ними не 
цікавилися великі іноземні ком-
панії.

Цього року болгари вийшли 
на вулиці й кілька днів протесту-
вали під парламентом. Приводом 
стало призначення керівником 
національної служби безпеки 
33-річного медіа-магната, неком-
петентного, але з добрими зв’я-
зками. Утім, люди й раніше вже 
багато років нарікали на коруп-
цію. Уряди один за одним прово-
дили незначні реформи, щоб 
якось полегшити ведення легаль-
ного бізнесу. Однакова для всіх 
ставка податків на доходи фіз осіб 
та прибутки корпорацій (10%) об-
межує простір для хабарництва, 
але через відрахування в числен-
 ні фонди соціального забезпе-
чення підприємці Болгарії витра-
чають найбільше днів у Євросо-
юзі на заповнення податкових 
декларацій. За кількістю часу й 
коштів, необхідних для відкриття 

бізнесу, Болгарія займає середні 
позиції по ЄС. Та коли подиви-
тися, який період займає отри-
мання дозволів, то в цьому країна 
пасе задніх: за нею лише Кіпр, 
Мальта й Іспанія.

Успішні болгарські бізнес-
мени по-своєму пишаються тим, 
що досягли висот у себе на бать-
ківщині. Івайло Пенчев пішов з 
Extrapack і заснував компанію 
Walltopia, яка сьогодні стала най-
більшим у світі виробником тре-
нувальних стінок для альпінізму. 
Сам енергійний, спортивний і 
підтягнутий, підприємець вважає, 
що лише посередні менеджери 
можуть марнувати час, наріка-
ючи на владу: «Скаржитися – це 
національний вид спорту в Бол-
гарії». 

На думку підприємця, най-
більшою проблемою Болгарії є 
система освіти, особливо у поко-
ління перших років після розвалу 
соціалістичного блоку. Воно вже 
не бачило комуністичної дисци-
пліни, але західної кваліфікації 
ще не здобуло. 

Формула успішного бізнесу в 
Болгарії, схоже, така: вибрати 
вузьку спеціалізацію, працювати 
на експорт і залишатися компак-
тними, аби не зачіпати інтересів 
впливових людей. Чекати під-

тримки від держави (у пла  ні ви-
сококваліфікованої робочої сили 
чи інфраструктури) можна вічно. 
За словами болгарських підпри-
ємців, нині не все так погано, як 
раніше. Але членство у ЄС і під-
вищення рівня життя за кілька 
років підняли планку очікувань 
звичайних громадян. І якщо біз-
несу вдасться до неї дотягнутися, 
це буде не завдяки, а в обхід 
влади. 
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Успішні болгарські 
бізнесмени кажуть, 
що лише посередні 
менеджери можуть 

марнувати час, 
нарікаючи на 

владу
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члеНство у Єс  
і піДвищеННЯ рівНЯ життЯ 
За КільКа роКів піДНЯли 
плаНКу очіКуваНь 
ЗвичайНиХ Болгар

БОЛГАРІЯ ВВП на особу, за даними 
Світового банку (2012)

$6986  

Індекс легкості ведення бізнесу, 
за даними Світового банку (2013)

66-те місце зі 185 країн 

Індекс сприйняття корупц�, за даними 
Transparency International (2012)

75-те місце зі 174 країн

Індекс глобальної конкурентоспромож-
ності, за даними Світового 
економічного форуму (2012–2013)

57-ме місце зі 148 країн 

Рейтинг людського розвитку, 
за даними ООН (2013)

57-ме місце зі 186 країн 

27% населення перебуває 
поза межею бідності, 
за даними ООН (2012)

12,2% становить  рівень 
безробіття, за даними 
Євростату (2012)





поліція з народом
Екс-міністр внутрішніх справ Чеської Республіки Ян Румл про 
досвід його країни в реформуванні правоохоронних органів

К
риза довіри до органів 
правопорядку в нашій 
державі сягнула критичної 
межі. Це засвідчили не 

тільки червневі виступи жителів 
Врадіївки на Миколаївщині 
проти кричущого свавілля мілі-
ціонерів та інші громадські рухи, 
викликані зловживаннями у 
правоохоронній сфері, а й реак-
ція громадян на спробу влади 
силою придуши  ти протестний 
рух на підтримку євроінтеграції 
України. Тих, хто вірить, що мі-
ліція здатна захистити їхні права 
та свободи, лише 1%; ця цифра – 
серед найнижчих рівнів довіри 
до правоохоронних органів у 
світі. Очевидно, що реформу-
вання останніх у нашій краї    ні 
така сама нагальна проб  лема, як 
і забезпечення незалежності 
суду та обмеження повноважень 
прокуратури. На цю тему Тиж-
день спілкувався з архітектором 
трансформації правоохоронних 
органів Чехії Яном Румлом.

у. т.: у чехословаччині після 
оксамитової революції 1989 
року до влади прийшли пред-
ставники опозиційної дисидент-
ської еліти, тоді як в україні біля 
керма опинилися колишні кому-
ністи. чому, на вашу думку, так 
сталося?

– По-перше, в нашій країні 
на 1989-й уже існувала структу-
рована група дисидентів, яка у 
вирішальний момент перебрала 
вла  ду. По-друге, після падіння 
комунізму було прийнято осно-
вні постулати демократії та пра-
вової держави, а відтак виник 
певний простір для дальшого ре-
формування. Водночас ми спи-
ралися на традиції Першої Че-
хословацької Республіки міжво-
єнного періоду. Зокрема, Кон-
ституція, ухвалена нами в грудні 
1992-го, цілком базувалася на 
Основному Законі 1920 року. На 
момент дезінтеграції соціаліс-
тичного блоку в нас уже були 
чіткі уявлення про Першу 
ЧСР, тож ми могли спокійно 

використовувати її правові по-
стулати. А Україна ще від 1920-х 
перебувала у складі Радянського 
Союзу, тож після його колапсу не 
могла спиратися на традиції 
власної національної держав-
ності.

у. т.: що послужило для вас сти-
мулом пройти шлях від диси-
дента й журналіста до міністра 
внутрішніх справ чехії?

– Ще за комуністів я для себе 
вирішив, що не хочу й не можу 
жити за такого режиму, і тому 
разом з однодумцями почав ак-
тивно боротися проти тоталіта-
ризму. Ясна річ, тиск влади й ре-
пресії правоохоронних органів 
були великими, однак я більш 
ніж переконаний, що людина, 
яка не готова йти на жертви за-
ради свободи, нічого не досягне. 
1989-й став у моєму житті пере-
ломним моментом, я зрозумів, 
що до керма в країні прийшла 
нова політична сила, настала 
свобода, і тому в перші роки іс-
нування демократичної Чехос-
ловаччини намагався всіляко 
сприяти розбудові нових 
інституцій.

у. т.: На посаді міністра внутріш-
ніх справ чехії ви провели ради-
кальну реформу правоохорон-
них органів, перетворивши їх із 
карально-репресивної машини 
на структуру європейського 
зразка. На яких засадах це від-
бувалося?

– Ці зміни ми здійснювали 
комплексно, в межах великих 
конституційних перетворень. 
Спочатку потрібно було ство-
рити міцні правові підвалини 

спілкувався 
олександр 

пагіря
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БіограФічНа 
Нота: 
Ян румл – чесь-
кий політичний 
і державний 
діяч, член 
уряду, міністр 
внутрішніх 
справ Чеської 
Республіки 
(1992–1997). 
Працював неза-
лежним журна-
лістом, публіку-
вався в самви-
даві, 1991 року 
обіймав посаду 
заступника мі-
ністра внутріш-
ніх справ, фе-
дерального мі-
ністра внутріш-
ніх справ Чехос-
ловаччини.

охорони прав людини в країні. 
Перед нами стояло основне за-
вдання: відновити довіру грома-
дян до право охоронних органів, 
адже за комунізму суспільство 
повністю її втратило. Тоді вини-
кло й питання, кого набирати на 
службу в поліцію та спецслужби: 
нових людей із демократичного 
табору, які нічого не тямлять у 
системі безпеки, чи старі кадри, 
які знаються на своїй справі, але 
сильно дискредитовані за часів 
тоталітаризму. Ми вирішили 
піти першим шляхом. Потім усю 
структуру правоохоронних орга-
нів потрібно було поставити під 
контроль, насамперед парла-
ментський та публічний. Тож я 
дуже наполягав на тому, щоб у 
Чехії утвердилася свобода ЗМІ, 
аби громадяни дістали вільний 
доступ до інформації. Після 
цього нам довелося цілу низку 
підрозділів Міністерства вну-
трішніх справ трансформувати в 
цивільні й перетворити поліцію 
на аполітичний орган, аби полі-
тика ніяк не впливала на діяль-
ність правоохоронних структур. 

У зв’язку з цим ми повністю змі-
нили законодавчу базу, зокрема 
Кримінально-процесуальний ко-
декс, адже кардинальним чином 
змінився погляд на життя гро-
мадянина в державі.

Нам вдалося демілітаризу-
вати багато сфер, що раніше на-
лежали до компетенції МВС. Зо-
крема, це стосується видачі віз, 
паспортів, водійських прав, но-
таріальних документів, які пере-

йшли до юрисдикції муніципа-
літетів. Було розформовано 
внутрішні війська, сили 
швидкого реагування, при-
кордонну охорону та полі-
тичну поліцію. Вся сис-
тема поліції була децен-
тралізована за регіона   ми, 
на загальнодержавному 

рівні залишилися тіль-
 ки чоти  ри підроз-

діли: боротьби з 
організованою 

злочинніс тю, 
фінансови  ми 

злочинами, наркоторгівлею та 
спеціальні служби.

Реформа правоохоронних 
органів була прямо пов’я зана з 
реформою прокуратури та судів, 
чим займалися мої колеги з 
Міністерства юстиції. Насампе-
ред ми змінили спосіб призна-
чення суддів і гарантували їхню 
незалежність. Водночас проку-
ратура, яка за комуністичних 
часів була основним каральним 
органом, утратила частину повно -
важень і відтепер мала діяти в 
нових правових умовах. Якщо 
якась людина скоїла злочин, ми 
повинні були гарантувати їй усі 
права.

у. т.: Як вдалося компенсувати 
нестачу фахового персоналу 
після створення правоохоронних 
органів фактично з нуля? Куди 
поділися старі кадри?

– Тут завдячуємо насамперед 
західним країнам, які організу-
вали багато семінарів та курсів 
для наших співробітників. У Че-
хію приїздили інструктори зі 
США, Великої Британії, Франції, 
Німеччини і проводили навчан-
 ня з новими працівниками полі-
ції, які мали замінити старий 
персонал. Звичайно, це зайняло 
певний час, але я вважаю, що ми 
обрали правильний шлях. Отож, 
коли в нашій країні, як і у всіх  
посткомуністичних, зросла зло-
чинність, ми вже були до цього 
гото  ві. Трохи гірша ситуація вия-
вилася з економічними злочи-
нами, бо їх розслідують дуже 
вузькопрофільні фахівці; тоді не 
ма  ли змоги найняти їх, і навіть 
зараз у нас із цим певні проб -
леми.

Старі кадри залишили пра-
воохоронні органи й пішли в 
приватне підприємництво або 
на пен  сію за віком. Звичайно, 
багато з них зловживали своїм 
бізнесом, щоб розбагатіти й на-
лагодити за «старими кана-
лами» зв’язки з російськими 
фірмами, які зберігаються й 
нині. Але це вже справа нових 
спецслужб.

у. т.: На порядку денному в 
україні – реформа міліції, яка 
чисельністю своїх лав удвічі пе-
ревищує Збройні сили, виступа-
ючи сьогодні інструментом за-
хисту режиму Януковича, а не 
звичайних громадян. що ви по-
радили б у реформуванні цієї 
сфери?

– Гадаю, схема реформ по-
трібна приблизно така сама, як 
у 1990-х роках у Чеській 
Респуб ліці. У її основі – три ба-
зові речі: децентралізація, де-
політизація та демілітаризація. 
Дуже важливо, щоб ці транс-
формації проводили демо-
крати. Правоохоронним орга-
нам важливо усвідомити, що 
права людини є найголовні-
шими і що основне завдання 
силовиків – охороняти їх. Слід 
домогтися, щоб правоохоронці 
працювали на замовлення дер-
жави, а не політичних сил, які 
перебувають при владі. Водно-
час потрібно провести реформу 
юстиції, адже якщо немає від-
повідної правової бази, то змі-
нити систему в міліції немож-
ливо. А ще має бути гаранто-
вана свобода ЗМІ, щоб висвіт-
лювати кричущі випадки в ді-
яльності останньої.

у. т.: На початку цього літа в че-
хії спалахнув масштабний ко-
рупційний скандал, в епіцентрі 
якого опинився правоцентрист-
ський кабінет петра Нечаса, що 
був змушений піти у відставку. 
чому тривалий час чеські пра-
воохоронні органи не перешко-
джали тіньовим схемам в 
уряді?

– Свого часу прем’єр-
міністр Петр Нечас здобув ве-
ликий вплив на поліцію, 
розв’язавши їй руки, а згодом 
вона вже почала переслідувати 
його самого. Корупція – це на-
слідок кризи функціонування 
чеських політичних партій. 
Вони почали керуватись еконо-
мічними мотивами, а відтак 
відбувалася приватизація пуб  -
лічного простору.

Однією із причин цієї кризи 
є закритість політичного класу, 
адже в нашій країні після па-
діння комунізму довгий час за-
лишалась одна й та сама еліта, а 
до політичних партій не прихо-
дять нові люди, із яких сформу-
валася б наступна. Іншою при-
чиною є малочисельність політ-
сил у Чехії, які, на відміну від 
австрійських чи німецьких, не 
виробили демократичних меха-
нізмів ротації кадрів. Тому 
останнім часом успіх мають по-
пулістські партії на кшталт руху 
ANO мільярдера Андрея Ба-
біша, представники якого вва-
жають, що «можуть правити 
всім світом». 
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під чужими  
прапорами

а
мстердам, хоч як це див-
 но, був місцем, де іноді 
опинялися колишні не-
вільники з України, бран-

 ці татар і турків. Пояснюється це 
насамперед тим, що у XVII сто-
літті Нідерланди мали надзви-
чайно розвинений флот, що на-
лічував майже 20 тис. торгових 
суден, які можна було зустріти в 
найвіддаленіших куточках світу. 
При потребі їх могли переводити 
в категорію військових або ж су-
проводжувати бойовими кора-
блями. А сама столиця країни на-
лежала до найбільших економіч-
них центрів Європи. Невільники 
могли різними способами потра-
пити на голландські кораблі або 
судна інших держав, а далі діста-
тися морем до Амстердама. Саме 
до цьо  го міста наприкінці XVII 
століття приїхав російський цар, 
маючи на меті реалізацію цілої 
низки державних задумів, зокре-
 ма й наймання на службу закор-
донних фахівців. Таким чином, 
шляхи московського посольства 
та українців, про яких ітиметься 
нижче, перетнулися.

Отже, в 1697–1698 роках 
Пьотр І організував поїздку до 
країн Західної Європи, в якій узяв 
участь і сам. Цей вояж мав велике 
значення для дальшого розвитку 
Московської держави, а тому й 
дістав гучну назву «вели   ке по-
сольство». У ході тієї місії на цар-
ську службу було прий нято ба-
гато людей, зокрема й фахівців 
морської справи. Переглядаючи 
документальні матеріали сто-
совно набраних тоді матросів, із 
подивом відмітив серед них за-
писи про українців. Отже, кілька 
наших земляків були серед фа-
хівців найрізноманітнішого похо-
дження, найнятих у Нідерландах 
для формування екіпажів росій-
ського флоту. Тоді голландці до-
зволили своїм морякам всту-
пати на службу до московського 
царя, бо саме зменшили власні 
військово-морські сили по завер-
шенні воєн за Пфальцьку спад-
щину. Екіпажі їхніх бойових ко-
раблів мали відмінний вишкіл, і 
флот Нідерландів за рівнем під-
готовки був на той час найкра-
щим у світі.

А на російських кораблях до 
1700 року команди комплектува-
лися виключно з іноземців, на 
допомогу яким при необхідності 
тимчасово призначали солдатів. 
Цар брав на морську службу 
всіх – від найвищих чинів до ма-
тросів, серед найнятих були пред-
ставники різних національнос-
тей. Загалом на службу вступили 
345 осіб. До Росії вони прибули в 
червні 1698-го.

Із чотирьох «російських», як 
указано на початку списку, моря-
ків, котрих прийняли на служ  бу в 
1697-му, троє були українцями, а 
один із Білорусі. Украї  нці похо-
дили з різних регіонів. Один на-
звався Лаврентієм Дмитрієвим і 
розповів, що походить із Хар-
кова. Він був узятий у полон азов-
ськими татарами під Ізюмом, 
коли будувалося це місто. За су-
часними даними, 1681-го в Ізюмі 
під керівництвом полковника 
Григорія Донця була збудована 
фортеця, а отже, цей рік мож  на 
вважати датою заснуван  ня міста. 
Близько 1681-го й був узятий у 
полон Лаврентій Дмитрієв. Із 

автор: 
в’ячеслав 

станіславський

Турецькі полонені – 
голландські матроси – 
найманці на службі  
в Пєтра І: довгий шлях 
українців на Батьківщину
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дальшої розповіді мат роса дізна-
ємося, що татари привезли його 
до Азова, де продали туркам. По-
тім бранець потрапив до Керчі, 
був у Царгороді та інших турець-
ких містах, де його використову-
вали на всіляких роботах. Остан-
нім містом Османської імперії, де 
полонений провів близько семи 
років, виявився Ізмір. Звідти 
Лаврентію пощастило втекти 
гол  ландським військовим кора-
блем до Амстердама. Це сталося 
близько 1691-го, а отже, в полоні 
українець мучився близько 10 ро-
ків. Опісля він брав участь у ві-
йнах між державами Західної 
Європи. На нідерландському 
кораб  лі відплив воювати з фран-
цузами. Під час бойових дій по-
трапив до них у полон. На тери-
торії Франції матрос перебував, 
за його словами, близько двох із 
половиною років. Звільнившись, 
венеціанським судном приплив 
до Іспанії, а далі на голландсь -
кому військовому повернувся до 
Республіки Об’єднаних Провін-
цій Нідерландів.

Другий матрос представився 
як Іван Круз. Він народивсь у Ки-
єві, і ще в дитинстві його взяли в 
полон кримські татари. Цього 
українця теж продали до Царго-
рода. В османській столиці Іван 
жив близько трьох років, працю-
ючи челядником у якогось турка. 
Потім його обміняли на араба, 
віддавши капітану голландсь -
кого військового корабля. Близь-
 ко 12 років Іван служив матросом 
у нідерландців. За той час йому 
довелося багато побачити й, пев-
 но, брати участь у бойових діях. 
Як повідав він сам, «бував і в ту-
рецькій, і в іспанській, і у фран-
цузькій, і в інших землях на не-
безпечних військових кораблях».

Третього українця, згідно із 
записом документа, звали «Лав-
рим Войтехов син Думенський» 
(Лаврін Думенський). Народився 
він у Немирові, за віросповідан-
ням був православним. У дорос-
лому віці служив у панцирній хо-
ругві з ротмістром Боваровським, 
брав участь у війні Речі Поспо-
литої з Османською імперією. 
Одного разу під Кам’янцем-По-
дільським (ним разом із части-
ною Поділля в 1672–1699 роках 
володіли турки) Лаврінові не 
пощастило: потрапив у полон. 
Близько двох місяців османи три-
мали його в Кам’я  нці, а далі від-
везли до свого міс  та, яке Лаврін 
назвав Смаїлом. Потім полоне-

ного переправили до Баку, а 
звідти в Царгород. У столиці ім-
перії продали туркові, у якого він 
близько трьох років кухарював. 
Той, своєю чергою, – наверну-
тому в мусульманство іспанцю. 
Від нового господаря українець 
утік на корабель французького 
посла. На його борту дістався 
Франції. Там найнявся матросом 
на венеціанське судно. А коли 
воно прибуло до Амстердама, 
українець змінив місце праці: пе-
рейшов на службу до голландців. 
Відтоді майже дев’ять років три-
вала його служба на військовому 
флоті Республіки Об’єднаних 
Провінцій. Причому Лаврінові 
довелося брати участь у війні з 
французами.

Як мовилося на початку, ще 
один матрос-«росіянин» був бі-
лорусом. Звали його Петро Тимо-
фєєв і походив він із Гдовського 
повіту.

Розповіді українських моря-
ків про службу на голландських 
кораблях та участь у бойових 
діях проти Франції стосуються 
тогочасного великого європей-
ського конфлікту 1688–1697 ро-
ків, однією з назв якого є «Дев’я-
тилітня війна». Конфлікт був 
спричинений тим, що французь-
кий король хотів здобути пер-
шість у Старому світі. Протисто-
яла цим устремлінням коаліція 
європейських держав (Аугсбур-
зька ліга), утворена в 1686-му. 
Англія та Нідерланди приєдна-
лися до неї 1689-го, хоча у війну 
вступили ще восени 1688 року. 
Саме їхні флоти стали основни-
 ми противниками французів на 
морях. Отже, українці могли 
брати участь у найважливіших 

операціях і битвах цієї війни. 
Тривала служба на флоті Нідер-
ландів, поза сумнівом, сприяла 
тому, що вони стали добрими 
фахівцями своєї справи.

Принагідно згадаю ще одного 
колишнього бранця османів, що 
потрапив до Амстердама. 5 верес-
 ня 1697-го до російських послів 
прийшов українець, але не мат-
рос. Це був козак Василь Степа-
нов. Він розповідав, що потрапив 
до турецького полону 28 років 
тому й тепер намагається випала 
на Батьківщину. Василеві діста-
лася нелегка доля гребця на гале-
рах. Якимось чином він утік і опи-
нився в Республіці Об’єднаних 
Провінцій. Видавши козаку певне 
государеве жалування, московити 
залишили його при посольстві, 
поки він збирався в дальшу до-
рогу.

Отакі незвичайні, майже фан -
тастичні історії траплялися з 
людьми, взятими в полон на 
українських теренах. Довгі роки 
вони поневірялись у неволі, вою-
вали за інтереси держав, про які 
під час перебування на своїй зем-
 лі, швидше за все, мало й знали, 
виживали і, завжди пам’ятаючи 
про свій край, сподівалися до 
нього знову дістатися. Мотив по-
вернення в Україну був, оче-
видно, одним із головних, якими 
керувалися Лаврентій Дмитрієв, 
Іван Круз та Лаврін Думенський, 
наймаючись на службу до росій-
ського флоту. Може, це їм і вда-
лося. Принаймні вони були не-
численними щасливцями, оди-
ницями поміж багатьох тисяч не-
відомих, котрі назавжди залиши-
лись у чужих непривітних зем-
лях. 

ВОЛОДАРІ 
МОРІВ. У XVII 
cтолітті флот 
Республіки 
Об’єднаних 
Провінцій Ні-
дерландів був 
найбільшим у 
Європі
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автор:  
тетяна терен

Н
айкращий університет 
для письменника – 
життя, люблять повторю-
вати самі літератори, бо ж 

знання стилів, жанрів і способів 
римування ще не робить текст 
початківця шедевром. Більшість 
сучасних українських авторів – 
філологи чи журналісти за фа-
хом. Є, щоправда, ботанік Тарас 
Прохасько, економіст Любко Де-
реш, інженер-енергетик Максим 
Кідрук і юрист Лариса Дени-
сенко, але це радше винятки із 
загального правила. Поза тим 
діяльність різноманітних літера-
турних курсів доводить, що мо-
лодим письменникам бракує фі-
лологічної освіти і навчання на 
власних помилках. Бо ж, хоч і не 
можна сказати, що література і 
книговидання в Україні є лише 
бізнесом, початківцю, який хоче 
стати успішним, потрібно не 
лише грамотно писати, а й знати 
смаки свого читача, бути обізна-
ним із авторським правом, а ще 
вміти просувати себе і свої 
книжки.

іЗ Філолога  
в письмеННиКи
15 років тому українські молоді 
поети і прозаїки нарешті діс-
тали змогу навчатися в Україні 
за покликанням, коли в 
Iнституті фiлологiї Київського 
національного університету 
імені Тараса Шевченка з’явилася 
спеціальність «Літературна 
творчість, українська мова і лі-
тература». Серед студентів пер-
шого «письменницького» на-
бору була поетка Олеся Мам-
чич. «Ми були першими, тож у 
нас дібралася дуже сильна 
група, – згадує вона. – Зізна-
юся, філологічні дисципліни я 
сачкувала. Їхню важливість 
осягнула вже на останньому 
курсі. Найбільше ж на мене 
вплинули зустрічі з письменни-
ками і яскраві авторські спец-
курси». Принцип – філологічні 
дисципліни в поєднанні з твор-
чою роботою – дотримується на 
цій спеціальності від моменту 
вступу (окрім іспитів абітурі-
єнти мають ще й творчий відбір) 
і аж до навчання в магістратурі 
(окрім наукового диплома пе-
редбачене написання також 
творчого). Те саме стосується й 
навчального процесу: окрім 

дисциплін філологічного спря-
мування студенти літспеціаль-
ності мають змогу практично 
позайматися на спецкурсах 
письменників. Торік з’явилася 
інформація, що на базі спеці-
альності «Літературна твор-
чість» буде створено повноцін-
ний Літературний інститут, але 
поки що ця ідея, як повідомили 
Тижню на кафедрі теорії літе-
ратури, компаративістики і лі-
тературної творчості Інституту 
філології, ось уже другий рік пе-
ребуває на стадії затвердження 
у профільному міністерстві.

Спеціальність «Літературна 
творчість» є й на гуманітарному 
факультеті Національного уні-
верситету «Острозька акаде-
мія». Щороку сюди набирають 
десяток молодих письменників. 
Раніше студенти-літератори в 
Острозі навчалися окремо від 
інших, нині ж, щоб полегшити 
їхнє подальше працевлашту-
вання, а також через курс Мініс-
терства освіти на економію 
освітніх ресурсів їм читають ба-
гато дисциплін філологічного і 
педагогічного спрямування. 

Мало кому відомо, що пись-
менників навчають і в Львів-
ському національному універси-
теті імені Івана Франка (спеці-
альність «Літературна твор-
чість»). 2007 року набирали на 
неї і в Міжрегіональній академії 

управління персоналом. На ста-
дії завершення ліцензування пе-
ребуває магістерська спеціаль-
ність «Літературна творчість» у 
Черкаському національному уні-
верситеті імені Богдана Хмель-
ницького. 

НеФормальНий 
меНеДжмеНт
Навчання на таких спеціальнос-
тях, як і на філології, недостат-
ньо для письменника, вважає 
Дмитро Стретович, засновник 
першого й поки що єдиного не-
формального літературного на-
вчального закладу – Центру лі-
тературної освіти. Дмитро на-
вчався на другому курсі Націо-
нального педагогічного універ-
ситету ім. М. П. Драгоманова, 
коли зрозумів, що вітчизняне 
літературне середовище потре-
бує не лише добрих письменни-
ків, а й хороших менеджерів. 
Так виник літклуб «Маруся», 
який спочатку влаштовував зу-
стрічі з письменниками, а зго-
дом почав організовувати Літні 
літературні школи в Карпатах 
та Школи літературного ме-
неджменту. «Літня школа – 
своє рідне занурення в профе-
сію, спроба ознайомити почат-
ківців з усіма аспектами профе-
сійного життя літераторів, – по-
яснює один із її лекторів Завен 
Баб лоян. – Це можливість поба-
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чити і почути, що значить бути 
письменником, від тих, хто вже 
присвятив цьому життя. Крім 
того, це відчуття себе в колі лю-
дей зі схожими цінностями та 
прагненнями, входження у сво-
єрідну літературну мережу». 

Але організатори літклубу 
«Маруся» вирішили, що здобу-
тих знань має бути ще більше, 
до того ж кожна школа не могла 
зібрати всіх охочих. Саме тому 
Дмитро Стретович із колегами 
нещодавно створили Центр лі-
тературної освіти, у якому до 
вже традиційних дисциплін до-
далися лекторії та майстер-
класи від найвпливовіших грав-
ців літературного ринку в 
межах найбільших книжкових 
та мистецьких фестивалів в 
Україні. Цікаво, що першими 
внесками в бюджет неформаль-
ної літературної освіти стали 
стипендії самих організаторів, 
згодом центр перейшов на само-
окупність за рахунок невеликих 
оргвнесків учасників. Примі-
ром, участь в останній Осінній 
літературній школі, яка тривала 
10 навчальних днів, коштувала 
800 грн. 

За три роки учнями центру 
стало понад 200 молодих пись-
менників і літературних мене-
джерів. Зараховують на на-
вчання передовсім тих, хто має 
відповідний досвід і хто може 

чітко сформулювати, які знання 
хотів би здобути. 

«КреативНе письмо» 
Поза тим Центр літературної 
освіти, хоча він і найбільше схо-
жий на освітню установу, не 
можна назвати єдиною органі-
зацією, яка навчає письменни-
ків в Україні. Не забуваймо про 
численні гуртки та студії, які ді-
ють мало не при всіх вітчизня-
них школах і вишах. Продуму-
ванням навчальної програми, а 
тим паче орієнтацією учнів на 
сучасні тенденції в літературі й 
книговиданні у таких осередках 
високого слова ніхто не займа-
ється. В інтернеті можна натра-
пити й на курси письменниць-
кої майстерності від Густава Во-
дічки (псевдо письменника Юрія 
Топчія) тривалістю три дні й 
вартістю близько 3 тис. грн. 
Жодного відомого українського 
письменника, який би здобув 
професійні навички на цих кур-
сах, Тижню знайти не вдалося. 
Хоча цілком можна повірити, 
що аудиторія на такі досить до-
рогі заняття набирається, бо ж 
людей, які пишуть літературні 
твори, в десятки, якщо не сотні 
разів більше, ніж вказує нам 
асортимент вітчизняних книга-
рень. 

Саме цей фактор найкраще 
пояснює таку популярність у 
Європі та Північній Америці 
різноманітних письменниць-
ких курсів, які давно є там чи-
мось звичайним, як, скажімо, 
іноземних мов чи оратор-
ського мистецтва в Україні. На 
курсах креативного письма 
(creative writing) навчають пи-
сати оповідання, спогади, ві-
рші, драми, працювати над ді-
алогами й характерами героїв, 
аналізують і критикують 
твори одне одного. Українська 
письменниця і журналістка 
Світлана Пиркало, яка живе й 
працює в Лондоні, теж свого 
часу ходила на такі студії. 
«Там були непогані вправи на 
написання текстів у різних 
жанрах, – згадує вона. – Зага-
лом це добра справа і для тих, 
хто потім пише професійно, і 
для тих, хто просто хоче до-
торкнутися до цього світу. На 
курсах британська письмен-
ниця українського похо-
дження Марина Левицька зна-
йшла свого майбутнього літе-
ратурного агента, який просу-

нув «Коротку історію тракто-
рів по-українськи».

Геть інакша в Європі й Аме-
риці ситуація і з формальною 
літературною освітою. Ска-
жімо, Літературні інститути є 
при Бернському університеті 
мистецтв у Швейцарії та Лейп-
цизькому університеті в Німеч-
чині, письменницький факуль-
тет має Йоркський університет 
та Університет Вікторії в Ка-
наді, Айовський, Колумбій-
ський, Міннесотський, Стен-
фордський, Массачусетський та 
Каліфорнійський університети 
в США. Письменниця і викла-
дач Університету Південної 
Флориди Оксана Луцишина 
каже, що насправді чи не кожен 
американський виш має про-
граму з креативного письма 
(від бакалавра й іноді аж до 
докторату). «Це тут просто 
норма культурно-освітнього 
життя, – переконана письмен-
ниця. – Плюси полягають у 
тому, що людина, яка прагне 
стати письменником, має для 
цього сформоване середовище. 
Але не треба бути генієм, щоб 
вступити на таку програму. 
Система бавиться в гру, що 
creative writing – це такий собі 
набір навичок, які може ви-
вчити кожен. Я не хотіла б там 
навчатися. Це ж дуже інтимний 
процес – віддати своє письмо 
комусь на відчитання». Ще 
один приклад – Норвегія, де є 
Інститут дитячої книги. Остан-
ній закінчила дитяча письмен-
ниця Ніна Елізабет Ґрьонтведт, 
яка цього року представила на 
Форумі видавців у Львові свою 
книжку «Привіт, це я!». «Мені 
дуже допомогла письмен-
ницька освіта, – ділиться досві-
дом Ніна. – Я багато дізналася 
про дитячу літературу, практи-
кувалася в різних письмен-
ницьких техніках. Знаю, як 
отримувати зворотний зв’язок 
від того, що ти робиш. І два 
роки навчання в інституті дали 
мені впевненість у письмі. Я 
справді рекомендую літерато-
рам здобувати таку освіту». 
Юрій Андрухович із тією пора-
дою не погоджується: «Людині 
обдарованій це може в цілому 
якось допомогти, навчити її 
принаймні правильно розстав-
ляти коми. Але не більше. Зна-
чно важливіші індивідуальний 
життєвий досвід, інтуїтивне 
шукання самого себе». 

письменницькі кузні
Де в Україні та світі навчають  
майбутніх письменників?

КРАСИВЕ ТА КОРИСНЕ. 
Літні літературні 

школи в Карпатах 
дають змогу поєднати 
навчання і відпочинок 
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Данина принцесі  

сищик без імперії

28 листопада в український прокат виходить 
«Діана» Олівера Гіршбіґеля  – перша ме-
лодрама у фільмографії німецького ре-

жисера. Стрічку про Леді Ді не варто оцінювати, по-
рівнюючи з попередніми кінороботами Гіршбіґеля: 
потужною й пронизливою драмою «Бункер», на-
пруженим і шоковим трилером «Експеримент» чи 
незбагненно тонкою і чистою стрічкою «П’ять хви-
лин раю». «Діана» – просте кіно, але досконале. Це 
фільм про сильну і знамениту жінку, яка хотіла зви-
чайних людських переживань, страждаючи від своєї 
монаршої величності. Власне, на цих двох визна-
ченнях і будується кінострічка, яка зазирає в при-
ватне життя принцеси, невідоме масам, але таке 
зрозуміле кожному. Гіршбіґель зняв мелодраму за 
романом «Діана: її останнє кохання», яку розкрити-
кував Гаснат Хан, який і був, на думку письменниці 
Кейт Снелл, останнім коханням Діани. Проте на-
справді для глядача несуттєво, чи книжка і відпо-
відно фільм є похідними від чуток, чи від фактів, 
адже «Діана» – то все ж таки художній витвір. І голо-
вним є те, що розігрують перед нами Наомі Воттс 
(«Малхолланд Драйв») та Невін Ендрюс (серіал 

«Загублені»). Драма Діани, що закінчилася траге-
дією, у фільмі балансує з невеличкими відхилен-
нями на рівні мелодрами: героїня відчайдушно 
хоче вирватися з депресії, пов’язаної з крахом її 
шлюбу, і хапається за несподівану й діаметрально 
протилежну її світу любов до пакистанського лікаря. 
Під фінал відбувається несподіваний, оригінальний 
сюжетний хід, за яким любовний зв’язок Діани з 
Доді аль-Файєдом, навмисно (!) розпіарений самою 
принцесою, – це спроба привернути увагу того, 
кого вона кохала по-справжньому. Усе решта 
видається звичайним. Та то не крамола, 
хоча, напевно, саме «звичайність» для кри-
тиків і стала кісткою посеред горла. Гіршбі-
ґель не збирався шокувати формою, по-
дачею фактів та розвитком сюжету, в 
принципі, чудово володіючи засобами ві-
зуального впливу на глядача. Він зробив 
душевне кіно, хай там як таке визна-
чення когось дратуватиме. Його «Діана» 
є свого роду даниною тій, хто хотів про-
стоти, не маючи при цьому і натяку на 
просте існування. 

Є в реаліях актуального українського 
книжкового ринку три чесноти, можна 
навіть сказати, три «П», які здебільшого 

невластиві його активним гравцям – пись-
менникам. Йдеться про Працьовитість, Послі-
довність та Популярність. Стаючи на невдяч-
ний із фінансового погляду письменницький 
шлях, автор мусить іти ним щодня, тобто пра-
цювати, не зупиняючись. Обравши для себе 
жанрову нішу, слід послідовно триматися її, 
постійно вдосконалюючи себе в її межах та 
розширяючи відповідно рамки жанру й саму 
нішу. Нарешті, треба прагнути популярності, 
але не особистої, а для своїх творів. Тобто ви-
вчати або відчувати запити аудиторії, пропо-
нувати їй те, що вона хоче. Образно кажучи, 
ловити й тримати хвилю. 

Сумчанин Владислав Івченко належить 
до рідкісної категорії українських письменни-
ків, для яких розуміння й дотримання цих 
трьох «П» – це не подвиг, не вчинення на-
сильства над собою, а звична сукупність пра-
вил. Нова його книжка «Найкращий сищик 
імперії на службі приватного капіталу» вже 
своїм обсягом, а створена вона, як можна по-
бачити з періоду написання, за досить корот-
кий термін – 15 місяців (Оксана Забужко ро-
ман такого самого обсягу писала сім (!) ро-
ків), доводить працездатність автора. Факт, 
що це продовження «Стовпа самодержав-
ства», витримане в тій самій жанровій ніші – 
детективний серіал у стилі «ретро», свідчить 
про послідовність. Ну а коли йдеться про по-

пулярність, то можна з приємністю констату-
вати: автор має здатність учитися. Бо нова 
книжка – то успішна робота над помилками 
попередньої. 

«Стовп самодержавства», написаний Ів-
ченком у співавторстві з кременчанином 
Юрієм Камаєвим, починався як інтернет-
проект, який розважав передусім його авто-
рів. Так з’явився український сищик Іван Кар-
пович Підіпригора, який живе в Києві початку 
ХХ століття й працює філером царської 
охранки. Тут крився перший системний про-
кол проекту: щоб з’явився український си-
щик, недостатньо, так би мовити, етнічного 
походження. Читачеві важливо, де й ким 
працює герой, а також яку має світоглядну 
платформу. Іван Карпович служив в охорон-
ному відділенні, тобто оберігав корону Росій-
ської імперії. Російське самодержавство як 
політичний і державний устрій влаштовує 
певну частину українців навіть 
сьогодні. Але вони точно не є 
цільовою читацькою аудито-
рією вітчизняних авторів. Сам 
же Іван Карпович свого став-
лення до імперії, яку ревно за-
хищає, жодним чином не ви-
словлював, що теж грало в 
«мінус».

Тепер Івченко пише 
сольно, і його сищик Підіпри-
гора теж визначився з пріори-
тетами. Він покинув, як ми ро-

зуміємо, остогидлу государеву службу, ви-
брав для усамітнення невеличкий хутір десь 
на Полтавщині, проте детективну практику 
не полишив. Бо тепер його професійні 
вміння потрібні приватним особам, здатним 
заплатити відставному філерові за роботу. 
Ось так замість служити російському царю 
українець Підіпригора починає встрявати в 
приватні справи приватних людей, які від са-
мого зародження детективного жанру ав-
тори та герої ставили значно вище від дер-
жавних інтересів. 
Й тим прикметніше, що з пригод Івана Піді-
пригори маркетологам не вдалося зробити 
українську версію пригод Ераста Фандоріна. 
Адже його «тато» Боріс Акунін за всієї своєї ни-
нішньої опозиційності до російської влади по-
давав Ераста Петровича як людину, котра слу-
жить своїй імперії, лише в різних іпостасях. 
Тоді як Іван Карпович приймає виклики 
убивць, шахраїв, навіть маніяків, при цьому 
чітко усвідомлюючи: діє на своїй землі, робить 
її чистішою, встановлює істину в чотирнадцяти 
– за кількістю закінчених історій – випадках. 

Проте Російська імперія – це 
загалом чужа Підіпригорі дер-
жава. І враховуючи, що істо-
рична белетристика нині чи не 
головний тренд українського 
книжкового ринку, авторам та-
ких книжок та їхнім героям 
слід, як Іванові Карповичу, чітко 
визначити місце активного, не 
схильного до рефлексій укра-
їнця не лише в Російській, а й в 
інших імперіях, куди авторська 
фантазія перенесе дію.К
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30 листопада – 7 грудня
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

Київ (вул. Лисенка, 3):
30 листопада, 12:00 – Дитяча субота: «Загублене цуценя». 
Спільно з Видавництвом Старого Лева.
3 грудня, 18:00 – публічна подіумна дискусія «Вільнюський 
рубікон: Перспективи євроінтеграц� України після саміту 
в Литві». За участю українських та німецьких експертів. 
Спільно з Міжнародним фондом «Відродження», Фондом 
Конрада Аденауера в межах проекту «Київський діалог».
4 грудня, 18:30 – «Знакові читання»: презентація альманаху 
молодої української літератури «Знак». Спільно 
з видавництвом «Смолоскип».
5 грудня, 18:00 – презентація книжки Ольги Ковалевської 
«Іконографія Івана Мазепи в образотворчому мистецтві 
ХХ – початку ХХІ ст.». Спільно з видавництвом «Темпора».
6 грудня, 18:30 – старт «Марафону написання листів-2013» 
від Amne�y International. Дискусія про права людини 
у світі та Україні.

Київ (вул. Спаська, 5):
6 грудня, 18:00 – презентація антолог� «Франківськ, 
місто янголів». Спільно з літературною агенцією Discursus.

Львів (просп. Свободи, 7):
3 грудня, 18:00 – презентація книжки Івана Лучука «Цебер 
амброз�». Спільно з видавництвом «Твердиня».
4 грудня, 18:00 – поетичний вечір «Еротика по-київськи
з львівським післясмаком» за участю Лесі Мудрак, Христини 
Лукащук, Тетяни Землякової.
5 грудня, 18:00 – презентація антолог� «Франківськ, 
місто янголів». Спільно з літературною агенцією Discursus.
6 грудня, 18:00 – публічна подіумна дискусія на тему 
«Підприємницька етика та соціальна відповідальність бізнесу». 
В межах проекту «Київський діалог», спільно з Міжнародним 

фондом «Відродження», Фондом Конрада Аденауера, 
Міжнародним інститутом етики і проблем сучасності, 
Львівською бізнес-школою, Інститутом лідерства та управління 
Українського католицького університету.

Харків (вул. Сумська, 3):
30 листопада, 18:00 – презентація книжки Сашка Завари 
«Історія хворого розуму». Спільно з Видавництвом 
Жупанського.
1 грудня, 15:00 – «Читання для малят». Частина перша. 
«Привид на ім’я Фред». Натаніель Бенчлі. Робоча мова 
заходу англійська.
4 грудня, 19:00 – дискусія «Народні вірування».
6 грудня, 19:00 – брифінг «Волонтерство у культурному 
процесі». Робоча мова заходу англійська.

Вінниця (вул. Соборна, 89):
2 грудня, 18:00 – презентація книжки Олесі Олендій 
«Mia Italia». Спільно з видавництвом «АРС».
6 грудня, 18:00 – презентація книжки Руслана Горового 
«Гагарін і Барселона». Спільно з видавництвом «Кальварія».
7 грудня, 18:00 – презентація роману Юрія Макарова 
«За чверть десята». Спільно з видавництвом «Нора-Друк».

Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
2 грудня, 17:00 – зустріч із Дарою Корній. Презентація 
романів «Зворотний бік темряви» та «Зірка для тебе». 
Спільно з видавництвом «К.С.Д.».
2 грудня, 18:00 – відкриття виставки живопису 
Миколи Кочержука «Край вершин».
3 грудня, 18:00 – презентація книжки Аліни Олійник 
«Умовний спосіб». Спільно з видавництвом «Самміт-книга».

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

Крапивенко 

інтелектуал
Тиждень вимірював автомобільне IQ 
кросовера Acura MDX, який незабаром з’явиться 
в офіційному продажу на українському ринку 

т
иждень уже писав, що на 
початку 2014 року в Укра-
їні стартує офіційний про-
даж ще одного виробника 

автомобілів класу «люкс» япон-
ської Acura (див. Тиждень, № 
41/2013). Нещодавно нам ви-
пала нагода протестувати кро-
совер MDX третього покоління 
– одну з двох моделей, які на-
весні 2014-го потраплять в 
українські дилерські центри 
Acura. 

Оновлений MDX на амери-
канському ринку продається ще 
з літа цього року. Але, що ці-
каво, для наших водіїв він при-
йде в дещо адаптованій під 

українські реалії комплектації. 
Зокрема, спеціально для  
пострадянського ринку з його 
аж ніяк не штатівськими авто-
банами підвищено кліренс авто 
зі 185 мм до 200 мм. На 10 мм 
збільшено діаметр гальмівних 
дисків, а також потужність аку-
мулятора, посилено амортиза-
тори, створено обігрів у зоні 
спокою склоочисників – двір-
ники взимку не примерзати-
муть. Зрештою, японський авто-
виробник урахував також мен-
тальність водіїв-слов’ян, які, не-
зважаючи на бездоріжжя, по-
любляють тиснути на акселера-
тор до упору. Спеціально для 
них автоматичне обмеження 
швидкості зробили «ліберальні-
шим» – 225 км/год (у Штатах – 185 
км/год). 

Що ми відразу зауважили в 
авто, то це його інтелект. Супе-
речки про автомобіль як розкіш 
чи засіб пересування, схоже, за-
лишилися в минулому столітті. 
Нині актуальнішим є питання, 
наскільки «розумною» може 
бути сучасна машина: якщо не 
працювати замість водія (хоча 
до цього сучасний автопром на-
близився впритул), то принай-
мні максимально спростити фі-
зичне керування і автомобілем, 
і функціоналом, яким нашпиго-
вані моделі такого штибу, як 
Acura MDX. Власне, не дивно, 
що ця модель створювалася під 
слоганом «Час – це розкіш».

Сучасний автомобіль більше 
уподібнюється техніці новіт-
нього часу, себто комп’ютеру.  
А коли йдеться про машину 
класу «люкс», то її електро-
нний «мозок» цілком зіставний 
із можливостями преміум-
девайсів. Майбутньому власни-
кові Acura MDX слід одразу бути 
готовим до того, що це авто пере-
бере на себе виконання багатьох 
водійських функцій. Напри-
клад, за допомогою двох брело-
ків воно запам’ятовує не лише 

останні позиції розміщення 
крісла, дзеркал, а й режим, у 
якому востаннє працювала ко-
робка передач, – дуже зручно, 
якщо автомобілем одночасно 
користуються два, скажімо, 
члени родини. Ручне управ-
ління різними опціями зведено 
до мінімуму – до послуг водія 
мультимедійна система, за до-
помогою якої, як на смартфоні, 
можна регулювати всі налашту-
вання. Мовою цифр це звучить 
так: замість 41 кнопки на панелі 
MDX залишилося тільки 9, ре-
шту функцій делеговано сенсор-
ному екрану. 

Неабияким інтелектом наді-
лена й система повного приводу 
SH-AWD, яка дає змогу швидко 
й ефективно розподіляти крут-
ний момент. Так, задній дифе-
ренціал дозує тягу на найбільш 
навантажене колесо, що забез-
печує спокійне входження в по-
ворот навіть на досить високій 
швидкості. Система динамічної 
стабілізації (VSA) мінімізує ри-
зик заносу. А від неприємних 
дорожніх сюрпризів, причиною 
яких часто є «недобачив», «не-
дочув», покликані убезпечити 
розумні «очі» Acura MDX. Авто 
оснащене чотирма камерами, 
які гарантують на моніторі 
огляд на 360 градусів. Окремо 
працює система стеження за так 
званими мертвими зонами під 
час обгону. Тож, вочевидь, на-
віть не надто досвідчений водій 
за кермом Acura MDX почувати-
меться безпечно і впевнено.

Двигун в Acura MDX також 
із високим автомобільним IQ – 
i-VTEC об’ємом 3,5 л, здатний 
самостійно регулювати свої апе-

технічні характеристики Acura MDx 

Робочий об’єм двигуна, см3 3500

Максимальна потужність, к.с./при об./хв  290/6200 

Привод     повний SH-AWD

Тип КПП  автоматична

Затрати пального, міський/ заміський/ 
змішаний цикли, л/100 км 15,1/7,7/10,4 

Максимальна швидкість, км/год 225  

Розгін 0–100 км/год   7,2 с

Довжина/ширина/висота, мм  4934/1962/1717 

Діаметр розвороту, м 10,4 

Колісна база, мм 2819

Кліренс, мм 200 

Місткість паливного бака, л 74

Об’єм багажного відділення, л 425/2574 

Індивідуаль-
ність автомобі-
ля найбільше 
підкреслюють 
його «очі» – 
передні фари 
Jewel Eye, ден-
ні ходові вогні 
DRL та проти-
туманки
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тити щодо пального. У спокій-
ному режимі роботи система 
може відключати три циліндри 
з шести, що дає змогу вийти на 
11 л на 100 км міського трафіку.   

Ще одна незаперечна особ-
ливість Acura MDX – макси-
мальний комфорт. Цьому авто 
аж ніяк не можна дорікнути в 
браку місця. Це семимісний 
кросовер із двома рядами зад-
ніх сидінь. На задніх пасажир-
ських кріслах просторо, як у во-
дійському відсіку. Пасажирів за 
водієм не розділяє властивий 
багатьом автомобілям цього 
класу тунель на підлозі, отже, 
там комфортно можуть розта-
шуватися троє дорослих. На 
третьому ряді сидінь також ціл-
ком просторо, хоча розрахова-
ний він передусім для дітей. 

Потрапити на корму машини 
зовсім просто, адже крісла не 
треба складати-розкладати: до-
статньо натиснути одну кнопку 
– і прохід вільний. 

Салон MDX – це свого роду 
портал розваг. Водій може слу-
хати музику через високоякісну 
модернову акустичну систему 
потужністю 546 Вт, яка відтво-
рює об’ємний звук. Закачати 
аудіо та відео можна аж на  
16 Гб. У топовій комплектації 
автомобіля передбачено DVD-
плеєр для задніх пасажирів і 
розміщення на стелі авто моні-
тора діагоналлю 16,2 дюйма. 
Оскільки MDX явно розрахова-
ний на велику родину, не 
дивно, що екран здатний виво-
дити дві картинки, наприклад, 

кіно для дорослих і гру для ді-
тей (система також обладнана 
HDMI-портом для підклю-
чення відеоприставок) .

Комфорт класу «люкс», 
звісно, неможливий без висо-
кого рівня звукоізоляції. Над 
цим інженери-розробники 
Acura MDX також попрацювали 
плідно. У новій моделі застосо-
вані нові піноматеріали у стій-
ках даху, вдосконалена ізоляція 
задніх колісних арок, підлоги 
багажника і задньої боковини 
кузова. Рівень дорожнього 
шуму також знижено завдяки 
новому покриттю на підлозі ав-
томобіля. Використані товстіше 
тришарове бічне і лобове скло, 
потрійні ущільнювачі дверей. 
Окремо слід відзначити систему 
активного зменшення шуму під 
час роботи двигуна з трьома 
відключеними циліндрами. 

І скільки це диво автомо-
більної техніки коштує? Наразі 
автовиробник не склав ціни 
для українського ринку. Та зва-
жаючи на те, що найближчими 
конкурентами Acura MDX є 
BMW X5 й Audi Q7, то можна 
спрогнозувати: такий автомо-
біль коштуватиме в межах 
$60–90 тис. залежно від комп-
лектації. 

про БреНД
Acura – перший преміальний бренд серед японських ав-
товиробників, який створила компанія Honda 1986 року. 
Спочатку автомобілі Acura постачалися тільки на північ-
ноамериканський ринок, але з 1991-го бренд також пред-
ставлений у Мексиці, з 2001-го – в Гонконзі, з 2006-го –  
у Китаї. На українському та російському ринках дебютує в 
2014 році. За підсумками 2012-го в США Acura продемон-
струвала 26,7% річного зростання серед преміальних 
брендів. Сьогодні глобальний модельний ряд Acura вклю-
чає лінійку із семи моделей: розкішного седана TL, спор-
тивного седана й універсала TSX, компактного ILX, 
п’ятимісного кросовера RDX, семимісного MDX, серед-
ньорозмірного ZDX і флагманського седана RLX. В Україні 
модельний ряд Acura попервах буде представлений кро-
соверами RDX і MDX.
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Богдан Буткевич Наталія петринська

БаНД- 
Фор муваННЯ

вміННЯ  
Бачити

геть 
КальКулЯтор!

Я, зрозуміло, про Євромай-
дан. Під час спроби «Беркута» 
витіснити мітингувальників із 
проїжджої частини на Євро-
пейській площі 24 листопада 
стався знаковий момент. Пе  ред 
лавою орків у камуфляжі та 
«броніках», що якраз стрімко 
бігла бити людей, з’явився нар -
деп Віталій Ярема, який нама-
гався з’ясувати, хто серед них 
старший. У відповідь «космо-
навт» без жодних слів спробу-
вав вдарити його палицею. Як -
що хтось забув, то нагадаю, що 
ця людина – генерал-лейте  -
нант міліції та багаторічний 
керівник київського главку, 
тобто одне з перших облич 
міліцейської ієрархії. Колиш-
ніх ментів не буває, тож, коли 
якийсь лейтенант дозволяє со-
бі підняти руку на генерала, це 
означає, що беркутня остаточ -
 но перетворилася на бандфор-
мування. 

Дмитро Крапивенко

«Вийшли з метро, а тут якісь 
дивні люди з поламаними но-
сами і спитими обличчями», – 
телефонують мені друзі з Жито-
мира, які приїхали підтримати 
Євромайдан 24 листопада. По-
яснюю їм, що вони пішли не 
туди й опинилися біля Софій-
ського собору, де «мітингують» 
проплачені Партією регіонів 
про  тивники «ГейЄвропи». У той 
час коли п’яний натовп «митно-
сою  зівців»-наймитів водив хо-
роводи під пісні регіоналки Таї 
Повалій, десятки тисяч відпові-
дальних людей прямували до 
Європейської площі, сканду-
ючи «Україна – це Європа!». Їм 
було байдуже до тих, хто за 
пляшку горілки і 100 грн про-
дасть рідну матір. Їх не хвилю-
вали тупі провокації влади на 
кшталт колони бомжів із пра-
порами ЛГБТ-спільноти. Бо 
вони вміють бачити далі влас-
ного носа. 

«Не розумію, чому, коли 
говорять про Європейський чи 
Митний союз, усі одразу бе-
руться за калькулятор раху-
вати гроші. Мені байдуже, хай 
я навіть менше зароблятиму, 
але житиму в Європі», – каже 
мій товариш, разом із яким  
ми йдемо в 100-тисячному на-
товпі на Майдан. Я погоджу-
юся. Коли руйнувався СРСР, 
мені було 12, я добре пам’ятаю 
тодішні «дорослі розмови»: 
Україна себе прогодує, будуть 
у нас хліб і вугілля, свої гроші, 
в магазинах з’являться товари, 
причому імпортні… Мені тоді 
ці думки здавалися дивними у 
вигляді агітації за незалеж-
ність, але я думав, що дорос-
лим видніше. Сьогодні, коли 
чую як аргумент на користь ЄС 
«там вищі зарплати і пенсії», 
співчуваю людям, які знову 
підміняють свободи «халя-
вою». 

:)
Не розумію, 
чому, коли 
говорять про 
Європей-
ський чи Мит-
ний союз, усі 
одразу бе-
руться за 
калькулятор 
рахувати гро-
ші. Мені бай-
дуже, хай я 
навіть менше 
зароблятиму, 
але житиму в 
Європі
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ЗворотНий Зв’ЯЗоК

олені чекан  
вкрай  
потрібна  
допомога
Стан нашої колеги погіршується: розпад пухлини 
спричинив набряки в мозку, що призвели до 
мікроінсульту. Нині пані Олена прикута до ліжка, 
у неї відмовляє кістковий мозок і паралізована 
права рука. Олена Чекан вкрай потребує коштів 
для того, щоб відновити можливість рухатися і 
зробити чергову хіміотерапію, яка допоможе 
продовжити боротьбу з раком мозку. тиждень 
дякує всім, хто долучився до збору коштів на 
лікування пані Олени, і просить небайдужих 
підтримати нашу колегу!

реквізити для перерахування коштів:  
Банк одержувача пат КБ «приватБанк»

на номер картки: 5168 7420 6205 2729
на номер картки: 5168 7423 0451 1391

відгук на статтю «асоціація vs ізоляція» в № 47, у якій тиждень прогнозує 
наслідки відмови україни від підписання угоди про асоціацію 
саша: А не дорого ми платимо за російські знижки: один раз Кримом (знижка на 10 
років, а пролонгація флоту на 25 років. І то не знижка, а списують росіяни з оплати 
за оренду Криму). Хіба це не державна зрада? Американці платять 21 млрд дол. 
за оренду бази в Південній Кореї, а тут цілий Крим БЕЗКОШТОВНО. Це скільки газу 
ми могли б купити? А тепер вони хочуть заплатити за знижку нашою свободою, 
відмовою від євроінтеграції. Так, як зараз, гірше вже нікуди, в нас і так вже майже 
все стоїть. Зробили 46 млн українців своїми рабами, і їм добре. Ганьба.

відгук на статтю ігоря лосєва «ідеологічний рейд на Захід» у №41,  
в якій ідеться про те, як владімір путін знаходить прибічників на Заході
tvd: Путин так много занимается спортом, что не ясно, когда он руководит страной. 
Он привык заниматься пугалками, желание порабощать и властвовать развило 
в нем гипертрофированный культ личности. Можно и нужно поддерживать 
нормальные и политические отношения с Россией, но не c ее властью. При 
доброжелательных и дружеских подходах этим взаимоотношениям ну никак не 
станет препятствием наше воссоединение с Европой, но это не при путинской 
власти. От ТС нужно бежать, как от ярма.

уточнення
Щодо матеріалу Олександра Гогуна «Щоб Сталіна боялися», опублікованого в 
№  39/2013, до нас звернувся доктор історичних наук, генерал-лейтенант Анатолій 
Русак із проханням довести до відома читачів, що справа зі звинувачення Хитриченка 
Івана Олександровича була переглянута Військовою колегією Верховного суду Союзу 
РСР 12 березня 1955 року. В результаті перегляду постанова Особливої наради від 7 
листопада 1946-го щодо Хитриченка І. О., за якою він був засуджений за ст. 58-1 «б» 
УК РСФСР до 10 років позбавлення волі у ВТЛ, була скасована. У зв’язку із зазначеним 
інформація щодо Хитриченка І. О., викладена у статті, є недостовірною.



«Світ у 2014» – українська версія щорічного спецпроекту журналу The Economi	: аналіз, прогнози на майбутній рік від 
впливових експертів, політиків і ділових людей. Унікальність української верс� видання – не лише мова, а й акценти 
на національних проблемах і тенденціях, залучення провідних вітчизняних експертів.

Щонайменше 20% контенту видання буде присвячено Україні.  «Український тиждень» уже четвертий рік поспіль спільно із The Economi	 
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