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 Факти тижня 

«У 
2004 році Майдан 
був якийсь добрі-
ший», – розмірко-
вує відома тележур-

налістка у проміжку між прями
 ми включеннями, зігріваючись 
чаєм в одній із кав’ярень на Хре-
щатику. З нею важко не погоди-
тись, і не тільки через те, що По-
маранчева революція дев’ять ро-
ків тому минулася без масових 
побоїщ...

І розгін Євромайдану в ніч на 
30 листопада, і бойовисько біля 
Адміністрації президента 1 груд
 ня поставили чимало запитань.  
І насамперед до опозиції, яка від-
верто бачиться розгубленою пе-
ред вимогами української біль-
шості кардинально змінити кра-
їну. Тиждень іще в попере-
дньому числі звертав увагу на без-
ладні дії маніфестантів, що спри-
чинили штовханину з бійцями 
«Беркута» під пустою будівлею 

Саміт Східного партнерства у вільнюсі. 
Грузія та Молдова парафували Угоду про 
асоціацію з ЄС. Азербайджан підписав 
домовленість про лібералізацію візового 
режиму. Візит Віктора Януковича на са-
міт мав символічний характер

голова президентської адміністрації Сергій льовочкін 
та очільник київської міліції валерій коряк, який без-
посередньо віддав наказ зачистити вночі 30 листопа-
да майдан, подали заяви про відставку. Однак вище 
керівництво відхилило їхні прохання, тож обидва чи-
новники лишилися на посадах

Янукович не відступає. 
чи наступатиме опозиція?

 6 грудня 1903  7 грудня 1941  8 грудня 1868 

У львові створе-
на українська гро-
мадська організація 
культурно-освітнього 
спрямування – това-
риство «просвіта»

Народився мико-
ла колесса, ком-
позитор, педа-
гог, патріарх укра-
їнської диригент-
ської школи

Японська авіація завдала не-
сподіваного удару по базі аме-
риканських вмС перл-Харбор 
на острові оаху (гаваї), що ста-
ло приводом для вступу США у 
Другу світову війну

тиждень  
в історії

інна Богословська та давид Жванія ви-
йшли із фракції партії регіонів. Інфор-
мація про те, що їхній приклад насліду-
ють іще щонайменше 20 регіо  налів, на-
разі не підтвердилася

брутально розганяти євромайда-
нівців уночі 30 листопада? Ба-
нальна зачистка, щоб вислужи-
тися перед Януковичем? Хтось, 
кого у владі вирішили підставити? 
Чи все взагалі набагато склад-
ніше: розігрується карта дестабілі-
зування ситуації в країні?

Водночас зрозуміло, що від-
повідні команди «Беркутові» та 
внутрішнім військам через посе-
редників у вигляді генералів чи 
полковників давали із самого 
верху. Адже досі з високих на-
чальників так ніхто й не покара-
ний як за кривавий розгін Євро-
майдану, так і за жорстоке, не-
вмотивоване побиття «Беркутом» 
біля Адміністрації президента 
тих, хто участі в його штурмі не 
брав, зокрема журналістів.

Радикалізація протесту й від-
повідна жорстка реакція на нього 
влади мають очевидні об’єктивні 
причини. 2004 року міліція зале-
жала не від Віктора Януковича, а 
від Леоніда Кучми, котрий торгу-
вався з опозицією та Заходом за 
спокій після відходу від влади.  
А завдання маніфестацій було 
чітке й зрозуміле: приведення до 
влади Віктора Ющенка, котрий, 
як вірив кожен, мав на те цілко-
вите право, вкрадене фальсифіка-
ціями в другому турі виборів. 
Нині, після провалу асоціації з 
ЄС, очевидною метоюмаксимум 
є скинення президента Януко-
вича, проте легітимних механіз-
мів для цього наразі немає.

У 2004 році, зновтаки з мов-
чазної згоди Леоніда Кучми, ре
алізацію волі Майдану взяли на 
себе Верховний Суд, що визнав 
порушення на виборах, та Верхов
 на Рада, котра забезпечила прове-
дення повторного другого туру. 
Сьогодні суди перебувають під 
пильним контролем влади. Під 
нею і парламент: те, що постанова 

уряду 24 листопада, куди лідери 
мітингу закликали рушати без 
жодної зрозумілої мети.

Утім принаймні на Банковій 
тижнем пізніше серед демон-
странтів точно діяли про вока 
тори. Це підтверджують доступні 
в інтернеті відеоматеріали, де ви-
дно осіб у масках, що з’яв ля  ються 
зза спин бійців внутрішніх вій 
ськ, а пізніше першими штурму-
ють їх. Вочевидь, перед цими 
хлопцями стояло завдання підбу-
рювати радикально настроєних 
протестувальників до штурму ад-
мінбудівель. Хоча, мабуть, це мо-
гло статись і без провокацій: рі-
шучих учасників мітингу 1 грудня 
в центрі Києва було аж задосить 
(див. стор. 8).

Тож багато людей і досі в по-
шуках відповідей на цілу низку за-
питань. Хто з високопосадовців 
розігрував провокації і з якою ме-
тою? Або для чого треба було так 

Настрої в 
населення значно 
радикальніші, ніж 

в опозиції

Схоже, опозиція не 
була готова до 
таких масових 
акцій протесту.  

1 грудня ї ї лідери 
банально не мали 
що сказати майже 

мільйонові 
українців
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Продо-
вження теми 
на стор. 6-17

за відставку уряду Миколи Аза-
рова зібрала тільки 186 голосів із 
необхідних 226, стало яскравою 
демонстрацією міцних позицій 
Банкової. І нарешті, на відміну від 
2004 року, силові органи вже в ру-
ках Віктора Януковича, котрий 
втрачати владу не збирається (хо 
ча очевидно, що живе у постій-
ному страху її позбутися, який по-
силюється; про це може свідчити 
стрімке збільшення його охорони 
від 2010го).

Тож у влади начебто нема по-
треби дослухатися до будьяких 
«майданівських» вимог. Але коли 
одна сторона не йде на компро-
міси, друга природно радикалізу-
ється – так трапляється завжди й 
скрізь.

Але що впадає в око. Настрої в 
населення значно радикальніші, 
ніж в опозиції. Зараз і масштаби 
протесту ширші, ніж у 2004 році, і 
більше активності простих україн-
ців, але опозиція цього ніби не по-
мічає. Схоже, вона не була готова 
до таких масових акцій протесту. 
1 грудня її лідери банально не 
мали що сказати майже мільйо-
нові українців, які вийшли на сто-
личні вулиці, – лунали виключно 
старі заїжджені гасла. А дальші 
події показали, що опозиція про-
сто боїться спертися на маси, зо-
крема відхрещуючись від найак-
тивнішої частини протестуваль-
ників. Адже серед тих, хто атаку-
вав АП, більшість усетаки ста-
новили не підбурювачі, може, й 
справді найняті кимось від влади, 
а ті, хто прагнув активних дій. На-
томість Кличко, Яценюк, Тягни-
бок, Порошенко назвали всіх їх 
тітушкамипровокаторами. Тобто 
лідери опозиції обрали позу стра-
уса: ми білі й пухнасті, а винні в 
усьому всесильні та всюдисущі ті-
тушки. Складається навіть вра-
ження, що нинішня парламент-

ська опозиція не готова, а тому не 
бажає брати владу у свої руки.

Отже, опозиція та невдоволене 
суспільство нині стоять перед 
складними викликами. Оскіль   ки 
шанси на досягнення метимакси 
мум – відставки Януковича та пе-
резавантаження вла  ди – вида-
ються примарними, усім (спів)ор-
ганізаторам Майдану варто ду-
мати про варіанти дальших актив-
них заходів. Політики поки що так 
і не спромоглися винести на Май-
дан не просто набір правильних 
гасел, а й послідовний план акцій, 
спрямованих на зміну влади, а го-
ловне, своїх дій після цього. Остан
 нє вимагає взяття на себе відпові-
дальності, а поки що вождям не-
зрозуміло навіть як її ділити між 
собою. Тож громадськості варто 
продовжувати тиск на лідерів опо-
зиції, змушуючи їх до активнішого 
відстоювання заявлених позицій.

Безумовно, поразка сьогодніш-
ніх виступів спричинить великі не-
гативні наслідки не тільки для опо-
зиційного політикуму, а і для 
всього суспільства. Із програшем 
революції настає реакція – це за-
кон. Та ще гіршим за можливі ре-
пресії стане новий виток розчару-
вання й апатії в суспільстві. Їх поси-
лення неминуче, якщо Майдан 
справді «розсмокчеться», дедалі 
меншаючи щотижня, аж доки його 
залишки знесуть якінебудь «кому-
нальники» при байдужості біль-
шості мешканців столиці. Схо  же, 
саме такий сценарій обрала влада, 
яка зараз намагається демонстру-
вати свою миролюбність і догово-
роздатність, як усередині країни, 
так і за її межами. Зрозуміло, що 
для неї зараз важливо «загово-
рити» ситуацію, аби ослабити емо-
ційне напруження й приспати як 
опозицію, так і суспільство. Дже-
рела в АП стверджують, що розра-
хунок у їхніх патронів такий: із пер-

Народився Борис грінчен-
ко, письменник, учений-
мовознавець, автор пер-
шого фундаментально-
го «Словаря української 
мови» (1907–1909)

генераль-
на асамблея 
ооН прийня-
ла Загальну 
декларацію 
прав людини
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Ґульєльмо марко-
ні дістав перший 
трансатлантичний 
радіосигнал у Сент-
джонсі на острові 
Ньюфаундленд

парламент великої 
Британії ухвалив вест-
мінстерський статут, 
що заклав правові осно-
ви для Британської спів-
дружності націй

Наймасовіша з часів 
помаранчевої рево-
люції акція протесту зі-
брала в києві, за різни-
ми оцінками, 500–800 
тис. осіб

протестувальники взяли під контроль будівлю кмда, 
Будинок профспілок і міжнародний центр культури та 
мистецтв. На майдані Незалежності встановлені намети, 
на підступах до нього – барикади. Упродовж доби кіль-
кість протестувальників у центрі столиці коливається від  
5 тис. до 30 тис. 

шими морозами та початком ново-
річних свят Євромайдан розі-
йдеться. Для цього й ініціюють різ-
номанітні заходи, що мають єдину 
мету – максимально затягнути 
процес вирішення питань, які ста-
вить Майдан. Показовою в цьому 
сенсі стала й заява Януковича, що 
потрібно заспокоїтись і почекати 
до електоральних перегонів 2015 
року, коли народ зможе зробити 
вибір. А в такому разі він буде, во-
чевидь, із заздалегідь змодельова-
ним результатом. Тому настільки 
важливо не втратити нинішнього 
протестного потенціалу, утримати 
його на належному рівні до мо-
менту, коли влада піде на справді 
суттєві поступки (принаймні на 
розпуск і перевибори парламенту).

При цьому слід визнати: Євро-
майдан красномовно засвідчив, 
що час нинішніх опозиційних вож

 дів поступово минає точно так са 
мо, як давно вже мав би минути 
час тих, із ким вони борються. І 
можливо, нові громадські лідери 
Майдану – як публічні спікери, 
так і менш помітні широкому за-
галові «орговики» – стануть тим 
новим поколінням українських 
політиків, про котре модно мріяти 
ось уже понад 20 років.

У будьякому випадку 2014й 
промине під знаком нинішньої 
революції, під яким країна і ввій
 де в наступні президентські пере-
гони. Завдяки цьому на україн-
ську політику можуть чекати ве-
ликі зміни, хоч і не обов’язково на 
краще. ф
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генеральний прокурор ві-
ктор пшонка звернувся до 
учасників майдану з ви-
могою звільнити адмінбу-
дівлі, оскільки «є рішен-
ня судів»

Ще гіршим за 
можливі репресії 
стане новий виток 

розчарування й 
апатії в суспільстві

Лідери опозиції 
обрали позу 

страуса: ми білі й 
пухнасті, а винні в 

усьому всесильні та 
всюдисущі тітушки

Євромайдан 
красномовно 

засвідчив, що час 
нинішніх 

опозиційних вож 
дів поступово 

минає
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СьогодНіШНі події 
програмУють УкраїНСькУ 
політикУ На вЕСь пЕріод 
до прЕЗидЕНтСькиХ 
виБорів включНо



6 млн грн
виділило МВС на придбання бойо-
вого спорядження та боєприпасів 
наприкінці листопада. За даними 
«Вісника держзакупівель»

520 тис. грн
витратить Кабмін на термінове «по-
кращення» свого сайта. За даними 
«Вісника держзакупівель»

€160 млрд
бракує Україні для адаптації до 
норм ЄС, за підрахунками Інституту 
досліджень і прогнозування НАНУ. 
Тепер із цією фантастичною циф-
рою апелює до Євросоюзу україн-
ська влада

144-те місце 
посіла Україна, за останніми показ-
никами Індексу сприйняття коруп-
ції, оприлюдненому Transparency 
International. За рік позиції країни в 
цьому рейтингу не змінилися

11,78%  
річних становить середня дохід-
ність доларових євробондів Укра-
їни (2-е місце у світі). Єврообліга-
ції України зараз активно скуповує 
американська Franklin Templeton 
Investments на тлі їх масового роз-
продажу, що почався невдовзі піс-
ля відмови Києва від євроінтеграції. 
ОВДП уряду Азарова активно ску-
повують російські банки 

майЖЕ СЕрйоЗНо

 Факти тижня 

і
нколи важко розібратися, у якому 
часі живе чинна влада. Президент, 
який через 16 годин після розгону 
Майдану не спромігся на бодай якусь 

заяву, за швидкістю реакції нагадує ра-
дянського генсека. Володимир Олій-
ник, який із трибуни Верховної Ради ви-
криває опозицію, що їй, мовляв, по-
трібні «великі потрясіння», цитує цар-
ського прем’єра Пєтра Столипіна. Піар-
ники ж правлячої партії нагадують 
сов кових ма со ви  ківза тійників, що мо-

гли роками влаштовувати урочистості за 
тим самим сценарієм – головне, щоб ре-
пертуар був погоджений із вищим ке-
рівництвом. 30 листопада журналісти 
злили «темник», у якому йшлося про 
те, як саме регіонали повинні коменту-
вати розгін Майдану і подальші події: 
телеканали демонструють «неповне» 
відео подій, «Беркут», мовляв, спрово-
кували, а винна в цьому опозиція, яка 
кинула активістів напризволяще. І, що 
цікаво, навіть оприлюднення цього до-

кумента не змусило ПР тер-
міново, щоб не «спали-

тися», змінити ре-
пертуар: тези з 
«темника» невдовзі 
стали озвучувати 
на всі боки головні 
оратори партії 

провідні незалежні інтернет-Змі зазнали ма-
сованої DDoS-атаки. Хакери на якийсь час 
паралізували роботу «Української правди», 
ZN.UA, «Лівого берега», Цензор.net та  
Тиждень.ua

У той час, коли парламент розглядав питання про 
недовіру уряду, віктор Янукович вилетів на кіль-
ка днів з офіційним візитом у китай. Вочевидь, у 
такий спосіб він прагне показати, що не вважає ба-
гатотисячних протестів чимось серйозним

Старі піСНі про головНЕ

опозиція не змогла відправити у 
відставку уряд азарова через про-
вокацію комуністів: «за» прого-
лосувало 186 депутатів із 226 не-
обхідних

Столичний
Євромайдан
у цифрах
Від 1 грудня після більш ніж 
півмільйонного протесту ядро 
акції становить  5 –10 тис. 
постійних учасників. Вдень  і 
ввечері кількість 
протестувальників у центрі 
Києва зазвичай збільшується
в кілька разів – до 20–30 тис. 
Водночас суперечливою є 
інформація про 
постраждалих, зниклих 
безвісти й затриманих після 
нічних подій 30 грудня: її 
постійно оновлюють і 
уточнюють.

24 листопада
Євромайдан, Віче

29 листопада 
Мітинг на Майдані

30 листопада 
Розгін Євромайдану

Акція протесту
на Михайлівській площі

1 грудня
Народне віче 

Сутички на вулиці 
Банковій

У період 
30 листопада – 3 грудня

28 листопада
Студентський страйк

Кількість
учасників:  
50 тис.
(дані МВС);
понад
100 тис. 
(дані опозиц�)

Понад
15 тис.

Понад
20 тис.
На ніч 
залишилось 
не більш 
ніж
500

600 бійців «Беркута»
35 затриманих 
28 постраждалих
200 євромайданівців 
сховались 
у Михайлівському 
монастирі

Понад
20 тис. 

500- 
800 тис. 

165 постраждалих
109 ушпиталено
39 затриманих

Порушено
53 кримінальні 
провадження 
14 осіб зникли 
безвісти

За данними відкритих джерел 
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віктор ЯНУкович 
згадав табірну лексику 
«Що це за угода, коли нас беруть і 
«нахиляють»? Я, наприклад, вва-
жаю, що ми не повинні піддава-
тись», – сказав президент у своєму 
телеінтерв’ю. І тут-таки недвознач-
но натякнув: «…поганий мир кра-
щий за будь-яку найкращу війну»

микола аЗаров
погрожує 
«Ми відкриті до діалогу. Ми готові 
обговорювати з мирними маніфес-
таціями всі умови наших домовле-
ностей. Ми простягнули вам руку. 
Якщо ми зустрічаємо кулак, я кажу: 
в нас сили достатньо», – виголосив у 
Верховній Раді прем’єр

валЕрій олійНик
прогин № 1
«Я думаю, місто Єнакієве може сміливо сказати: «Ві-
кторе Федоровичу, ми з вами!» Не 
дамо анархістам, не дамо революці-
онерам доморощеним, бандерівцям 
дестабілізувати ситуацію. Підтрима-
ємо нашого земляка… Батя (Януко-
вич. – ред.) ніколи не зрадить сво-
їх дітей», – заявив у своєму виступі 
на «тематичному» мітингу мер Єна-
кієвого

гЕННадій кЕрНЕС
вийшов за межі 
«Ви боїтеся, тому що ви просто 
кури. А якщо хтось хоче по-
чоловічому розібратися, я готовий», 
– у такому тоні харківський міський 
голова розмовляє з місцевою опози-
цією. Свою землячку, Інну Богослов-
ську, яка вийшла з ПР, він відкрито 
назвав повією

владімір пУтіН
як завжди добре  
поінформований 
Російський президент висловив-
ся про останні події в Україні як про 
«заздалегідь підготовлені погроми»

дмитро таБачНик
у більшості  
українців  
вбачає фашистів 
Міністр освіти назвав привітання 
«Слава Україні!» фашистським

ФЕйС-коНтрольмайЖЕ СЕрйоЗНо

депутат «Батьківщини» роман Забзалюк оголо-
сив про складення мандата. У своїй колонці на 
сайті tyzhden.ua він звинуватив Арсенія Яценюка у 
сприянні розгортанню силового сценарію. З пози-
цією Забзалюка можна ознайомитися тут 

київський апеляційний адмінсуд позбавив узгодженого кандидата від опо-
зиції на окрузі № 94 (київщина) віктора романюка права балотуватись 
у депутати. Підставою стало те, що Романюк, якого переслідують в Україні, 
нині перебуває за кордоном і особисто документів на реєстрацію не подавав. 
Спроба опозиціонера оскаржити це рішення у ВАСУ успіху не мала 
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За данними відкритих джерел 

влади, якот Михайло Чечетов і 
Володимир Олійник. 

За подібним сценарієм відбу-
лася серія монологів на телека-
налах «Рада» і «Перший Націо-
нальний», де всю добу прем’єр і 
міністри один за одним повто-
рювали, що з «євроінтеграцією 
слід зачекати через економічні 
труднощі». На місцях ініціативу 
було підхоплено, і регіональна 
еліта заходилася пояснювати, 
чому не треба страйкувати й 
виходити на вулиці: гривня об-
валиться, ціни поповзуть вгору 
і т. ін. Щоправда, інколи це мало 
ефект зіпсованого телефона. На-
приклад, у Дніпропетровську, де 
мер міста під час мітингу на під-
тримку президентського курсу 
закликав усіх... вболівати за фут-
больний клуб «Дніпро». 

А коли ж акції опозиції стали 
такими масштабними, що за-
мовчувати їх було важко, опри-
люднили заяву, за риторикою 
до болю схожу на аналогічні 
заклики 2004 року: «Крім ти-
сячі (!) мітингувальників в 
Україні ще є мільйони тих, хто 
працює, хто дотримується про-
тилежної точки зору» та «зло-
чинні наміри опозиційних полі-
тичних сил, їхня готовність при-
ступити до активної фази сило-
вого сценарію, спрямованого на 
захоплення влади».

Стабільність має бути в 
усьому. Це опозиція змінює ко-
льори майданів і їхню назву. На-
томість ПР такий креатив ні до 
чого: на всі вигадки опонентів 
знайдеться припорошена пла-
тівка з минулого, яку регіонали 
крутять по всій вертикалі влади 

і в усіх підконтрольних медіа. 
Головне – затвердити репер-
туар на Банковій. 
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«Що ж ви,  
с…ки, робите?»
Запитання лікаря, адресоване «Беркуту», що місив людей на 
Банковій, сьогодні стосується всіх. 1 грудня влада навмисно нагнітала 
ситуацію біля Адміністрації президента, опозиція надто різко 
відхрестилася від завзятих мітингувальників, а беркутівці 
фотографувалися, ставлячи ноги на голови непритомних

1 
грудня. «За п’ять хвилин 
друга ночі десь між Рівним 
та Житомиром. Заправка 
працює як у годину пік. На-

род заходить, справляє мал у 
потребу, бере гарячу канапку і 
їде далі. На Київ, – звітує у 
Facebook користувач Ярема Дух. 
– І тут не студенти, а дорослі со-
рокарічні дядьки. У більшості, 

мабуть, немає фейсбуківтвіт  те
рів, але вони підірвалися і їду  ть 
своїми автівками. Бо їм є що 
втрачати. І кого втрачати. На 
Євромайдан їдуть сотні й тисячі. 
І це не студенти. «Тобі п…ц, 
Янукович», – і це не студенти». 

1 грудня. За п’ять хвилин 
дванадцята дня. Тунель метро-
політену. Наступна станція – 

«Університет». «Виходитимете 
на наступній?» – запитує жінка   
щерть заповненому вагоні. «Не 
хвилюйтеся, зараз усі вий  де
 мо…» – відповідають їй.

І справді, на не надто попу-
лярній у звичайні дні станції 
вагон покидають майже всі. Па-
сажири вливаються в людське 
мо  ре, що стоїть у черзі на еска-

автор: 
валерія 

Бурлакова

Валерія 
дописувала цей 

репортаж, 
перебуваючи в 

лікарні. Вона була 
травмована під час 

виконання своїх 
професійних 

обов’язків, коли 
знімала сутички 

біля Адміністрації 
президента. 

Загалом під час 
Євромайданів 
постраждало 

понад 40 
журналістів. 

Редакція бажає 
Валерії та іншим 

колегам 
якнайшвидшого 

одужання і 
сподівається, що 

всі випадки 
перешкоджання 

роботі преси 
належно 

розслідують 
правоохоронні 

органи 

30 ЛИСТОПАДА, 
ПІСЛЯ 4:00. 

Близько 600 
беркутівців 
брутально 
розігнали 

кілька сотень 
активістів, що 

залишалися 
на Майдані, 

під приводом 
встановлення 

новорічної 
ялинки
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латори. Тут скандують «Ката за 
ґрати!», співають гімн, телефо-
нують друзям і радять їхати на 
«Вокзальну» чи «Хрещатик». 
Раптом обидва ескалатори, що 
рухаються вгору, зупиняються. 
«Пішки!» – скандує натовп 
тим, хто розгублено застигає на 
ньому. Ті слухаються.

На вулицях – сотні тисяч 
людей. Вони скоса дивляться на 
Лєніна, якого без особливого 
завзяття охороняє кілька десят-
ків розгублених міліціонерів 
(цей кордон прориватимуть 
лише за кілька годин, утім, вже 
вранці у вождя летить фарба). 
Люди частково розбирають 
встановлену на Майдані «йолку 
на кро  ві», прикрашають ялинку 
націо наль  ни  ми, бандерівськи
 ми, пар  тійними прапорами та 
плакатами на кшталт «Путин, 
отправляйся на йух». Вони че-
кають на виступи лідерів опози-
ції та сподіваються на рішучі 
дії. У натовпі, який ще минулої 
неділі перебував у стані ейфорії 
першого масового зібран  ня за 
багато років, панують напру-
ження та очікування. «Зека 
геть!» – скандує багатотисяч-
ний Майдан. Заповнюючи його, 
люди знову заважають місту го-
туватися до новорічних свят – 
ще недавно за це можна було 
дістати кийком по голові. Але 
сьогодні новий день…

І нові правила гри. Понад 
сто тисяч українців, які згурту-
валися на Європейській мину-
лої неділі, збиралися до ЄС. 
Сьогодні понад півмільйона ви-
йшли на Майдан з іншою ме-
тою – змінити владу. Вже не так 
«стати Європою», як «не пере-
творитися на Білорусь».

Багато хто очікує від лідерів 
опозиції радикальних кроків. 
«Yanukovich, we are fucking 
angry» («Янукович, ми до біса 
розлючені»), – засвідчує один 
із сотень зроблених мітингу-
вальниками плакатів. «Януко-
вича на йолку», – закликає ін-
ший.

Із трибуни виступають опо-
зиціонери. Чути їх не всім на 
площі. Не чути тут, над голо-
вами сотень тисяч «злих укра-
їнців», і відлуння галасу на Бан-
ковій – там, де в цей час уже 
тривають цілком реальні бої за 
Адміністрацію президента.

Підходи до АП з боку Інсти-
тутської перекриває кілька лав 
правоохоронців. У першій 

«гряд     ці» – «авангард» поліцей-
ської держави, молоді солда-
тики без зброї. «Йдіть!» – скан-
дує їм натовп, дивлячись, як на 
строковиків насувається за-
вбачливо підігнаний бознаким 
трак  тор. Солдати залишаються. 
Лишаються й люди.

Серед охочих штурмувати 
АП, яких опозиція незабаром 
назве тітушками і які викону-
вали «справу рук самого Януко-
вича», напевно, справді є прово-
катори. Присутні поміж них і ті, 
кого згодом, під час побиття 
протестувальників, слухняно 
об  бігатиме розлючений спец-
наз. Однак більшість – це зовсім 
не гоп никитітушки, які мину-
лої неділі жалісливо тулилися 
до «Беркута». То футбольні ху-
лігани, праві та ліві активісти 
плічопліч… і прості вже роз-
лючені, а не танцюючі студенти. 

Львівські, київські. Зрозуміти, 
як багато в натовпі ультрас, не-
важко з «аксесуарів»: ось хло-
пець у вимазаних брудом рука-
вицях із літерою «Д», «Динамо 
Київ», а ось будівельна каска з 
украй поширеним на трибунах 
гаслом «ACAB» – all cops are 
bastards… («Усі менти – по-
кидьки»). Чи зі злагодженості в 
«зарядах» (кричалках футболь-
них фанатів. – Ред.). Пере-
важна частина тутешніх «тітуш-
ків» чудово знають «Жовто
блакитні наші прапо  ри, ми не 
переможні, шаблі догори…» та 
миттєво згадують найвлучні-
ший «заряд» для про   щання з 
паном Порошенком, який прий-
шов заспокоїти натовп: «А 
нука, давайка у… й отсюда…».

Порошенко пораду чути не 
хоче. Він стоїть на місцевому 
тракторіброньовичку, міцно 

1 ГРУДНЯ, 
БЛИЗьКО 14:00. 

Поки на голо-
вній площі краї-
ни триває більш 
ніж півмільйон-

не Народне віче, 
частина мітингу-
вальників почи-
нає штурм Адмі-
ністрації прези-

дента. На Бан-
кову заїжджає 

бульдозер, який 
невідомо хто 
викрав зі що-

йно захоплено-
го протестуваль-
никами Майда-

ну та без про-
блем перевіз під 
стіни АП. Хлопці 
на тракторі ніби 

хочуть проби-
ти ряди міліці-

онерів, але що-
разу завбачливо 

зупиняються в 
«критичний мо-
мент». У мережі 
вже гуляє інфор-
мація, що техні-
ку супроводжу-

вав перевдягне-
ний керівник ки-

ївського «Бер-
кута»

1 ГРУДНЯ, 
БЛИЗьКО 15:30. 

Петро Порошен-
ко прийшов під 

АП заспокоїти 
кілька тисяч лю-
дей, готових іти 

на штурм прези-
дентської Адмі-

ністрації. Однак 
його історія про 

підбурювачів-
тітушків на роз-
лючений народ 
не подіяла: під 

вигуки натов-
пу «Барбарис!» 
злі хлопці з ра-

дикальних пра-
вих організацій 

зіштовхнули По-
рошенка з буль-
дозера, із якого 

він виголошував 
гарячу промову
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три   маючи в руках помаранче-
вий гучномовець із написом 
«Ора  ло», і далі щось кричить. 
Хлопець, зпід військової 
куртки якого видніється виши-
ванка, кидає в депутата цегли-
ною. «На х…й!» – скандує Бан-
кова. «…Про  вокація», – веде 
далі депутат. «Шоколадний за-
єць, б…дь», – зривається стягу-
вати політика з броньовичка не 
менш розлючений, аніж біль-
шість присутніх, фотограф од-
ного відомого видання. «Твоя 
робота тут інша! Інша!» – відтя-
гує колегу ще один фотокор. 

Народний обранець іде геть.
Усе як на фотографіях із протес-
тів у Греції: у правоохоронців ле-
тять каміння, фаєри, їм тицяють 
«факи». Відступати ніхто не зби-
рається. Триває протистояння не 
одну годину, втім, активно роз-
ганяти мітингувальників – спо-
чатку суттєвими дозами сльозо-
гінного газу та шквалом світло-
шумових гранат – правоохо-
ронці починають тільки ближче 
до п’ятої. Лише тоді, коли потер-
пілих міліціонерів та всіляких 
ексцесів нарешті налічується до-
статньо для виправдання будь
яких дій «Беркута». Час збирати 
каміння.

Єдина швидка, що чергує 
біля двотисячного натовпу, під 
час активного розгону вмить за-
повнюється потерпілими. Спо-
чатку це здебільшого ті, кого за-
чепили, розриваючись, гранати. 
«Око… врятуйте, будь ласка, 
око», – повторює хлопець зі 
скривавленим обличчям. Стягує 
із себе маску – запоруку анонім-
ності, доволі актуальної в умовах 
поліцейської держави, та й част-

ковий захист від сльозогінного 
газу… За кілька годин виявиться, 
що йому ще й 18 немає – його 
відвезуть у дитячу лікарню. 
22річ  ний юнак із козацьким чу-
бом спливає кров’ю поруч. Одна 
нога понівечена вибухом гра-
нати, в другій застрягли її улам
 ки. Зв’язок майже відсутній – 
швидка не має жодної можли-
вості викликати підкріплення, 
але його мама якось прорива-
ється крізь «блокаду». «Тобі бо-
ляче? Дуже болить?» – кричить 
у слухавку жінка. «Мені за Укра-
їну болить, мамо», – сміється 
хлопець у відповідь. 

Швидка забита тими, кого 
обов’язково треба везти до лі-

карень. Решті лікарка вже не 
може допомогти нічим. Навіть 
бинти закінчилися. «Не наби-
рається 103... Спробуйте, будь 
ласка, і ви набрати 103», – по-
вторює вона. Іншого способу 
викликати медиків немає. 
Якийсь чоловік віддає у швидку 
пляшку мінералки: «Візьміть 
воду, вам, може, треба вода…» 
Йому дякують, бо запивати 
знеболювальне тут справді не 
було чим. Лікарів у машині 
двоє: доросла жінка та зовсім 
юний хлопець.

Швидка залишається на Бан-
ковій і коли у темряві на протес-
тувальників виходить «Бер кут». 
З вулиці чути страш ні крики. 
Спецназівець б’є жінку років 
40 просто об машину швидкої. 
Молодий лікар не витримує й за-
тягує її до машини. «Дитина… 
там моя дитина!» – стогне вона й 
виривається геть.

«Та що ж ви, с…ки, роби те?» 
– кричить у відчинені двері 
медик спецназівцям, що місять 
лежачих на землі. А беркутівці, 
за свідченнями очевидців, 
зокре  ма дніпропетровсько  го 
журналіста Валерія Гарагу  ца, 
вже фотографуються, ставлячи 
ноги на голови непритомних 
людей. У цей час дістається 
кийком уже на Інститутській 
журналісту Дмит  ро  ві Прихну. 
Але основна бійня тут уже за-
кінчується. Серйозно постраж-
далих у ній ті самі лікарі з уже 

лідЕрСтво – ЦЕ НЕ тільки 
промови З триБУНи.  
ЦЕ ЗдатНіСть Як вЕСти  
За СоБою людЕй,  
так і відводити їХ

Жорстокий 
розгін 
Євромайдану 
вночі 30 
листопада 
можна 
побачити тут 

1 ГРУДНЯ.  Протягом кількох годин захисники АП грають 
у дивну гру: дозволяють протестувальникам «мститися» 
солдатам-строковикам внутрішніх військ, тілами яких пере-
городили Банкову (навіть не видавши їм металеві захисні 
щити!). Хоча ще вчора «Беркут» брутально розганяв навіть 
сплячих мирних мітингувальників
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набитої стікаючими кров’ю 
хлопцями швидкої саджають 
на сходи машини й намага-
ються їм хоч якось допомогти. 
Потерпілих уже не записують – 
не зі злого наміру. На це просто 
немає ані часу, ані сил. Волон-
тери приносять лікарям бинти. 
Перехожі приводять до швид-
кої чоловіка з проламаним, уві-
гнутим всередину черепом. 
«Владу геть», – виблискує на-
пис маркером на порожньому 
рекламному борді поруч.

Людей з ушкодженнями 
групами пересаджують до ін-
ших швидких, які все ж таки 
прибувають. Лікар із машини, 
яка везе постраждалих у трав-
матологічне відділення, тисне 
всім руки. Він добре знає, що 
відбувалося на Банковій. «Мо 
ло  д  ці, – каже щиро. – Ви такі 
молодці…» Так само зустрі-
чають цієї ночі й у лікарнях.  
«…Але ж діти, зовсім діти, – зі-
тхає старенька медсестра. – Ві-
йни наче немає, а діти вже пора-
нені».

Тітушок поміж потерпілих 
немає. І той факт, що саме чи-
їсь найманці свідомо спровоку-
вали сутички на Банковій, зу-
мівши скерувати енергію гаря-

чої, щирої та готової до штур-
мів (не в останню чергу завдяки 
гучним заявам опозиціонерів) 
молоді саме на Адміністрацію 
президента, не змінює голов-
ного. Лідерство – це не тільки 
промови з трибуни. Це здат-
ність як вести за собою людей, 
так і відводити їх. Не просто 
відхрещуватись, автоматично 
записуючи до лав тітушків усіх, 
кого стримати не вдалося після 
тижня скандування гасла «Ре
волюція!» та закликів «ви-
мести геть цю владу». Чи всіх, 
хто в масках – «вбранні», до 
якого давно звикли активісти, 
бо не з чуток знають: кримі-
нальні справи в Україні пору-
шуються дуже легко. Адже «ве-
лика сила передбачає велику 
відповідальність», як казав 
один із супергероїв американ-
ських коміксів. 

Щоправда, стосується це сьо-
годні й «гарячої та щирої» мо-
лоді. «Опозиція не «зливає про-
тест». Опозиція намагається 
втримати у рівновазі ситуацію 
(…), – напише у своєму блозі вже 
3 грудня активіст мовних протес-
тів Дмитро Резніченко. – У цій 
роздачі граємо не ми, а грають 
нас. Гарячим та щирим хлопцям, 

які вирішили, що прийшла рево-
люція і настав час діяти сило-
вими методами, я ска  жу: на-
скільки ви мені довіряєте, на-
стільки спробуйте стримати себе. 
Так, я це кажу – НЕ ПІДДАВАЙ-
ТЕСЯ НА ПРОВОКАЦІЇ». Його, 
на відміну від Порошенка, мо-
жуть справді почути ті, до кого 
він звертається: «полководці ву-
лиць, вожді фанатських трибун».

В той час, коли невдало 
штурмують АП, в іншому місці 
протестувальники успішно по-
трапляють у будівлі КМДА, де і 
сьогодні гріються мітингуваль-
ники. Крім того, єврореволюціо-
нери доволі чемно захоплюють 
Будинок профспілок. Трохи діс-
тається й Лєніну, втім, вождь 
пролетаріату встояв.

Так закінчилися вихідні й 
почалися будні. Тепер справді 
суворі. Мітингувальники зализу-
ють рани, пікетують урядові бу-
дівлі, тисячами ночують на Май-
дані, розтягують колючі дроти 
вздовж барикад, розмірковують 
хто про провокаторів у масках, 
хто про те, що опозиція «прос…
ла» революцію. Очевидно одне: 
скоро вихідні. Як і минулі, і поза-
минулі, вони, ймовірно, прине-
суть нові гучні події. 

Відео нелюд-
ської поведін-
ки міліції на 
Банковій

1 ГРУДНЯ. БЛИЗьКО 17:00. Починається активний розгін демонстрації – хмари 
сльозогінного газу та безперервний «дощ» зі світлошумових гранат. «Беркут» 
розпочинає масовий наступ і затримання мітингувальників. За свідченнями 
очевидців, спецзагін діяв украй агресивно, кидався навіть на тих, хто не чинив 
опору, цілеспрямовано бив журналістів (фотокореспондентам силовики роз-
бивали камери, вочевидь, щоб знищити свідчення жорстокої зачистки)  

1 ГРУДНЯ. ПІСЛЯ 18:00. На полі битви кілька десятків по-
страждалих із численними переломами, рваними рана-
ми, опіками, скривавленими обличчями. У єдиній швидкій 
біля АП вони провели вже понад годину, розвезти до ліка-
рень їх не можуть, бо немає телефонного зв’язку – лікар не 
в змозі викликати додаткові екіпажі
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Спілкувався 
Богдан 

Буткевич

крок уперед
Соціопсихолог Олег Покальчук про характер 
відносин між українцями і владою в умовах 
протесту

С
отні тисяч українців ви-
йшли на вулицю на акції 
громадської непокори. Які 
алгоритми ними рухають, 

чого ці люди прагнуть, свідчен-
ням чого є взагалі їхній вихід 
після дев’ятирічної сплячки, чи 
зміняться відносини між політи-
ками й суспільством? Про все це 
Тиждень поспілкувався із со-
ціопсихологом Олегом Покаль-
чуком.

У. т.: Якими наразі є настрої укра-
їнців із погляду соціопсихологів?

– Це революційна поведінка, 
але жодним чином не революція 
як комплексне явище. Ситуації, 
коли «верхи не можуть, а низи не 
хочуть» поки немає, адже верхи 
цілком іще «можуть», хоча дехто 
й завагався. Щоправда, за останні 
роки слово «революція» певним 
чином еволюціонувало від крива-
вих переворотів зі стратами до 
таких собі постмодерністських 
хепенінгів, традицію яких роз-
почала студентська революція 
1968 року у Франції. Тому, гово-
рячи зараз про революційні на-
строї українців, треба розуміти, 
що це певним чином маніпуля-
тивна технологія, якою намага-
ються мобілізувати і молодих ро-
мантиків, і консерваторів, і мит-
ців, і всіхусіх. Через це слово та-
кож відбувається випуск пари, що 
дуже вигідно зновутаки всім 
учасникам процесу: й тим, хто не 
розуміє справжньої суті, реалізу-
ючись завдяки участі в протесті, й 
тим, хто керує подіями, адже це 
дає змогу залишати людей під 
контролем. Українці взагалі го-
тові раптово реагувати на метафі-
зичні цінності на кшталт євро-
пейських, але забули, як діяти в 
жанрі відвертого бунту. Таким 
чином, вони створюють свій пев-
ний простір протесту. Однак коли 
справа доходить до конкретної 
«хмельниччини», то почина-
ються проблеми, адже тут 
йдеться про особисту відпові-
дальність. Саме тому більшість 

наших людей воліє залишатися 
на рівні слів, тобто декларацій 
про наміри, тому в нас мало 
радикалівпрактиків.

У. т.: але події 1 грудня на Банко-
вій показали, що українці стають 
дедалі більш схожими на євро-
пейців, які в разі недотримання 
їхніх прав готові на найрадикаль-
ніші дії. через радикалізм до Єв-
ропи?

– Останні протести демон-
струють, що на наших очах фор-
мується новий образ українця. 
Для цього покоління миро-
любна дурнувата шаровар-
щина, яку століттями видавали 
за питомий український харак-
тер, є чужою. Це люди нового 
світу – вони справді європейці: і 
через свою комунікативну здат-
ність, і через можливість просто 
помандрувати на Захід. Європа 
для них не є якоюсь недосяжною 
мрією («аж у Польщу поїхали»). 
Питання не в тому, кращі ці 
юнаки й дівчата чи гірш – вони 
реально інші, не обтяжені спад-
щиною совка, й саме вони 
сформують новий образ укра-
їнця. Він утратить значну час-
тину своїх етнографічних рис. 
Звичайно, почнуться ритуальні 
плачі за статусом пістрявої і 
пір’їстої дикунської резервації, 
але Україна, якщо вона хоче 
стати європейською країною в 
сенсі відносин між політиками 
і суспільством, а також став-
лення до політиків, має подо-
лати цей шлях. Вона вже ним 
рухається, як показують 
останні події. Інакше й 
далі йтимемо до Єв-
ропи спиною, тобто 
намагаючись збері-
гати архаїчне, тра-
диційне світосприй-
мання, вже не-
здатне на щось 
впливати. Уні-
кальність ни-
нішніх подій у 
тому, що вони 

абсолютно логічні з погляду 
історичноправового розвитку, 
але й абсолютно стихійні, тобто 
не організовані кимось згори.

У. т.: люди на Євромайданах – 
це натовп чи маса різних особис-
тостей?

– Натовп і маса – різні й се-
мантично, й психологічно по-
няття. Натовп – це велика кіль-
кість людей в обмеженому про-
сторі, фізичному чи метафізич-
ному. Натовп завжди дуже пруж-
ний, щільний, ніби загнаний у 
кут, він має енергетику пру-
жини, що може розпрямитися 
щосекунди. Тоді як великі люд-
ські маси поводяться абсо-
лютно порізному в різних міс-
цях. І якщо, наприклад, усеред-
ині діє якась одна логіка, то на 
периферії може бути зовсім 
інше, і є величезною помилкою 
думати, що, наприклад, людські 
маси на кшталт тих, які вийшли 
1 грудня в центр Києва, одно-
рідні за своїм настроєм. 100 тис. 
іще можна якось проконтролю-
вати, 300 тис. – уже ні, не ка-
жучи про мільйон. І дуже добре, 

що в Україні ніхто досі не 
навчився одноосібно 

керувати стотисяч-
ними натовпами, 

бо тоді ми жили 
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б у тоталітарній державі. А вза-
галі головною дійовою особою є 
нове покоління, і це логічно, 
адже молодь і бунт – синоніми. 
Щоправда, тепер ця молодь доко-
рінним чином відрізняється від 
своїх попередників: і в прагнен-
нях, і в психології, і в ставленні до 
політиків.

У. т.: вони розумніші, не вірять 
на слово, готові до найрадикаль-
ніших дій для захисту своїх інте-
ресів? особливо цікаво порівняти 
нинішню ситуацію з подіями 
2004 року.

– Весь український народ 
нині перебуває в процесі перетво-
рення на політичну націю, до 
того ж дуже швидкому. Так само 
політики починають погоджува-
тися на нові правила гри, адже 
політика як процес – це певний 
компромісний протокол при-
йняття рішень, і на тому компро-
місі все тримається. Усі учасники 
нинішніх процесів зробили вели-
чезний крок уперед порівняно з 
подіями 2004го. Бачу дуже ве-
ликі зміни у плані психології. 
Якщо тоді люди хотіли карна-
валу, то зараз вони, так би мо-
вити, підвищили свою кваліфіка-
цію, адже всі ці дев’ять років об-
говорювали, що ж сталося тоді на 
Майдані і хто цим скористався. 
Сама Помаранчева революція не 
підняла рівня політичної свідо-
мості людей. Натомість післяпо-
маранчевий період депресії та 
безвір’я дав змогу перекинути 
психологічний місток до дуже по-
дібної ситуації 1990 року – сту-
дентської революції, коли так 
само силами студентів був просто 
знятий Масол, а його повнова-
ження узурпував Кравчук. Нині 
теж виник такий собі ефект до-
міно навпаки, тобто люди пере-
стали впадати в ейфорію, стали 
значно більш виваженими й ком-
петентними, грамотними, хоча 
говорять майже ті самі речі, що й 
дев’ять років тому. До того ж від-
бувається колосальний обмін ін-
формацією між суспільством: 
усіма його частинами, навіть 
тими, які зараз не на Майданах.  
А владі немає чого запропону-
вати людям нового століття. І лі-
дери цього нового покоління з їх-
нім умінням «тролити» можуть 
стати куди впливовішими, ніж 
нинішні. Тобто саме зараз на но-
вому Майдані зароджується нове 
суспільство з іншою якістю став-
лення до політиків.

У. т.: Наскільки люди відстоюють 
саме європейський вибір? Скла-
дається враження, що негативіст-
ський тренд «проти влади» все 
одно превалює.

– Люди нині хочуть не 
стільки в ЄС, скільки до Європи 
як ідеологічного конструкта. І це 
дуже великий крок знову ж таки 
порівняно із 2004м, коли біль-
шість виходила з єдиним гаслом 
«Банду – геть!» і месіанським 
сподіванням «Ющенко – так!», 
для яких великого розуму не 
треба. Тут та сама більшість уже 
може сформулювати бодай у двох 
простих словах, що вона від тієї 
Європи особисто для себе хоче. 
Змінився тип мислення і сприй-
мання: із суто негативістського, 
який виступає виключно проти 
чогось, на конструктивний, який 
прагне щось здобути. Фактично 
зараз вихід людей на вулиці – це 
рефлексія, намагання обміркову-
вати події, тобто формування тієї 
самої європейської свідомості в 
плані реагування на них. Люди 
готові боротися не за якогось лі-
дера, а за самих себе, пропуска-
ючи певні ідеї крізь себе й своє 
розуміння.

У. т.: тобто стандартні для україн-
ців, на жаль, голосування й 
сприйняття політиків «за гречку» 
поступово стають неактуаль-
ними? чи не надто оптимістич-
ний прогноз?

– Українці нарешті почина-
ють відходити від клієнтеліст-
ського сприймання політиків, 
тобто не пасивно очікувати від 
ясновельможних панів крихти 
милості в обмін на повну лояль-
ність, а хочуть впливати на них.  
А влада, та й більшість опозицій-
них політичних діячів, є дріму-
чими людьми вчорашнього дня. І 
поіншому в квазірадянському 
суспільстві бути й не могло. Ни-
нішні політичні партії взагалі бо-
яться справжнього громадян-
ського суспільства й не хочуть 
його формування, бо якщо воно 
буде, то в разі потреби окремі 
люди з окремою думкою самі 
збиратимуться, вирішуватимуть 
свої проблеми й розходитимуться 
у своїх справах. Тоді як політики 
бачать громадян виключно як 
людські одиниці біля підніжжя 
свого трону, що слухняно йдуть 
на заклик туди, куди вкажуть 
вожді. Це не означає, що, напри-
клад, та сама опозиція погана: 
вона просто не знає іншого меха-

нізму. Але на авансцену починає 
виходити молодь, із якою ці полі-
тики просто не можуть знайти 
спільної мови: у них принципово 
різні системи комунікацій.

У. т.: отже, українці завдяки Єв-
ромайданам починають осягати 
політику крізь призму власних ін-
тересів, а не емоцій?

– У груповій поведінці не бу-
ває простих процесів. Для росіян 
держава – це великий колгосп, а 
для українців, і досі хуторян за 
мисленням, які бачать еконо-
мічну користь тільки в найближ-
чих сусідах, головну роль відіграє 
феномен так званої локальної 
ідентичності. Сусідство хуторів, 
якщо хочете. Після останніх пре-
зидентських та парламентських 
виборів мешканці Сходу й Півдня 

пережили приблизно ту саму ей-
форію: «Ми їм показали, наші 
перемогли!» – на кшталт тієї, яку 
відчували Центр і Захід після 
2004го. Вони очікували до того 
ж, що на них як «переможців» 
проллється золотий дощ грошей 
та пільг. Але нічого такого не ста-
лось, а відтак почало зростати 
розчарування. А воно у стратегіч-
ному сенсі набагато гірше, ніж 
протест, бо останній усетаки ви-
діляє чітку, хай спочатку й нега-
тивну, емоцію, яку, проте, наба-
гато простіше спрямувати в пози-
тивне русло. Я особисто пре-
красно пам’ятаю, як народ нена-
видів Юлію Тимошенко, коли її 
вважали «газовою злодійкою»: 
рівень осуду сягав 60%. Але з ча-
сом усе змінилось, і той самий на-
род почав її палко любити. По-
вторюся: емоція понад усе. А ось 
коли почуттів узагалі немає, то 
нічого вже з цим не зробиш. Яну-
кович перестав бути героєм на 
Сході, хоча зрадником і відверто 
негативним персонажем його 
досі там не вважають. І нинішні 
події лише оформили всі ці про-
цеси. Люди ж, які зараз на пло-
щах, завжди цікавитимуться, про 
що думає політик, а не тільки 
сприйматимуть чи не сприйма-
тимуть його голими емоціями. 

У 2004му 
більшість виходила 

з єдиним гаслом 
«Банду – геть!» і 

месіанським 
сподіванням 

«Ющенко – так!». 
Нині тип мислення 

і сприймання 
змінився із суто 

негативістського, 
який виступає 

виключно проти 
чогось, на 

конструктивний, 
який прагне щось 

здобути

Українці нарешті 
починають 

відходити від 
клієнтелістського 

сприймання 
політиків, тобто не 
пасивно очікувати 

від 
ясновельможних 

панів крихти 
милості в обмін на 
повну лояльність, а 
хочуть впливати на 

них.

Нинішні політичні 
партії взагалі 

бояться 
справжнього 

громадянського 
суспільства й не 

хочуть його 
формування, бо 

якщо воно буде, то 
в разі потреби 
окремі люди з 

окремою думкою 
самі 

збиратимуться, 
вирішуватимуть 
свої проблеми

На авансцену 
починає виходити 
молодь, з якою ці 

політики просто не 
можуть знайти 
спільної мови:  

у них принципово 
різні системи 
комунікацій
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в 
Україні це біда не лише громадських активіс-
тів, що нині виступають із гаслом: «Геть полі-
тиків і політику!», а й самих політиків. Анек-
дотичність ситуації полягає в тому, що суто 

політичні акції на майданах Києва відбуваються під 
акомпанемент щирих заяв про те, що вони такими 
зовсім не є. Звісно, можна не пускати до мікрофонів 
партійних лідерів і народних депутатів, однак це ні-
чого принципово не змінює в характері масових ви-
ступів.
Якщо люди виходять на вулиці із протестом проти 
чогось, апелюючи до влади, то що це, коли не полі-
тика? Але як армія не здатна існувати (а тим більше 
воювати!) без офіцерського корпусу, перетворю
ючись у такому випадку на зграю озброєних людей, 
так і політику неможливо здійснювати без політиків. 
Можемо скільки завгодно сварити чиновників, але 
без них не функціонуватиме жодна держава. Отже, 
йдеться не про потрібність чи непотрібність інсти-
туту політиків, а про якість людей цієї професії. Не-
розуміння таких елементарних істин у дусі горезвіс-
ного «противсіхства» («геть усіх!», як іще донедавна 
писали на багатьох парканах) не робить честі зви-
чайним учасникам протестів, понад усе студент-
ських, що й казати про лідерів. Без політиків громад-
ська активність стає ро-
сійським бунтом, без-
глуздим і нещадним. 
Зрозуміло, що провальна 
діяльність помаранчевих 
при владі, патологічна 
брехня й лицемірство всі-
ляких «пацанів» від полі-
тики на численних теле-
візійних токшоу сформу-
вали в широкого загалу 
відразу до тих людей, що 
називають себе політич-
ними діячами. І відраза є справедливою. Але її 
основою стали не лише низькі моральні якості 
цих персон, а і їхня кричуща непрофесійність, 
зразки якої вони постійно демонструють. Напри-
клад, нині політикиопозиціонери (це було помітно) 
злякалися величезних протестних мас у Києві чи не 
більше, ніж влада. Бо вони не знали, що робити з 
тими юрбами, куди їх вести, що їм запропонувати. 
Хоча опозиціонери мали три роки на роздуми, на 
підготовку до години Х. І, як завжди, виявилися не-
готовими… Ці три роки опозиція мала вельми ком-
фортні умови існування: усі численні провали в пар-
ламенті, пояснювали тим, що «політична активність 
мас мінімальна». А коли народ раптом підтримав, 
політики розгубилися, бо жодного плану дій не мали 
і створювати його довелося в останній момент, поспі-
хом. Важко сказати, що ці імпровізації були дуже 
успішні. Тим більше що польових командирів Май-
дану2004 Арсеній Яценюк ретельно вичистив із лав 
«Батьківщини», а сірі партійні бюрократи безпосе-
реднього контакту з масами остерігаються. Тому до-
волі часто знайти спільну мову з людським морем на 
вулицях і площах столиці політикамопозиціонерам 
не вдавалося. Вони не готувалися до провалу на са-

міті у Вільнюсі, до зради Януковичем національних 
інтересів, а мусили б. Узагалі в них дуже кепсько з 
передбачуванням, прогнозуванням. Вони завжди 
спізнюються, не вміють реагувати правильно і 
швидко, йдуть не попереду подій, а позаду, присто-
совуючись (часто невміло) до того, що вже сталося. І 
абсолютно не вміють діяти на випередження, 
нав’язувати свою ініціативу, диктувати хід гри. А це 
вже свідчить про брак лідерських якостей. Одначе 
народ не може фонтанувати соціальною енергією 
постійно, а тому кожен її сплеск політики повинні 
використовувати максимально ефективно. Поки що 
цю енергію мас політичні діячі марнують, не розумі-
ючи, що то національний золотий запас, який слід 
витрачати дуже обережно й ощадливо.
Постійні спізнення в реагуванні опозиціонерів 
можна, окрім іншого, пояснити слабкою інтелекту-
альною базою. Про це згадували вже багато разів. Чо-
мусь опозиція знаходить гроші, щоб проплачувати 
мітинги з партійними прапорами, але не має їх на по-
тужні аналітичні центри, що були б її мозком. Звідси 
відсутність належного стратегічного й тактичного 
планування, імпровізація, кустарництво. Звідси й на-
ївне бачення перспектив. Досить згадати, як на до-
кори про відсутність плану «Б» на випадок провалу 

євроінтеграції Віталій 
Кличко заявив, мовляв, 
такий план в опозиції є і 
він полягає в тому, щоб у 
2015 році виграти прези-
дентські вибори. Судячи 
з усього, опозиціонери 
досі не зрозуміли, з якою 
саме владою мають 
справу. Виграти в неї – 
це все одно, що виграти у 
шулера в карти чи у на-
персточника в напер-

стки. Нерозуміння таких речей – фатальна стра-
тегічна помилка. Є цікава історична аналогія: 
члени партії соціалістівреволюціонерів (есери) 

за царя часто розпочинали у в’язницях голодування, 
вимагаючи поступок із боку адміністрації. І здебіль-
шого досягали їх, бо царат не міг утратити свою репу-
тацію на Заході. Однак коли есери почали робити те 
саме у сталінських в’язницях, то наглядачі спокійно 
чекали, доки голодувальники помруть, бо це еконо-
мило набої розстрільним командам. Влада Януко-
вича нікому не дозволить перемогти на виборах 2015 
року, віра в них є трагічною ілюзією. Залишається 
тільки сподіватися, що звіряче побиття «Беркутом» 
(за наказом влади) студенток і студентів на Майдані в 
Києві, нарешті остаточно покаже Кличку, Яценюкові 
й Тягнибоку, чи варто бавитись у парламентарні ігри 
з бандитами, а тим більше мріяти про успіх на прези-
дентських перегонах 2015го. Сподівання на них теж 
є ознакою безнадійного політичного аматорства.
Якщо українці хочуть збудувати нормальну євро-
пейську державу, то політикам і громадськості треба 
якнайшвидше позбутися аматорського підходу до 
політичної боротьби, не чекаючи трагедій, що руй-
нують ілюзії. 

ЕНЕргію маС політичНі 
діЯчі марНУють, НЕ 

роЗУміючи,  
Що ЦЕ НаЦіоНальНий 

Золотий ЗапаС, Який Слід 
витрачати дУЖЕ 

оЩадливо
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Як не про…ти  
Євромайдан
Вважаєте, говорити про це не на часі?  
Або як мінімум зарано?  
Аби не запізно! Аби не пережити вдруге те 
жахливе, руйнівне розчарування, як після 
Майдану2004!

У
країнці, які показали 
себе зрілою нацією під 
час Помаранчевої рево-
люції, негайно продемон-

стрували тотальну інфантиль-
ність, щойно події закінчилися 
перемогою Віктора Ющенка. 
Йому разом із вельми неодно-
рідною командою автоматично 
було дано необмежений кредит 
довіри, якого вистачило ледве 
на півроку. Тому що так не ро-
биться. Українці добровільно 
віддали владі свої повнова-
ження, які вибороли по праву, й 
чекали дива. Дива не сталося.

Щоби знову не наступити на 
ті самі граблі, в Україні вже сьо-
годні конче потрібно пере
осмислити відносини між вла-
дою та суспільством. Досі вони 
будувалися за архаїчним сцена-
рієм, що його описано ще в «По-
вісті минулих літ» під роком 
862: «Земля наша велика і ще-
дра, а порядку в ній нема. 
Ідітьно княжити і володіти 
нами». Байдуже, легенда це, 
підмальована й тиражована іде-
ологами, чи відображення ре-
ального факту. Головне, що на 
цій ідеологічній матриці буду-
валися політичні відносини 
спочатку в царській імперії, по-
тім в імперії радянській. Фунда-
ментальна різниця між політич-
ною культурою Росії та Європи 
полягала ось у чому: західна мо-
дель – суспільний договір між 
народом і владою із взаємними 
зобов’язаннями сторін, росій-
ська модель – «вручення себе», 
коли підлеглі повністю відда-
ються під руку одноосібного 
господаря, сподіваючись у від-
повідь отримати якісь «ми-

лості» цілком на його розсуд. 
Безпосередньо ці два світоба-
чення зіткнулися на сумнозвіс-
ній Переяславській раді: козаки 
забажали, щоби московський 
цар, своєю чергою, присягнув 
їм.  Російські ж бояри запев-
няли, що, мовляв, такого в на-
ших звичаях немає, цар своїм 
холопам нічого не обіцяє й обі-
цяти не буде, але не хвилюй-
теся, він вас не образить. Ре-
зультат усім відомий.

У цьому разі не так важливо, 
наскільки справедливо відбува-
ється висунення нагору держав-
них лідерів, головне – їхній набір 
повноважень і забезпечення по-
дальшого зворотного зв’язку 
«суспільство – влада». Інакше 
навіть обраний найдемократич-
нішим шляхом політик стрімко 
перетворюється на узурпатора за 
мовчазної згоди підданих. Пси-

хологічно патерналізм вигідний 
і комфортний для пасивних ни-
зів, адже він дає моральне право 
на безвідповідальність із по-
дальшим бурчанням, яке не має 
жодних практичних наслідків. У 
радянському варіанті, успадко-
ваному в найменших деталях із 
царського минулого, патерна-
лізм передбачає наділення ха-
ризматичного «барина» набо-
ром віртуальних чеснот, які 
практично не перетинаються з 
його офіційними функціями, 

якот: справедливість, поінфор-
мованість щодо потреб і проблем 
народу, доброта й водночас суво-
рість та безжальність. Той, хто не 
відповідає цим критеріям, од-
разу втрачає свою неформальну 
легітимність. Але навіть ті, хто у 
своєму розвитку переріс есте-
тику зразка Івана Ґрозного – Пє-
тра I – Іосіфа Сталіна, залиша-
ються під впливом особистіс-
ного фактора в політиці: ха-
ризма (звісно, з поправкою на ес-
тетичні вподобання певної 
групи чи регіону), зовнішня пе-
реконливість є чи не єдиними 
критеріями оцінки потенцій-
ного лідера з подальшим делегу-
ванням йому повноважень. Це 
особливість саме пострадянської 
політичної свідомості.

Безумовно, в усьому світі осо-
бистий шарм багато що вирішує. 
Над презентацією масам канди-
датів на виборні посади працю-
ють натовпи іміджмейкерів, роз-
раховуючи вплив тієї чи іншої 
риси, того чи іншого жесту на ту 
чи іншу категорію – від студен-
тів 17–24 до домогосподарок 55+. 
Усе це давно відомі технології. 
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головНЕ ЗараЗ – На Хвилі 
громадЯНСької активНоСті 
вироБити мЕХаНіЗми 
коНтролю За політиками

Західна модель – 
суспільний договір 

між народом і 
владою із 

взаємними 
зобов’язаннями 
сторін, російська 

модель – 
«вручення себе», 

коли підлеглі 
повністю 

віддаються під 
руку господаря, 
сподіваючись у 

відповідь отримати 
якісь «милості» 
цілком на його 

розсуд



ПРОФАНАЦІЯ 
ПРОТЕСТУ. 
Колишній ки-
янин Мики-
та Джигур-
да, який дав-
но виконує в 
Росії блазен-
ську роль руч-
ного нонкон-
форміста, вла-
штував шоу на 
Майдані 

Разом із тим вірити, що Барак 
Обама здобув прихильність ви-
борця тільки за свій чорний ко-
лір шкіри чи зріст 187 см, більш 
ніж наївно. Тільки той, хто про-
жив у Сполучених Штатах довгий 
час, до того ж усередині якоїсь 
усталеної громади, уявляє, як 
прискіп ливо копирсаються до-
рослі американці в подробицях 
передвиборчої програми канди-
датів. Вони можуть помилятися 
або потрапити під вплив випад-
кового, другорядного фактора, 
але загалом підхід такий: я на-
ймаю на роботу менеджера, який 
повинен виконати цілком кон-
кретну роботу. Наприклад, по-
класти край тероризму, зупинити 
кризу, зменшити безробіття, про-
вести реформу медицини, покра-
щити стан довкілля тощо… 
Інакше кажучи, вирішальними 
тут є не особисті симпатії, а осо-
бисті інтереси. Ще цікавіше спо-
стерігати за обранням політиків 
місцевого рівня, коли всі члени 
громади добре уявляють про-
блеми містечка чи регіону, на-
скільки в’їдливо вони з’ясовують 
кожен пункт порядку денного 

свого обранця. Звісно, це надто 
ідеалізована картина, у «пер-
шому» світі часом так само пере-
магає колективна безвідпові-
дальність, а політик не експлуа-
тує нічого, крім нестримного по-
пулізму, проте йдеться саме про 
правило, а не про винятки.

В Україні існувала давня й 
стала традиція демократії, яка 
передбачала і зворотний зв’язок, 
і відповідальність обох сторін 
суспільного контракту. В чомусь 
ця демократія мала наївний, за-
родковий вигляд, у чомусь була 
досить ефективною. І, головне, її 
перервано досить давно. Тут 
були і Руська правда, і Литовські 
статути, і Бендерська конститу-
ція, і Магдебурзьке право. На-
слідками подальшого існування 
у складі імперії в кількох її іпос-
тасях стали розрив горизонталь-
них зв’язків, атомізація суспіль-
ства, викорінення взаємної до-
віри й звички до взаємодії. Нині 
все це треба відновлювати.

Утім, база, хоч як дивно, є. Ві-
домий вітчизняний соціолог 
Ірина Бекешкіна люб’язно поді-
лилася результатами досліджень 
Фонду «Демократичні ініціа-
тиви» стосовно демократичних 
уподобань українців і, що цікаво, 
в порівнянні з аналогічними ви-
мірюваннями російського 
ЛевадаЦентру. Об’єктивні без-
пристрасні цифри свідчать, що 
основні показники рівня патер-
налізму, якот сподівання на дер-
жаву, схильність до авторита-
ризму, цінність особистої сво-
боди, відрізняються на 5–14% на 
користь наших співвітчизників. 
Інакше кажучи, ментальні пере-
думови для запровадження 
справжніх, а не декоративних де-
мократичних інститутів і проце-
дур у нас є.

Однак із певними рудимен-
тами у свідомості українцям до-
ведеться попрощатися. З одного 
боку, це тотальне несприйняття 
будьякої політики й будьяких 
політиків, що яскраво прояви-
лося в перші дні Євромайдану. 
Так, опозиція в Україні слабка, 
неструктурована, нетехноло-
гічна й нестійка. Дуже важко 
сформулювати засадничі прин-
ципи тієї чи іншої політичної 
партії – вона права чи ліва, лібе-
ральна чи консервативна, орієн-
тована на особисту ініціативу чи 
домінування держави. Інколи 
складається враження, що опо-
зиційні лідери цілком ком-

фортно почуваються у своїй 
ніші, не надто послідовно боро-
нять державний інтерес і… не 
поспішають боротися за владу. 
Це призводить до девальвації 
самого поняття політики. Вод-
ночас, як сказав днями на тому 
самому Майдані Юрій Луценко 
(а правильні слова він завжди 
вмів добирати): «Якщо не 
влаш товує лопата, не варто ко-
пати картоплю руками». Без 
політиків ще не обходилася 
жодна держава, а анархо
синдикалістські моделі «прямої 
демократії» досі залишаються 
нездійсненною мрією.

Але останні події мають чо-
гось навчити і політичну еліту, 
і суспільство. Зокрема, від гро-
мадян вимагається не зачаро-
вуватися особистостями. Від 
любові до ненависті один крок. 
Головне – не досконала ха-
ризма, а досконала програма та 
її послідовне виконання. Одна 
розумна пані висловилася так: 
«Коли я наймаю на роботу сан-
техніка, мені байдуже до ко-
льору його очей». Найважли-
віше зараз на хвилі громадян-
ської активності виробити ме-
ханізми контролю за політи-
ками. Інструменти цілком ві-
домі, не треба заново винахо-
дити ані лопату, ані велосипед: 
вільна преса, неурядові органі-
зації, громадські ініціативи, в 
тому числі на базі соціальних 
мереж – новий світовий тренд! 
Не в останню чергу доведеться 
не що інше, як переформату-
вати державний устрій Укра-
їни, забезпечивши: а) чіткий 
розподіл гілок влади із без
умовним дотриманням неза-
лежності судів; б) очищення 
органів усіх рівнів від тих, хто 
зраджує державні інтереси;  
в) перерозподіл повноважень 
між рівнями з наданням біль-
ших можливостей органам міс-
цевого самоврядування.

Але головне – це все ж таки 
зміна свідомості. Можливо, 
саме наймолодша генерація Єв-
ромайдану, попри її позірно лег-
коважний вигляд, показує 
зразки правильного ставлення 
до політики: прагматичне, раці-
ональне, вимогливе. Якщо саме 
ця ментальність стане базовою, 
наступного дня після неминучої 
перемоги демократії нам не до-
ведеться червоніти за тих, кого 
ми вповноважимо захищати ін-
тереси нації. 
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м
и, українці, чи ми, Україна, наразі 
проходимо за дуже короткий час 
дуже великий шлях розвитку. Є ба-
гато речей, яких досі не було і які тепер у 

нас мають відбуватися. Вся історія переповнена та-
кими речами: було зроблено щось, після того зроб
лено ще щось інше і так далі. Натомість у нас усе 
стиснено до якоїсь такої абсолютної пружини, й від-
повідно ми всього набуваємо тепер у досвіді. Зо-
крема, немає такої речі, як звичайна прагматична 
оцінка політики й політиків. Ми сприймаємо остан-
ніх як тих, хто повинен щось сказати тоді, коли ма-
ємо щось робити. Ось навіть нині – невідомо, що ро-
бити, бо має хтось щось сказати. Нібито повинні 
бути якісь лідери, хтось, хто взяв би на себе відпові-
дальність, а її натомість не аж так багато. Тому вихо-
дить, що ми просто потребуємо якогось захисту, по-
требуємо того, щоб хтось із політиків, яким нібито 
делегуємо свої права, сказав, як та що тепер і далі 
робити. Ми можемо з тим погоджуватися чи не по-
годжуватися, але слухняно виконуємо ті речі, які 
нам диктують. Бо нам не відомо, що робити. 

Ми все ще перебуваємо в такій ситуації, коли 
потрібно, щоб хтось сказав: робіть те чи те, бо 
всі механізми щоденної спокійної праці ще 
не створені. І то не дивно, бо насправді 20 років, чи 
35, чи навіть 100 років такого досвіду недостатньо, 
щоб виробити це, і ми перебуваємо в такому дитин-
ному стані у відносинах із політикою й політиками, 
тобто сподіваємося, що вони нас люблять так само, 
як ми їх, і чекаємо тієї любові, тієї опіки, й усі наші 
шоки та стреси полягають у тому, що, виявляється, 
вони не хочуть нас так любити, як любимо їх ми. 
Вони підходять раціонально, і, що також дуже важ-
ливо, виявляється, наразі ніхто з українських політи-
ків не готовий думати про так звану Україну. І це 
створює певний дисонанс, бо є багато людей, які хо-
тіли б мислити стратегічно, які хотіли б, щоб усе було 
добре з Україною. Натомість більшість політиків ду-
мають тактикою, а не стратегією, думають про 
якийсь наступний хід, який міг би там їх провести до 
чогось, щоб вони впливали на щось. І це очікування 
того, що вони можуть щось зробити, і реальність 
така, що не хочуть насправді робити того, чого від 
них очікують, є якимись дуже протверезними.

Усе це дуже схоже на історію дитинства. Коли 
від когось хочеш любові, коли комусь подаєш на-
тяки на те, що саме від тебе потрібна любов, а потім 
її не отримуєш і так далі. Тобто наразі всі наші від-
носини з політикою побудовані на якихось дуже
дуже таких емоційних і страшенно глибинних ре-
чах. Протверезними наслідками стають передовсім 
протест, такий собі підлітковий бунт проти політи-

ків, і уявлення, що вони взагалі нічого не можуть 
зробити. Усе це побудовано на якихось дуже важли-
вих речах, що потребують контакту і розуміння, а 
його чомусь не виникає. І навіть дивлячись тепер на 
сучасних політиків, на те, як вони говорять, зрозу-
міло, що контакту з ними побудувати не можна, бо 
вони говорять недобре, вони говорять фальшиво, і 
відповідно ставлення людей до політиків є таким са-
мим фальшивим. Це так собі уявляють, що є така 
сила, яка мала б щось там захистити, щось там зро-
бити, але насправді порозуміння немає, і в тому є 
дуже велика особливість і дуже велика травма – від-
сутність порозуміння.

Усе інше перетворюється на якусь парти-
занку, бо, скажімо, ввечері 30 листопада я готовий 
був брати відповідальність на себе, але водночас ро-
зумів: у ситуації, що склалася, потрібен якийсь лі-
дер, котрий повинен сказати про якийсь план, про 
те, що саме робити мені сьогодні. Я своє життя вмію 
побудувати і без того всього, але хотів би кудись до-
лучитися. Скажімо, я є добровольцем якогось вій-
ська, і мені хотілося б, щоб був певний штаб, щоб 
було певне місце, у якому записують добровольців і 
в якому сказали б, що робити далі, бо іншого шляху 
немає. Я не можу зараз піти і почати громити якісь 
районні чи обласні організації, не можу вийти зі 
своїм якимось терористичним планом. Я готовий 
дослухатися до того, щоб мені сказали, що робити, а 
цього якраз немає. 

Я розумію, що моя активність повинна вли-
тися в якесь велике русло, у великий потік, а 
хто мав би сформувати цей великий потік – 
у цьому найбільше питання. Щоб хтось вива-
жено сказав, що має бути так, так і так. І тут уже не 
йдеться по любов чи довіру, бо я дуже добре уяв-
ляю, хто є хто і хто що може. Я дорослий чоловік, і 
я бачу політиків – також дорослих чоловіків, прак-
тично моїх однолітків, дуже добре розумію, що в 
них діється в голові, можу собі це уявити: весь той 
ляк і переляк, коли до них звертаються, щоб вони 
щось сказали. Але назвався грибом, то лізь у ко-
шик. Бо поодинокі акції і дії без загального плану 
можуть бути сенсаційними чи дуже успішними 
тільки в певному локальному місці, але все ж таки 
тут і тепер необхідна організація великої кількості 
людей. І потрібно, щоб хтось висунув якийсь чіт-
кий алгоритм: робимо так, потім так, а потім так. Я 
готовий пристати до того, коли хтось викаже такі 
речі для загалу. Готовий зробити їх без якоїсь кри-
тичної оцінки, що це не те чи не так, готовий не 
аналізувати і не критикувати те чи інше рішення, 
якщо воно тільки буде пов’язане з якимись масо-
вими кроками. 
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львів обирає шлях сам,  
і це не обговорюється

л
ьвівський Євромайдан 
розпочався із 12 студен-
тів. Протест був тут на-
самперед студентським і 

лишається таким досі. Попри 
спроби долучення до нього по-
літичних партій та громад-
ських організацій, керують і ко-
ординують там представники 
студентського самоврядування. 
Чого не скажеш про Київ, де юна
 ки та дівчата з вишів, звісно, – 
найширший пласт, представле-
ний на Майдані, проте вони всіх 
процесів не контролюють.

Львів – типове магдебурзьке 
місто: хоч би яким був політик і 
яку партію представляв, він на-
перед знає, що силь  но супере-
чити думці львів’ян не варто, бо 
прийдуть під мерію і спокою не 
дадуть. Хоч магдебурзьке право 
не відіграло в Україні тієї ролі, що 
на Заході, всетаки воно, вносячи 
певні риси тамтешнього міського 
устрою в наші міста, стало одним 

із важливих чинників культур-
ного та правового зближення. У 
Львові це відчутно: влада, з од-
ного боку, сприймається як час-
тина міського організму, із дру-
гого – вона завжди підзвітна, а 
оскільки здебільшого в місті всі 
одне одного знають, то й роль 
людського осуду тут серйозніша, 
ніж у Києві.

Показовою для Львова ситуа 
цією стала поява 24 листопада 
на Євро   майдані представника 
ВО «Свобода» Юрія Михальчи-
шина, люди якого спробували 
захопити сцену й дати своєму 
лідеру виступити. Він, своєю 
чер  гою, назвав студен тіворга 
нізаторів «сопляками», за що 
був засвистаний і зігнаний із ла-
штунків. Ось він, той самий маг-
дебурзький відтінок: владне 
свавілля у Львові, навіть якщо 
це партія, яка має більшість у 
міській раді, не могло не позна-
читися на ставленні до неї жи-
телів. На сцені Євромайдану 
більше не з’явля  лися представ-
ники цієї політсили, як у прин-
ципі й будьякої іншої.

Ставлення львів’ян до ролі 
влади в ситуації з Угодою про 
асоціацію різне. Один із погля-
дів, які мені озвучили на Євро-
майдані міста, – це потреба в 

контролюванні громадянами 
можновладців і намаганні са-
мим розібратися принайм  ні в 
суті домовленості, вигідності її 
для України та можливих на-
слідках довгого непідписання. 
Окрім того, чути прохання не 
дати політичним діячам узяти 
страйк під своє крило.

Є ще й інші погляди. «Я бачу 
доцільність у перебуванні полі-
тиків на Євромайдані, – каже 
активістка Юлія. – Думаю, що 
лідери нинішньої опозиції, по-
при всі свої недоліки, пропагу-
ють демократію та європейські 
цінності. Тому прихід до влади 
цих сил не перешкоджатиме де-
мократичному вибору громадян 
на наступних електоральних пе-
регонах. Можливо, за цей час 
викристалізується новий лідер 
для нової, європейської Укра-
їни».

Дискусії щодо народження 
нового провідника нації саме в 
цих історичних обставинах лу-
нали на львівському Євромай-
дані й доти. Старих уже не хо-
четься, тож варто розірвати за-
мкнене коло й допустити в 
нього нових.

Загалом атмосфера у Львові 
оптимістична, сили спрямовані 
на підтримку бойового духу та 
чинника фізичної присутності 
львів’ян у Києві. Зрештою, є ще 
одне. У Місті Лева ніхто мітин-
гувальникам не перешкоджає: 
навпаки, міський голова Андрій 
Садовий усіляко декларує свою 
підтрим  ку (в перші дні на Кос-
телі єзуїтів навіть прапор ЄС до-
зволив повісити на всю стіну). 
Це ще одна суттєва відмінність 
від Києва, у якому мера в прин-
ципі годі шукати (і посади такої 
немає, і людини в столиці на час 
Євромайдану начебто катма).

Головне в цій ситуації зали-
шається у львівському повітрі: 
влада тут не є сакральною, вона 
виборна, тож кому, як не грома-
дянам, не лише контролювати 
процес наближення до ЄС та 
підписання асоціації, а й стати 
тим вічем, яке запропонує нові 
обличчя для країни й міста. 

автор: 
катерина 
гладка,

львів

БЕЗ ПОЛІТИКІВ.
Роль людського осуду у Львові 
серйозніша, ніж деінде. Зокрема, 
показовим стало вигнання зі сцени  
на місцевому Євромайдані члена  
ВО «Свобода» Юрія Михальчишина. 
Відтоді там не з’являлися представники 
цієї політсили, як і будь-якої іншої
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У львові влада, З одНого 
БокУ, СприймаЄтьСЯ  
Як чаСтиНа міСького 
оргаНіЗмУ, іЗ дрУгого – 
воНа ЗавЖди підЗвітНа

Найбільша 
концентрація 
політиків спо-
стерігається в 
столиці – там, 
де зосеред-
жені керівні 
владні ор-
гани. Проте в 
інших містах 
країни життя 
не менше ви-
значається пе-
ребігом полі-
тичних подій, 
переважно 
місцевого 
спрямування. 
тиждень вирі-
шив поцікави-
тися, яким є 
ставлення до 
політиків у різ-
них регіонах, 
зокрема на 
Сумщині, Дон-
басі, Закар-
патті та у 
Львові.



влада від Бога

д
ва роки тому я приїжджав 
до Львова у складі делега-
ції донецьких журналіс-
тів. Програма поїздки пе-

редбачала зустріч із мером міста 
Андрієм Садовим, яка відбулася 
у Львівській ратуші. Уже на вході 
подиву донецької делегації не 
було меж – у будівлі не було тур-
нікетів та воєнізованої охорони, 
а пройти туди міг кожен охочий 
просто з вулиці. Для великого 
міста на Сході України це неба-
чена ситуація.

На Донбасі до представника 
влади необхідно прориватися. А 
коли прорвешся, то говорити 
ввічливо та запобігливо, каючись 
за те, що відволікаєш чиновника 
від важливих державних справ. 
Влада священна й неприступна. 
Вона ніколи не має часу, завжди 
тяжко працює і не може відволі-
катися на ходоків із їхніми дріб-
ницями. У людей, які працюють у 
владних кабінетах, неймовірно 
сильне відчуття власної важли-
вості, що вони не втомлюються 
демонструвати громадянам. За-
галом же чиновники україн-
ського Сходу – класичні бюро-
крати часів російського самодер-
жавства з усіма властивими 
цьому контингенту рисами та 
звичками.

Народ, на щастя бюрократів, 
відповідає їм традиційними по-
корою і смиренням. Й ані кри-
вава революційна каша початку 
минулого століття, ані два деся-
тиліття сучасної демократії не 
вплинули на цей пат ріархальний 

уклад. Змінюються конституції і 
закони, змінюються держави та 
документи, змінюються політич
 ні партії, не змінюються тільки 
люди, які звикли сприймати 
представників влади не як най 
ману робочу силу, а як небесних 
намісників, що мають над ними 
абсолютне панування.

Типовий сюжет про взаємини 
влади і громадян на місцевому 
телебаченні – розповідь про те, 
як боярин несе світло нерозум-
ним холопам, а ті кланяються 
йому в пояс. Кілька масивних лю-
дей у костюмах в оточенні на-
товпу бідно вдягнених пенсіоне-
рів поважно й поблажливо кива-
ють головами у відповідь на потік 
істеричних скарг, а потім на ка-
мери обіцяють «закрити питан
 ня». Вислуховують слова подяки і 
йдуть геть. Цього цілком виста-
чає для збереження чинного 
укладу. Побудовані дитячі май-
данчики й пофарбовані лавочки, 
масово встановлені до чергових 
виборів, народ приймає як Бо-
жий дар і поводиться так, ніби 
все це подаровано благодійни-
ками, а не куплено за народні ж, 
тобто бюджетні, гроші. Кожна 
влада може тільки мріяти про 
таку «стабільність».

Часом і в цьому океані патрі-
архального спокою трапляються 
невеликі бурі. Але масового ха-
рактеру вони набувають украй 
рідко. Невдоволення відважу-
ється висловити жменька людей, 
яких навіть прості співгромадяни 
найчастіше сприймають як бо-
жевільних. «Бач які, їм більше 
за всіх треба», «Горлопани», 
«Йшли б працювати краще, ніж 

протестувати», – чути вслід про-
тестувальникам невдоволені ре-
пліки. Будьяка громадянська ак-
тивність сприймається як шах-
райство або юродство:

– Ти чув, у сусідньому дворі 
підписи збирають проти заводу?

– А скільки платять?
– Так ніскільки, самі вони 

там щось мутять.
– А, дурна голова ногам спо-

кою не дає, все зрозуміло...
Яскравий приклад відносин 

влади з населенням на Донбасі – 
нещодавній випадок у Макіївці, 
де триває конфлікт навколо но-
вого металургійного виробни-
цтва. Великий бізнесмен та екс
нардеп Андрій Орлов звів неве-
ликий металургійний завод лише 
за 700 м від житлових будинків, 
посеред селища, як наслідок – 
життя мешканців перетворилося 
на справжнє пекло. А коли жи-
телі стабільної та благополучної 
Макіївки спробували поскаржи-
тися на завод місцевій владі, то 
наразилися зовсім не на те став-
лення, яке зазвичай показують 
місцеві телеканали.

На сесії міської ради, куди 
прийшли люди, їх спочатку вза-
галі відмовилися пропустити до 
сесійної зали. При цьому один із 
депутатів прямо заявив, що про-
тестувальники – нероби і шахраї. 
Потім усе ж погодилися пропус-
тити п’ятьох представників, але 
коли ті стали піднімати руки, 
щоб поставити запитання, місь-
кий голова Олександр Мальцев із 
явною неприязню наказав вибор-
цям іти до суду й піднімати руки 
там. Після чого просто вийшов із 
зали, ігноруючи всі запитання та 
звернення. Ніхто так і не вислу-
хав людей, які прийшли до об-
ранців зі своєю проблемою.

«Аби нас не чіпали, а ми вже 
якось самі протримаємося», – 
найчастіше кажуть мешканці Дон 
басу у відповідь на запитання, чи 
влаштовує їх місцева влада. Але 
на практиці нерідко виявляється, 
що, навіть коли просто не чіпа-
ють, не завжди комфортно. А вже 
якщо починають чіпати, то вза-
галі хоч тікай. Щоправда, шукати 
підтримки у співгромадян точно 
не варто. Бо обізвуть хуліганами 
чи божевільними. Тому, найімо-
вірніше, доведеться самим проби-
ватися через пости охоронців та 
турнікети, принизливо випрошу-
ючи аудієнції.

Іноді здається, що така патрі-
архальність триватиме століття... 

автор:  
денис казанський, донецьк  

ПІДТРИМКА 
«БАТІ».  
Донецьких 
бюджетників  
часто зганяють 
на мітинги. 
Народ,  
на щастя 
бюрократів, 
відповідає їм 
традиційними 
покорою і 
смиренням

Змінюються 
конституції і 

закони, 
змінюються 
держави та 
документи, 
змінюються 

політич  ні партії, не 
змінюються тут 
тільки люди, які 

звикли сприймати 
представників 

влади не як най 
ману робочу силу
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панські витребеньки
У

країнський соціум на За-
карпатті значно більше 
віків, ніж у будьякому ін-
шому нашому регіоні, був 

суто селянським, без власної 
аристократії, купецтва, буржуазії 
(духовенство практично не різ-
нилося за соціальним статусом 
від селян). Тому сформувалася 
традиція ставлення до полі-
тики як до панського «ган-
цузтва» (витребеньок), рециди
 ви якої інколи даються взнаки 
донині. Щоправда, коли в 1920–
1930х край входив до Чехосло-
ваччини з її високою політич-
ною культурою та регулярними 
виборами, цю традицію було 
зламано, діяло 30 партій, органи 
місцевого самоврядуван  ня. На 
тому ґрунті закарпатці домо-
глися власної автономної дер-
жавності, а потім і проголо-
шення незалежності Карпат-
ської України. Проте радянські 
десятиліття знову перетворили 
політичне життя на фікцію – 
приховану гризню номенкла-

Сумщина політична –  
захід на сході

і
сторія теперішніх політичних 
уподобань Сумщини зале-
жить від однієї давнішої по-
дії – призначення в березні 

1999 року головою Сумської 
облдержадміністрації Володи-
мира Щербаня, амбітного доне-
цького політика. До Щербаня 
вона була звичайною областю 
так званого червоного поясу, го-
лосувала за КПУ, а то й за ПСПУ, 
тож згодом мусила б стати 
зразковою східною областю на 
кшталт сусідньої Харківщини. 
Але Щербань усе змінив. Приві-
вши за собою численну доне-
цьку команду, він за кілька років 
перерозподілив увесь середній 
бізнес регіону (особливо швидко 
змінювали власників хлібо, 
м’ясо, молокозаводи та інші 
підприємства переробної га-
лузі), а також налаштував проти 
себе зокрема і донецьких зага-

лом майже все тамтешнє насе-
лення. Тому під час кампанії 
2002 року Сумщина була опози-
ційним регіоном, а влітку 2004
го саме тут стартувала акція сту-
дентського опору, яку багато хто 
вважає початком Помаранчевої 
революції. На виборах 2004го 

область дала своєму землякові 
Віктору Ющенку результат не 
гірший, ніж західні регіони.

Цей перехід від червоного до 
помаранчевого привів до ціка-
вих змін. Якщо ще на початку 

2000х слова «бандерівці» чи 
«западенці» були лайкою для 
пересічних сумчан, то тепер 
перше набуло нейтрального, а то 
й позитивного відтінку, а друге 
майже не вживається, бо з ідео-
логічного погляду сумчани теж 
стали «западенцями» – радше 
не галичанами, а волинянами. 
Тектонічний зсув обласної ідео-
логії не змінила навіть по-
дальша поразка помаранчевої 
команди. Бо Сумщина все одно і 
далі голосувала за опозиційні до 
Партії регіонів сили. Спочатку 
за «Батьківщину», потім за 
«Фронт змін», на останніх пар-
ламентських виборах хороший 
результат здобули УДАР і «Сво-
бода». За мажоритарними окру-
гами до ВР пройшли три опози-
ційні депутати та Олександр 
Волков, який широко викорис-
товував опозиційну риторику, 
але потім перебіг до фракції ПР.

Традиційно більш опози-
ційні південні райони Сум-
щини, натомість на півночі, де є 
території, населені етнічними 
росіянами, а також в індустрі-
альних Конотопі та Шостці 
сильні позиції в комуністів і ре-
гіоналів. На місцевих виборах 

ЩЕрБаНь НалаШтУвав 
проти СЕБЕ ЗокрЕма  
і доНЕЦькиХ Загалом 
майЖЕ вСЕ міСЦЕвЕ 
НаСЕлЕННЯ

автор: 
Сергій Федака,  

Ужгород

 

автор: 
владислав 

івченко,
Суми

ПІДПІЛьНА ТАКТИКА.  
Спалення автомобілів 

місцевих чиновників уже стало 
традицією на Закарпатті
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тури. А за останню чверть сто-
ліття в області сформувалося 
кілька політикобізнесових кла-
нів, між якими й точиться бо-
ротьба.

Для політичних настроїв су-
часних закарпатців загалом ха-
рактерні пошуки збалансованої 
золотої середини, швидке лі-
плення кумирів буквально з ні-
чого і ще швидше розчарування 
в них. Якоїсь чіткої, виразно до-
мінуючої політичної ідеї тут не-
має, громадська думка неста-
більна, легко змінюється під 
впливом маніпуляцій. Політич
 ні емоції переважають над мис-
ленням. Водночас ставлення 
до мітинговості дуже обережне. 
Місцеві інтереси бачаться дуже 
сильними на тлі загальнодер-
жавних. Край має власне полі-
тичне життя, мінімально пов’я 
зане з київськими розстанов-
ками.

Утім, говорити про полі-
тичні стереотипи закарпатців 
як таких можна дуже умовно, 
бо серед верховинців значно 
більше осіб затятих і непоступ
ливих, а долиняни більш 
схильні до позиції «і вашим і 

нашим». До того ж сильно різ-
ниться електоральна поведінка 
навіть сусідніх районів: гуцуль-
ська Рахівщина прихильніша 
до національнодемократичних 
і навіть націоналістичних цін-
ностей, а сусідня Тячівщина 
(теж гірська, але не гуцульська) 
– до найсильнішої на сьогодні 
опозиційної партії. Центральна 
Іршавщина традиційно голо 
сує за будьяку провладну пар-
тію. Перечинщина ведеться на 
соціалдемократичні гасла, а 
су    сідня Ужгородщина – на лі-
беральні (див. Тиждень, № 
15/2013).

У соціумі нині знову чисель
 но переважає «розселянене» 
(дек  ласоване) селянство, що 
живе не так із землі, як із при-
нагідних заробітків. Близь  ко 
300 тис. закарпатців – трудові 
мігранти, чиї паспорти на вибо-
рах дисципліновано голосують 
за різні грошові мішки. Вели-
кий бізнес тут майже відсутній, 
середній (як і пов’язане з ним 
робітництво) – зовсім незна-
чний, дрібний – представлений 
переважно базарними торгів-
цями. Досить помітний проша-

рок інтелігенціїбюджет  ників 
(освітяни, медики), якими 
влада впевнено маніпулює. 
Менш прогнозованим є сту-
дентство. Велику роль відігра-
ють виборчі технології, осо-
бливо якщо вони підкріплені 
достатнім фінансовим ресур-
сом.

Із національних меншин 
окреме політичне обличчя ма-
ють три, решта (зокрема, й ро-
сіяни) становлять зов сім не-
значний відсоток, розселені 
дисперсно, тому якоюсь специ-
фічною політичною поведін-
кою не виділяються. Угорці 
живуть змаганнями двох своїх 
партій в Україні. Серед місце-
вих румунів чимало свідків 
Єгови, які взагалі не голосують 
із релігійних переконань. Від-
соток циган неухильно зростає 
після запровадження так зва-
них «дитячих грошей» (див. 
Тиждень, № 45/2013), вони 
голосують організовано за вка-
зівкою баронів і після стиму-
ляції з боку кандидатів.

Загалом політичні настрої 
на Закарпатті чи не найбільш 
мозаїчні в усій Україні. 

останні завдяки перемозі влад-
них кандидатів у мажоритарних 
округах змогли здобути біль-
шість в обласній раді, а ось у 
Сумській міській мали лише не-
величку фракцію. Проте очіль-
ник міста Геннадій Мінаєв вирі-
шив блокуватися саме з біло
синіми – і зараз мерія Сум, як і 
інших міст регіону, перебуває 
під впливом владної вертикалі. 
Тобто, переважно опозиційна 
область має здебільшого «регіо-
нальну» місцеву владу.

Нині регіоном керує черго-
вий виходець із Донеччини 
Юрій Чмир, який намагається 
залучати місцеві кадри та запо-
чатковує різні гучні проекти: 
будівництво нових лікарень, 
футбольних центрів, ремонт те-
атрів тощо. Проте Сумщина ли-
шається досить протестним ре-
гіоном. Сотні сумчан відбули на 
київський Євромайдан, а мі-
тинги в Сумах зараз збирають 
по кілька тисяч людей. Регіон 
стійко лишається дуже «захід-
ним» у своїх політичних уподо-
баннях, і наразі немає підстав 
думати, що щось зміниться до 
найближчих президентських 
виборів. 

ТОЧКА БІФУРКАЦІї. 
Опір сумських студентів 

об’єднанню вишів став одним зі 
стовпів Помаранчевої революції

Для політичних 
настроїв сучасних 

закарпатців 
характерні пошуки 

збалансованої 
золотої середини, 
швидке ліплення 

кумирів буквально 
з нічого і ще 

швидше 
розчарування в них
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Що означає «добрий 
політик»?

автор:  
Філіпп  

де лара, 
Франція
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давні греки, зокрема Арістотель, головним 
у політиці вважали те, якою є влада: до-
брочинною, себто такою, що дбає про за-
гальне благо, чи корумпованою (або «зі-

псутою»), яка служить особистим інтересам мож-
новладців. Це питання було пріоритетним; форма 
правління – монархія, аристократія чи демократія 
– стояла на другому місці. Сучасна політична 
думка радше сконцентрована на питанні суверені-
тету. Демократія є суверенітетом народу. Демо-
кратичні цінності передбачають, поза сумнівом, 
також громадянські й особисті свободи, водночас 
якість політиків вважається другорядним питан-
ням, ніби умовним субпродуктом режиму. Тим ча-
сом їхні професійні та моральні чесноти мають 
першочергове значення в держуправлінні.
Офіційні посади повинні приваблювати найкра-
щих громадян, бути престижними, а праця дер-
жавного діяча – мало не священною, тобто зна-
чення мають не лише 
необхідні для високого 
місця практичні 
навич ки, а і його почес-
ність. Однак що це 
може означати сьо-
годні? За мого дитин-
ства – у 1960ті роки – 
чимало людей гадали, 
що найбільшу зарплату 
в світі отримує президент Сполучених Шта-
тів. Правда це чи ні, неважливо, та переко-
нання свідчило про шановане місце політики. 
Державні діячі мусили відповідати почесності 
своєї посади. Скажімо, журналісти ставилися до 
них із повагою. Президент Франції Шарль де 
Ґолль був головним (і, мабуть, останнім) утілен-
ням цього священного виміру політики, що бо-
реться за існування в сучасному демократичному 
суспільстві.
Де Ґолль мав високі моральні стандарти. Коли 
організовували приватний обід у президент-
ській резиденції, він наполягав на тому, що 
бере витрати на себе й не використовує бю-
джету для офіційних прийомів. Але вже тоді 
навіть у партії де Ґолля трап лялися (причому 
досить часто) такі лиха, як хабарництво й 
тринькання державних коштів. Чимало обраних 
або призначених політиків зазвичай поводяться 
так, ніби держава – їхня приватна власність. Що 
більше зникає священність політичної служби 
сьогодні, то більше їй на зміну приходять мате-
ріальні блага: лімузини з шоферами, зарезерво-
вані столики у вишуканих ресторанах для обідів 
за кошт скарбниці тощо. Кожен новий міністр 
наполягає, щоб у його кабінеті перефарбували 
стіни й поставили нові меблі, які «щедро пози-
чать» палаци або музеї.

Хтось може сказати: «Звісно ж, це неправильно, 
та чи аж так важливо?». Сподіваємося, що полі-
тики виконуватимуть свою роботу, будуть му-
дрими, професійними, політично відважними 
тощо, та вони аж ніяк не святі. Деякі великі ко-
ролі й інші правителі минулого були жадібними, 
а іноді й брали хабарі. Мотиви політиків часто 
малозрозумілі й комплексні, так би мовити, нео-
днозначні. 
Якість політики – неписана, але дуже важлива 
умова демократії. Негативний (а для деяких 
країн навіть трагічний) наслідок глобалізації 
полягає в тому, що політика перестала прива-
блювати найкращих студентів, а національну 
еліту бізнес цікавить більше, ніж державна 
служба. Навіть у країнах, де тривалий час вона 
була престижною – якот у Сполучених Штатах 
– факультети з підготовки держслужбовців 
стали не такими популярними, як раніше. Абі-

турієнти віддають пе-
ревагу спеціальностям 
у сфері бізнесу та юри-
спруденції. Це, оче-
видно, мусить стати 
сигналом тривоги.
Однак необхідно зва-
жувати критику на 
адресу нинішніх полі-
тиків та ностальгію за 

минулим. Для цього є дві причини. По
перше, корупція – радше системне явище, 
аніж питання моральності окремих людей. 

Коли вона сягає найвищих щаблів, то перетворю-
ється на пошесть. Вона руйнівна, але навіть у тих 
країнах, де це лихо сягнуло найвищих ешелонів 
влади, можна проводити антикорупційну полі-
тику, причому досить успішно.
Подруге, поняття політичної доброчесності дуже 
розмите. Моральність тут не найкраще визна-
чення. Адже між політичним потенціалом і мо-
ральністю знак рівності не поставиш. Наші полі-
тики не герої і не можуть відповідати історичним 
ідеалам. Це також наслідок демократії. Сьогод-
нішні лідери мають більше спільного зі своїми ви-
борцями – це і є демократія. Чи мав би популяр-
ність новий Черчилль або де Ґолль, чи знайшли б 
вони своє місце в сучасному світі? Мабуть, ні. Мене 
часто сердять і розчаровують політичні лідери моєї 
країни своєю безсилістю, браком прозірливості. 
Знаю, що українці надто часто мають усі підстави 
відчувати те саме. Однак не варто піддаватися пер-
шому імпульсові. Політики, журналісти, грома-
дяни повинні знайти шляхи та способи створення 
більш зрозумілого й гідного політичного простору, 
що відповідає сучасній демократичній системі. По-
долання системної корупції – необхідне, однак це 
лише половина шляху, який треба пройти. 

чимало оБраНиХ аБо 
приЗНачЕНиХ політиків 

ЗаЗвичай поводЯтьСЯ так, 
НіБи дЕрЖава – їХНЯ 
приватНа влаСНіСть





автор:  
Ульріх крокель, Берлін

поза зоною досяжності 
Німецький бізнес прагне інвестувати в Україну, але наштовхується 
тут на чимало перешкод. Очевидно, тепер їх стане ще більше

в
иконавчий директор Схід-
ного комітету німецької 
економіки Райнер Лінд-
нер – дуже впливова лю-

дина, з думкою якої рахуються в 
уряді ФРН. Його установа діє як 
представник інтересів німець-
кого бізнесу на сході Європи. 
Отже, коли Лінднер рішуче про-
суває ідею «посилення німець-
кої активності в Україні», це 
щосьтаки означає. Згадана ви-
мога залишається чинною, хоча 
(чи: саме тому, що) Угода про 
асоціацію і ЗВТ, яку Київ та 
Брюссель планували підписати 
на Вільнюському саміті, зазнала 
краху.

«Підписання Угоди – навіть 
важливіший крок, ніж вступ 

країни до СОТ п’ять років тому», 
– вважає Лінднер. Насамперед 
він бачить «великі можливості» 
для збільшення торгівлі між 
Україною та ФРН, коли буде усу-
нуто митні бар’єри, імпортні за-
борони й запроваджено стан-
дарти. Остання була ключовим 
інвестором першої торік із обся-
гом прямих іноземних вкладень 
$6,3 млрд. «Україна, що має  
46 млн жителів, є великим по-
тенційним ринком збуту», – 
каже Райнер Лінднер.

Коли німецькі політики та 
бізнеслідери говорять про 
Україну, то часто роблять наго-
лос саме на слові «потенцій-
ний». Особливо улюбленим є 
речення: «Країна приховує в 
собі великий потенціал». Те 
саме в розмові з Тижнем 
стверджує єврокомісар з питань 

розширення у 1999–2004 роках 
Ґюнтер Фергойґен, який сьо-
годні працює разом із Ліндне-
ром у керівництві німецько
українського форуму (DUF). 
«Україна має потенціал стати 
багатою країною», яку він був би 
радий бачити в лавах ЄС. Од-
нак, на думку Східного комі-
тету, на тлі таких членів ЄС, як 
Польща та Румунія, рівень ні-
мецької торгівлі в Україні є 
нижчим за середній.

Слабкі сторони ринку в 
Україні позначаються на еконо-
мічних відносинах із ФРН. 
Угода про зону вільної торгівлі 
могла б «дати не абиякий по-
штовх», вважає Східний комі-
тет, однак ситуація складніша, 
ніж бачиться на перший по-
гляд. Сьогодні в Україні пред-
ставлені майже 400 німецьких 

Сьогодні в Україні 
працює майже 

400
 німецьких 
компаній

«ДО ЧОГО ТУТ РОСІЯ,  
ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТ?» 

Із провалом підписання 
Угоди про асоціацію та ЗВТ на 

Вільнюському саміті, схоже, 
вивітрилися останні сподівання 

німецьких компаній на 
покращення інвестиційного 

клімату в Україні
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офіційна заява Європейської Бізнес асоціації із при-
воду зриву підписання Угоди про асоціацію та Звт між 
Україною та ЄС (27 листопада):
«Безумовно, Європейська Бізнес Асоціація з повагою 
ставиться до суверенних рішень Української держави і 
не може протидіяти політичним чинникам, які спричи-
нили зміну вектора України. Водночас такий несподіва-
ний крок після неодноразових заяв на високому офіцій-
ному рівні про стратегічний вибір європейської інтегра-
ції дуже негативно позначається на рівні передбачува-
ності і довіри до правомірності вітчизняного 
бізнес-оточення. Це рішення невідворотно посилило 
політичний ризик інвестування в Україну, підвищило рі-
вень очікувань з боку інвесторів як плату за такий ризик 
і, таким чином, зробило недоліки ведення бізнесу в 
Україні ще помітнішими».

компаній. Це, зокрема, такі ве-
ликоваговики, як постачальник 
кабелів Leoni Wiring Systems і 
торгова компанія Metro Group. 
Остання належить до найбіль-
ших інвесторів у країні, має 
близько 30 магазинів по всій її 
території зі штатом 7 тис. пра-
цівників. Особливі можливості 
німецький бізнес відзначає в 
сільськогосподарському сек-
торі, а також у машинобудівній 
галузі та виробництві промис-
лового устаткування з очікува-
ним темпом зростання 7% за 
рік до 2025го.

Та є і перешкоди, які заважа-
ють німецьким компаніям вда-
тися до рішучого стрибка на 
схід. Найбільші проблеми, на 
думку Райнера Лінднера, – це 
корупція, правова нестабільність 
і недостатня ефективність дер-
жавного управління. Такі оцінки 
можна, скажімо, пов’язати із 
сумнівним антимонопольним 
процесом щодо діяльності ком-
панії Metro Group, метою якого 
був тиск супроти останньої.  
У гіршому разі їй загрожують 
тризначні цифри штрафу. «Це 
неприйнятно», – каже Лінднер. 
Існує припущення, що державні 
заходи спрямовано на послаб
лення конкурентоспроможності 
західних підприємств на україн-
ському ринку.

Стримано наполягає на цих 
передумовах і Дірк Штрат-
манн, який є людиною прак-
тики. Він відповідає за україн-
ське представництво компанії 
– виробника сільськогосподар-
ської техніки John Deere, яка 
постачає її із ФРН до Східної 
Європи. На його думку, чинни-
ками що обмежують роботу в 
Україні, є бюрократія та від-
чутне свавілля влади, до чого 
додаються застаріла система 
освіти, обмежена кількість спе-
ціалістів і недостатня інфра-
структура.

Тому Штратманн не вважає, 
що непідписання Угоди про 
асоціацію та зону вільної тор-
гівлі є переломним моментом. 
Стриманий прогноз мене-
джера: німецькі компанії, осо-
бливо середнього класу, оче-
видно, зважуватимуться вихо-
дити на український ринок. А 
коли мова про прямі іноземні 
інвестиції, то представник John 
Deere залишається скептич-
ним: «Загальна кількість 
аграрних підприємств в Укра-

їні замала, щоб розміщувати 
тут виробництво сільськогос-
подарської техніки. Підрозділи 
в Західній Європі за наявних 
потужностей можуть легко за-
безпечити нинішній попит на 
неї з боку українських агро-
фірм»

Скептицизм Штратманна по-
мітний, хоча теоретично аграр-
ний сектор є найперспективні-
шим для інвестування в країні, 
завдяки своїм родючим ґрунтам. 
«Сільськогосподарський потен-
ціал України ще аж ніяк не ви-
черпаний і на багато років є хо-
рошою базою для зростання», – 
вважає він. Зокрема, Україна, на 
його думку, є потенційною ме-
тою для постачальників насіння 
та хімдобрив для захисту рос-
лин.

«Переваги географічного 
положення є очевидними», – 
каже про Україну Ґерлінде За-
уер, яка відповідає у Східному 
комітеті за аграрний сектор. Але 
відзначає і явні перешкоди: ко-
рупцію та недостатні правові га-
рантії, які роб лять непередба-
чуваною ціну бізнеспереговорів 
в Україні. Вона переконана, 
якщо Угоду про асоціацію у 
2014–2015 роках підпишуть, 
успіх залежатиме від того, на-
скільки можливим виявиться 
застосувати на практиці її 
умови. Тому німецький бізнес 
усе ще має помітні сумніви щодо 
доцільності виходу на україн-
ський ринок.

Якби співпраця Німеччини 
та України залежала лише від 
двосторонніх відносин між Киє-
вом і Брюсселем, перспективи, 
незважаючи на застереження, 
були б, імовірно, хороші. Та є ще 
й третій гравець у грі, шахові 
ходи котрого, як пояснює Рай-
нер Лінднер, непередбачувані, – 
це Росія. 

Виконавчий директор Схід-
ного комітету добре обізнаний з 
інтересами Москви. Президент 
Владімір Путін найбільше хотів 
би інтегрувати Україну в Мит-
ний союз із Росією, Білоруссю та 
Казахстаном. Утім, що Кремль 
робитиме, коли Київ і Брюссель 
усетаки домовляться, для 
Лінднера теж є досі відкритим 
питанням.

Очевидно, що торговельна 
війна РФ негативно вплине на 
економічну ситуацію в Україні, 
а тому погіршаться й перспек-
тиви для німецьких інвесторів. 

Залежність Києва від росій-
ського енергетичного поста-
чання украй велика. Україна 
споживає втричі більше росій-
ського газу, ніж сусідня Польща, 
маючи куди нижчі економічні 
показники. Тому Лінднер попе-
реджає відповідальних у Бер-
ліні та Брюсселі, щоб вони не 
підкидали хмизу у вогонь, із ге-
остратегічних причин. «Насам-

перед німецька політика пови-
нна негайно пом’якшити свій 
тиск на обидві сторони і стати 
посередником у сумнівній 
справі між Москвою та Києвом», 
– вважає він.

Утім, здається, що сьогодні 
німецькі політики більше покла-
даються на ворожу до Росії полі-
тику. Так, голова Комітету із за-
кордонних справ Європейського 
парламенту Ельмар Брок восени 
критикував «спроби шантажу з 
боку Москви» та порушення нею 
міжнародного права. «Ціни на 
енергоносії не можуть бути вико-
ристані з політичною метою», – 
заявляв він. Те саме справедливо 
буде сказати і щодо антимоно-
польного процесу проти Metro. 
Хоч із якого боку дивися, оче-
видним залишається одне: не-
стача правових гарантій в Укра-
їні, як і на пострадянських тере-
нах загалом, є ключовою пере-
шкодою для припливу інозем-
них інвестицій. 

Обсяг прямих 
іноземних 

інвестицій із ФРН в 
Україну зменшився 

з 

$7,4 
млрд

 у 2011му до 

$6,3 
млрд
 у 2012му   

У загальному обсязі 
імпорту в Україну 

Німеччина посідає 
третє місце після 
Росії та Китаю з 

часткою 
надходжень 

8%
 (механічні машини, 

засоби наземного 
транспорту, крім 

залізничного, 
фармацевтична 
продукція тощо) 

Україна 2013 року 
посідала 137ме 
місце (серед 185 
країн) у рейтингу 
легкості ведення 

бізнесу
За даними 

Світового банку 
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21 
листопада український прем’єрміністр 
оголосив перерву в політичній театраль-
ній виставі під назвою «Вільнюс, або єв-
ропейська інтеграція України». Дійшло 

до кульмінації спектаклю, якого очікувало багато 
українських громадян. Вони мають достатньо до-
свіду та знання, щоб сказати, що долю України вже 
понад 350 років вирішують у Росії. 
Я не хочу вірити в те, що цього не знають високі 
політики та чиновники ЄС, насамперед єврокомі-
сар Штефан Фюле, який закінчував у Москві Дер-
жавний інститут міжнародних відносин, а також 
багато разів перевірений Кремлем колишній 
президент Польщі Александр Квасневський. 
Ідеться про дилетантів чи їхні політичні амбіції 
повністю паралізували? Чи є інші причини, з 
яких не вдалася їхня подорожуюча переговірна 
стратегія? Чому найвищі представники Німеч-
чини, Великої Британії та Франції практично не 
ангажувалися й залишили вільний простір Вла-
діміру Путіну?
Крах Угоди про асоціацію між ЄС та Україною ма-
тиме дуже негативний вплив не лише в геополі-
тиці. Аргументи, які 
Київ використав як при-
чину призупинення пе-
реговорів із ЄС, засвідчу-
ють: Україна недостат-
ньо підготовлена і не ви-
тримала б економічного 
тиску європейських під-
приємців, що призвело б 
до зростання безробіття і 
суттєвого зниження рівня життя в країні. «Ми 
не почули жодних сигналів, котрі означали б, 
що ЄС компенсуватиме нам збитки, які виник-
нуть унаслідок втрати російського ринку», – сказав 
Микола Азаров. 
Тобто, за його логікою, Україна згодиться на підпи-
сання Угоди з ЄС за умови, якщо останній запла-
тить мільярди євро за неготовність української 
промисловості та сільського господарства до кон-
куренції? То що, європейський платник податків 
мав би компенсувати те, за що повинен відповідати 
український уряд? І потім ще улюблений клоун і 
депутат Партії регіонів Михайло Чечетов беззасте-
режно пропонував на телебаченні, щоб ЄС відшко-
дував $20 млрд за визволення Юлії Тимо шенко з 
в’язниці. Звичайний українець, звісно, має поду-
мати, що Євросоюз є банкоматом, де тільки натис-
каються правильні кнопочки – і гроші з нього си-
плються, сиплються й сиплються... Йдеться про 
трагічну помилку українських політиків, яка свід-
чить про їхні невігластво, провінційність та жлоб-
ство.
Нині вже не йдеться про те, чи готова Україна до 
асоціації. Сьогодні суспільство в європейських дер-
жавах має запитати: «Чи ми хочемо Україну в ЄС?».

Я переконаний у тому, що Брюссель мусить ре-
тельно проаналізувати причини поразки перего-
ворів з Україною, прийняти необхідні політичні 
рішення та вжити безкомпромісних персональ-
них заходів. Програма Східного партнерства мала 
б бути переглянута, і замість неї повинна постати 
стратегічна концепція ЄС, яка допоможе запев-
нити розвиток демократії та свободи на цілому 
континенті аж до Уралу. Вона мусить стати про-
грамою припинення російських «чекізму» та нео-
імперіалізму, тому що вони становлять небезпеку 
для миру і стабільності в Європі. 
Однак нам варто пам’ятати: щоб забезпечити гар-
монійний та безпроблемний перехід на європей-
ські норми і, що головне, необхідні зміни в мис-
ленні людей включно з політиками, потрібно, щоб 
українці, окрім іншого, позбулися вироблених про-
тягом століть звичок. У цьому їм європейці допо-
могти не можуть, бо тут не живуть і не розуміють 
глибини багатьох українських реалій. 
Замисліться, наприклад, про давнє російське 
слово «кормление», що вказує на сутність сьогод-
нішнього соціального явища, яке називаємо ко-

рупцією. Ми всі вже ви-
знаємо, що тотальна ко-
рупція є гіршою за на-
цистську армію під Ста-
лінградом. Вона сер-
йозно загрожує на-
шому теперішньому і 
майбутньому. Позбу-
тися її можна лише за 
умови, якщо буде зни-

щено старі феодальні методи управління дер-
жавою і безкомпромісно проведено модерніза-
цію, що приведе до зміни суспільних відносин 

в ім’я розвит ку громадянського суспільства.
У третьому виданні Великої радянської енциклопе-
дії зазначено, що «кормление» було системою під-
тримки князівської адміністрації за рахунок місце-
вої громади. Це була найдешевша форма адміні-
стрування, яка давала змогу володарям у XIV і XV 
століттях платити урядовцям просто з кишені під-
даних. На жаль, згадана система дожила до сьо-
годні в Україні. Так само часто можна почути в по-
датковій, від даішника чи лікаря, що їхньої зарп-
лати не вистачає на прожиття і, відразу ж, що це від 
вас залежить, як ви оціните їхню працю. Трапля-
лося, що мені, як іноземцю, закидали нерозуміння 
питання, бо я «не кормлю». Однак саме безкомпро-
місність і принциповість – єдиний шлях до очи-
щення суспільства від корупції. 
Я навів лише приклад мінімальних змін, які, безу-
мовно, необхідні для того, щоб реалізувати сміли-
вий план. Отже, не потрібно, щоб Україна йшла до 
Європи. Це Європа має дістатися до України та її 
повсякденного життя. Чи дасть собі з цим раду 
Україна без асоціації з ЄС? 

НЕ потріБНо, ЩоБ УкраїНа 
йШла до Європи.  

ЦЕ Європа маЄ діСтатиСЯ 
до УкраїНи та до її 

повСЯкдЕННого ЖиттЯ
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Книгарня «Є» та Посольство Австрійської 
Республіки в Україні запрошують на зустріч 
із послом Вольфом Дітріхом Гаймом 
та головою правління Райффайзен 
Банк Аваль Володимиром Лавренчуком. 

У межах зустрічі буде презентована книжка 
«Українсько-австрійські зустрічі»

Модератор Віталій Мельничук, кандидат економічних 
наук, віце-президент компан� «КІНТО»

Тема зустрічі: «Ефективна 
економічна політика у важкі 
часи – європейський погляд»

Генеральний медіа-партнер 
Дивіться пряму трансляцію зустрічі 
на сайті tyzhden.ua. 

ВХІД ВІЛЬНИЙ

Книгарня «Є»
Київ, вул. Лисенка, 3

Вольф Дітріх Гайм – австрійський дипломат, Надзвичай-
ний і Повноважний Посол Австрійської Республіки в Укра-
їні (із серпня 2010-го). З 1994-го працює в МЗС Австр�.    З 
1997 по 2001 рік – директор Австрійського культурного 
форуму в Токіо, аташе з питань культури Посольства Авст-
р� в Япон�. З 2001-го по 2003-й – заступник глави дипло-
матичної міс� (радник-посланник) Посольства Австр� 
у Гельсінкі (Фінляндія). З 2004 по 2006 рік – заступник 
керівника Виконавчого секретаріату з питань ЄС. З жовтня 
по серпень 2010-го – заступник начальника Генеральної 
інспекц� Міністерства закордонних справ Австр�. 

Володимир Лавренчук – голова правління Райффайзен 
Банку Аваль (з жовтня 2005 року). З 1982-го працює в 
банківській сфері. Посідав керівні посади в Ощадному 
банку України, АТ «Укрінбанк» та Райффайзен Банку 
Аваль Україна. Член Ради директорів Форуму провідних 
міжнародних фінансових установ, правління Європейсь-
кої Бізнес Асоціац�, Довірчої ради Національного універ-
ситету «Києво-Могилянська академія».
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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. 



Як російські 
провладні Змі 
інтерпретують 
останні події в 
Україні
Рупор Кремля 
Євґеній 
Кісєльов про 
«реванш за 
Полтаву» 

Пропутінські 
ЗМІ про «тех-
нологию евро-
провокаций»

та «американ-
ский след»
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про національну  
нахабність великоросів

У
се, що було нажите неправедним способом, 
завжди, всупереч поширеному стереотипу, 
віддавати важче. Людина, яка багато й чесно 
працює, знає, що завдяки трудолюбству на-

жити стільки само в принципі можна. Важко, не від-
разу, але можна. Нажите нечесно – крадіжкою, за-
хопленням, війною, обманом – зазвичай зникає на-
завжди, а отже, треба докласти таких самих титаніч-
них зусиль, щоб коли не повернути відібране (що 
найчастіше неможливо), то придумати нову опера-
цію з відняття. Нормальна бандитська психологія.

Україну Росія формально не захоплювала в тому 
сенсі, що не вела проти неї класичної загарбницької 
війни. Але те, що тримала її вогнем і мечем, почина-
ючи з лукавої Переяславської ради й закінчуючи рі-
заниною в Батурині, потім Голодомором, у новітні 
часи намагалася звести національні традиції до точ-
кової екзотики, заодно зро-
бивши Україну майданчиком 
для розміщення атомних 
станцій, – хіба це не факт си-
лового утримання?

Упродовж багатьох століть 
Росія ставилася до України, та 
й зараз ставиться, як до тре-
тьої руки: неймовірно дратує, 
часом заважає, але користь від 
неї беззапереч на, а головне – 
хай там як, а своя. До того ж 
російська багатовікова історіографічна тради-
ція, що, як відомо, крутиться флюгером за влад-
ними вітрами, раз і назавжди втовкмачила росіянам 
міф про зворушливу Переяславську раду, в резуль-
таті якої добрий російський народ згодився витягти 
Малоросію зпід польського гніту. Мовляв, ми їх не 
звали – вони самі попросилися, а ми лише нагоро-
дили їх за це своїм патерналізмом і батьківською 
любов’ю. 

Російським школярам на уроках історії, розпові-
даючи про Переяславську раду, забувають розка-
зати про те, що козаки не надто вірили московитам і 
вимагали від царя присягнути їм – пообіцяти збе-
регти всі традиції українського народу. «Негоже го-
сударю холопам присягати», – заявив московський 
посол Васілій Бутурлін. Від самого початку інакше, 
як холопами, «братній народ» не вважався. 

Від XVII століття нічого не змінилося – замшілі 
у своєму шовінізмі росіяни досі переконані в тому, 
що Україна, цей «братній народ», – холопи. У Росії 
братів не буває – у неї якщо не ворог, то холоп. 

Росія завжди хотіла жити в Європі, але її туди 
не пускали – надто тяжкий слід лишила в росій-
ському характері Орда, надто суворо монголо
татари «зазіа тили» російський народ, надто далеко 
відкинули від уже сформованих європейських уяв-
лень про свободи і права. Тому так несамовито й 
рубав Пьотр I вікно в Європу, знаючи, що через го-
ловний вхід Росію не впустять. А Україна завжди 
була частиною Європи, хоч би як там її метляло по 

історії. Україна – то російське вік но в Європу, через 
яке РФ і сама не проти просунути туди свою азіат-
ську фізіономію, але не може. 

Росія злобствує – їй нестерпно боляче, що Укра-
їна не хоче з нею жити. Їй достобіса образливо, що 
єдиний оплот тієї самої Європи, куди несамовито, 
аж до сліз хочеться, намагається відтерти, змити Ро-
сію зі свого понівеченого історією тіла. Не йди, брат-
ній народе, ми без тебе – Азія! А ми не хочеемо!!! 

Окрім як своєю власністю Росія Україну нічим і 
ніколи не вважала. Тепер ця власність намагається 
знайти іншого хазяїна – саме хазяїна, так і тільки 
так вважає Росія, ні на мить не бажаючи припус-
тити, що величезна 46мільйонна країна хоче про-
сто свободи. Той, хто сам не вміє бути вільним, ні-
коли не допустить свободи інших. 

Тому можна й напевно треба вивчати і прорахо-
вувати економічну складову 
нинішніх російських зазіхань 
на Україну, можна складати 
політичні пазли, перетрушу-
вати й знову складати, а все 
тому, що в лексиконі політо-
логів та економічних аналіти-
ків немає слова «западло». 
Росії просто западло відпус-
кати Україну, перепрошую за 
злодійський жаргон. Уявити 
собі, що вона не проживе без 

України, – ну просто смішно, їйбогу. Та й хто 
сказав, що треба неодмінно жити без України? 

Зрештою, формально РФ живе без Китаю, але Ки-
таєм вдягається, Китаєм взувається, на Китаї і Ки-
таєм пише й малює. Легше перерахувати, де Росія об-
ходиться без нього. Було б бажання, а побудувати 
зрозумілі економічні відносини з Україною РФ змо-
гла б досить швидко, якби та повернулася до Європи 
всерйоз. Річ же не в цьому. Росію просто ковбасить 
від злоби, заздрості та бундючності. Їй, колись могут-
ній імперії, лишитися самій? Не пущу.

Так одна з героїнь «Покровських воріт» Мар-
ґаріта Павловна не хотіла відпускати свого ко-
лишнього благовірного Хоботова. «Без нас ти 
пропадеш», – повторяла вона. І додавала: «Я від-
повідальна перед тобою і перед жінкою, яка якось 
з’явиться і якій я зобов’язана вручити тебе неу-
шкодженим, цілим, при здоровому глузді». «Звір-
ській» Європі з її «тухлими цінностями» Росія, 
звісно, довірити «незайману» Україну не може. 
Зась, як казала та сама Марґаріта Павловна про 
Хоботова: «Це мій хрест! І нести його мені!».

Та якщо вже згадувати як аналогії знайомі пер-
сонажі, то Росії, напевно, ближчий закомплексова-
ний виродок Карандишев із «Безприданниці», який 
убив Ларісу Оґудалову з криком «Так не достанься 
ж ти нікому!». 

Схоже, саме на цей шлях зараз найбільше хо-
четься стати «братньому народу», що займає одну 
сьому частину суші. 

«так НЕ доСтаНьСЯ Ж 
ти НікомУ!». 

СХоЖЕ, СамЕ На ЦЕй 
ШлЯХ ЗараЗ 

НайБільШЕ ХочЕтьСЯ 
Стати «БратНьомУ 

НародУ»

автор:  
катерина 
Барабаш, 

росія
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від заходу сонця  
до нового світанку
Не лише зелені, а й капіталісти тепер переймаються питанням: 
наскільки значні переваги забезпечать Америці сланцеві газ і 
нафта? Нові скептики не бачать загальної картини

У 
своїй новій книжці «The 
Frackers» («Фрекери») Ґре 
ґорі Цукерман написав 
про покійного Джорджа 

Мітчелла, піонера використання 
технології гідророзриву з метою 
видобутку нетрадиційних запа-
сів нафти й газу, що «своїм впли-
вом, зрештою, він може навіть 
дорівнятися до Генрі Форда й 
Александера Ґрегема Белла». 
Однак останнім часом гучніше 
залунали й голоси скептиків. У 
жовтні Петер Возер сказав, що 

як керівник Shell він чи не най-
більше шкодує за $24 млрд, які 
його компанія інвестувала в 
поклади сланцевих нафти й 
газу в Північній Америці. Цього 
літа Shell списала велику части 
 ну своїх інвестицій і зменшила 
план виробництва. Водночас ком  
панія BHP Billiton, яка 2011 року 
витратила близько $20 млрд, 
зробивши ставку на сланець, 
оголосила, що продасть з аукці-
ону половину земель, придбаних 
у Техасі та НьюМексико.

Утім, не лише найбільші грав
 ці енергетичного ринку скеп-
тично оцінюють майбутнє слан
 цю. Кільканадцять керівників 
менших компаній, які спеціалі-
зуються на нетрадиційних по-
кладах нафти й газу, втратили 
цього року посади: їх звільнили 
дієві інвестори.

Ще одним штрихом, дода-
ним до негативної картини, ви-
явився звіт, що його оприлюд-
нили в жовтні економісти 
Goldman Sachs. У ньому сказано, 
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що навіть за теперішнього низь-
кого рівня цін на сланцевий газ 
він дасть лише «скромний ім-
пульс» американській еконо-
міці загалом. Автори перекону-
ють, що сама енергетична га-
лузь є досить невеликою її час-
тиною і створює відносно мало 
робочих місць, а темпи іннова-
цій у царині гідророзриву та 
здатність дешевої енергії спону-
кати інші сектори промисло-
вості до більших інвестицій ви-
кликають сумніви.

Ніхто не сперечається з тим, 
що нова технологія вже карди-
нально змінила перспективи 
Америки як виробника вугле-
воднів. Видобуток газу зріс на 
третину від останнього міні-
муму (2005 року), а нафти – на 
30% від дна циклу в 2008му 
(див. «Дедалі більше газу»). 
Цього року Америка має обі-
гнати Росію та Саудівську Ара-
вію й стати світовим лідером 
видобутку нафти й газу. Кіль-
кість робочих місць в енергетич-
ному секторі Сполучених Штатів 
майже подвоїлася проти 2005го, 
а від кінця останньої рецесії за 
темпами їх примноження він 
випереджав будьяку іншу вели
 ку галузь промисловості. Пів-
нічна Дакота, де існує величез  не 
нафтогазове родовище Баккен 
(на фото), тепер має найнижчий 
рівень безробіття в США – 3%.

Деяких песимістів хвилюють 
темпи, якими вичерпуються за-
паси у сланцевих родовищах. 
Девід Г’юз, геолог із Post Carbon 
Institute, близького до зелених 
аналітичного центру, каже, що 
по  єднання низької ціни на слан-
цевий газ та великих витрат на 
забезпечення стабільного рівня 
видобутку змушує сумніватися в 
тому, що придатні до викорис-
тання нетрадиційні резерви на-
фти й газу аж такі великі, як по-
відомляють.

Оптимісти відповідають, що 
спад цін не дивує і що технології 
та галузевий досвід їх ефектив-
ного застосування розвивають
 ся досить швидко й загалом 
компенсують ефект падіння цін. 
«Кожен етап фрекінгу суттєво 
змінюється», – каже Рік Ґреф-
тон, досвідчений експерт із наф
 ти й газу інвестиційної фірми 
Grafton Asset Management. По-
при те, він визнає: поки ціни на 
блакитне паливо залишаються 
на історичному мінімумі, інвес-
тиції у свердловини, з яких ви-

добувають лише газ (на відміну 
від тих, що дають нафту чи су-
міш метану та важких вуглевод-
невих фракцій, якот бутану й 
пропану), залишатимуться не-
привабливими.

Новий газ наповнює амери-
канський ринок від 2008 року, 
відтоді він на дві третини поде-
шевшав: ціна стала меншою ніж 
$4 за 1 млн британських тепло-
вих одиниць (btu). «Середня ці
на, яка покриває всі витрати на 
життєвий цикл свердловини, – 
близько $6/btu», – каже Ґреф-
тон. Він очікує, що ще трип’ять 
років, коли не довше, ціна три-
матиметься нижче цього рівня.

Як наслідок – газорозвіду-
вальна діяльність в Америці де-
далі більше залежить від цін на 
нафту та важкі вуглеводні. Якщо 
вони достатньо високі, енерге-
тичні компанії видобуватимуть 
їх, а газ стане тоді побічним про-
дуктом. У Північній Дакоті не-
має інфраструктури для достав-
лення більшої частини цього 
газу на ринок за прийнятною ці-
ною, тому його спалюють, ство-
рюючи потужне світло, яке ви-
дно вночі з Космосу. Грубо ка-
жучи, фрекінг нафти й важких 
вуглеводнів прибутковий, коли 
ціна на першу на американських 
біржах вища ніж $80 за барель, 
як це переважно й було в останні 
чотири роки. Поки енергетичні 
компанії вважають, що така си-
туація збережеться, вони роби-
тимуть багато нових свердловин 
і відповідно видобуватимуть ба-
гато газу, а також нафти й важ-
ких вуглеводнів.

Консенсус ринку полягає в 
тому, що проблеми Shell, BHP 
Billiton та деяких інших великих 
компаній є переважно наслідком 
накладання кількох обставин: 
пізнього приходу в цей сегмент, 
купівлі землі під свердловини 
за високу ціну, а також того 
факту, що деякі ділянки вияви-
лися менш продуктивними, ніж 
очікувалося. Компаніям, які зро-
били кращий, більш вчасний ви-
бір, і далі ведеться добре. До мо-
менту, коли Twitter розмістив 
свої акції на біржі цього місяця, 
найбільш очікуваним цього 
року було первинне розмі-
щення цінних паперів компанії 
Antero Resources, чиї свердло-
вини в Аппалачах мають, згідно 
з очікуваннями, наростити ви-
добуток на 76% 2014 року й на 
47% 2015го.

Є загроза, що щось – якот 
несподіване падіння цін на на-
фту – відверне інвесторів від 
фрекінгових компаній. Багато з 
них мають організаційну форму 
товариств з обмеженою відпові-
дальністю чи подібну структуру, 
що дає їм змогу користатися з 
податкових пільг, але в обмін на 
це вони повинні щороку відда-
вати весь прибуток інвесторам. 
Це значить, що фірми, які по-
требують величезних інвести-
цій, мають щоразу залучати їх 
зно  ву, через що вони стають 
украй вразливими до настроїв 
інвесторів. Але ті поки що не 
відвертаються.

прогНоЗи відродЖЕННЯ
Що стосується впливу фрекінгу 
на американську економіку за-
галом, то більшість оптимістич-
них прогнозів відштовхуються 
від того, що ціни на газ залиша-
тимуться на історичному міні-
мумі. «Я не бачу іншого сцена-
рію, окрім широкої заборони на 
свердління, коли ціни підня-
лися б вище позначки $6», – 
каже Скотт Найквіст, один з ав-
торів звіту Глобального інсти-
туту McKinsey, у якому обґрун-
товано, що нетрадиційні нафта 
й газ мають дати потужний по-
штовх американському бізнесу.

Автори звіту вважають, що 
до 2020го завдяки сланцевим 
нафті й газу річний ВВП Аме-
рики зросте на $380–690 млрд, 
або два – чотири відсоткові 
пункти, й буде створено 1,7 млн 
постійних робочих місць. У 
«Новому енергетичному май-
бутньому Америки» – так назва
 ла свій нещодавно оприлюдне-
ний аналітичний звіт дослідна 
організація IHS – йдеться про 
промислове відродження, міс-
титься прогноз зростання ВВП 
на $533 млрд і створення бли 
зько 3,9 млн робочих місць до 
2025 року.

І Глобальний інститут 
McKin  sey, і IHS стверджують, 
що спершу бурхлива діяльність 
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НіХто НЕ СпЕрЕчаЄтьСЯ  
З тим, Що СлаНЦЕва 
тЕХНологіЯ вЖЕ 
кардиНальНо ЗміНила 
пЕрСпЕктиви амЕрики  
Як вироБНика вУглЕводНів



спостерігатиметься в самому 
енергетичному секторі: не ли 
ше робитимуть нові свердло-
вини й прокладатимуть нові 
газо і нафтогони, а й збудують 
нові дороги та порти, викону-
ватимуть іншу роботу, пов’я
зану з видобутком і транспорту-
ванням палива. Виробництво 
електроенергії теж зазнає змін: 
зокре  ма, замість вугільних 
електростанцій будують газое-
лектростанції, які мен  ше за-
бруднюють довкілля. Цей про-
цес посприяв зменшенню пар-
никових викидів у США на 
10% у 2010–2012 роках. За 
оцінкою IHS, 2020го в Сполу-
чених Шта  тах газоелектростан-
ції генеруватимуть 33% елек-
троенергії порівняно з лише 
21% у 2008му.

У наступні кілька років пере-
ваги фрекінгу стануть очевидні-
шими в інших галузях промис-
ловості, особливо таких як хі-
мічна, де компанії споживають 
багато енергії і використовують 
сировину, отриману з вуглевод-
нів. Європейська промисловість 
платить приблизно втричі, а 
японська вчетверо більше за 
споживання блакитного палива, 
ніж американська. Звіт, що його 
недавно опублікував аналітич-
ний центр Міжнародної енерге-
тичної агенції, підтримуваний 
багатьма країнамиспоживача
 ми енергії, прогнозує, що 2015го 
ро  ку собівартість продукції 
енергомістких американських 
компаній буде на 5–25% нижча, 
ніж у їхніх конкурентів із розви-
нених країн.

Від 2011 року було оголо-
шено про будівництво 128 но-
вих енергомістких промислових 
заводів загальною вартістю 
$114 млрд лише вздовж узбе-
режжя Мексиканської затоки. 
Багато з них працюватимуть у 
нафтохімічній галузі. Methanex 
недавно почав поширювати ого-
лошення про вакансії на мета-
ноловому заводі, що його ком-
панія розібрала й перевезла з 
Чилі до Луїзіани. Ще один буде 
введено в експлуатацію 2016го. 
У жовтні норвезький виробник 
добрив Yara повідомив, що об’єд 
нає зусилля з німецьким кон-
церном BASF, щоб збудувати 
аміачний завод «світового масш 
табу» в районі Мексиканської 
затоки.

Алюмінієва галузь та чорна 
металургія теж виграють від де-

шевого газу. Компанії, які пра-
цюють у цьому секторі, зокрема 
US Steel, Alcoa та ArcelorMittal, 
оголосили про будівництво або 
ж розширення 19 заводів. Кор-
порація Nucor знову будує під-
приємство в Луїзіані на місці, 

звідки близько 10 років тому, 
коли ціни на газ в Америці зрос-
тали, вона вивезла свій завод на 
Тринідад. Виробники такої про-
дукції, як цемент та автомо-
більні шини, теж споживають 
багато енергії і мають виграти 
від здешевлення блакитного 
палива.

Стиснутий чи зріджений газ 
можна також використовувати 
як пальне для транспортних за-
собів. Американські компанії, 
що мають великий парк комер-
ційних автомобілів (якот FedEx 
та AT&T), намагаються зменши
 ти витрати завдяки переходу 
на газ. General Motors, Ford і 
Chrysler випустили пікапи, 
здат  ні працювати й на бензині, 
й на газі.

Дедалі більша пропозиція 
дешевого сланцевого газу спри-
чинилася до зливи інвестицій у 
перенацілення газотранспорт-
них терміналів з імпорту на екс-
порт. Ендрю Ліверіс, керівник 

хімічного гіганта Dow, та деякі 
інші гравці непокояться, що, ко
ли Америка експортуватиме за-
багато газу, зростуть внутрішні 
ціни й зникне конкурентна пе-
ревага. Однак нові експортні 
термінали вводитимуть в екс-
плуатацію повільно, надто якщо 
уряд і далі зволікатиме з надан-
ням експортних ліцензій. І на-
віть якщо всі нині заплановані 
сховища відкриють (а тоді США 
стануть найбільшим у світі екс-
портером газу), ціни на блакит
 не паливо в Америці все одно 
залишатимуться дещо нижчи
 ми, ніж на світовому ринку; 
можливо, до $6/btu, кажу    ть у 
Глобальному інституті McKinsey.

Отже, США мають покращи
 ти своє торговельне сальдо й 
вод  ночас зберегти переваги 
своїх вітчизняних виробників 
перед закордонними конку-
рентами.

оптиміСтичНі поглЯди
Дебати довкола впливу на ринок 
праці зводяться, по суті, до су-
перечки: склянка напівпорожня 
чи напівповна? Goldman Sachs 
припускає у своєму скептичному 
звіті, що в найкращому разі дов-
готерміновий спад на ринку пра
 ці в енергомісткій про  мисловості 
досягнув найнижчої точки. Од-
нак це вже привід для радості. 
Набагато оптимістичніший про-
гноз IHS (а таких є ціла низка) 
каже, що нетрадиційні джерела 
енергії створять нові місця для 
працівників та ще й підтрима-
ють 400 тис. наявних у перероб-
ній промисловості 2015го, а ще 
через 10 років цей показник 
зросте до 500 тис. місць, або 
4,2% від зайнятих у галузі.

Збільшення купівельної 
спро  можності цих нових робіт-
ників та зменшення витрат на 
енергію компаній і домогоспо-
дарств має дати значний по-
штовх економіці. Goldman Sachs 
знову ж таки обережно оперує 
числами: загальний ефект від 
сланцевої енергії додасть лише 
«кілька десятих відсоткового 
пункта» до щорічного темпу 
зростання, каже головний еко-
номіст компанії Ян Гатціус. Та-
кий показник бачиться дуже 
скромним, але за 10 чи більше 
років приведе до чогось знач
ного. Може, не до революції, але 
напевне до істотного сприятли-
вого повороту в перспективах 
Америки. 

видоБУток СлаНЦю даСть 
СШа ЗмогУ покраЩити 
торговЕльНЕ Сальдо  
й водНочаС ЗБЕрЕгти 
пЕрЕваги СвоїХ 
вітчиЗНЯНиХ вироБНиків 
пЕрЕд ЗакордоННими 
коНкУрЕНтами
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УкраїНСький 
коНтЕкСт
Наприкінці 
листопада 

компанія Royal 
Dutch Shell 

розпочала роботи з 
гідророзриву 

пласта на першій 
пробуреній 

розвідувальній 
свердловині в селі 

Веселе 
Первомайського 

району на 
Харківщині. 
Пробурену 

розвідувальну 
свердловину й 
керн (зразок 
породи) було 

відправлено на 
експертизу до США.

За оцінками 
експертів, від 

моменту розвідки 
до початку 

видобутку мине не 
менш ніж п’ять 

років.
Потенційні ресурси 
сланцевого газу в 

Україні оцінюють у 
5–8 трлн м³ 

(технічно 
видобувні –  

в 1–1,5 трлн м³)
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9–14 грудня
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

Київ (вул. Лисенка, 3):
9 грудня, 18:30 – зустріч з послом Австр� в Україні Вольфом 
Дітріхом Гаймом та головою правління Райффайзен Банку 
Аваль Володимиром Лавренчуком. Тема зустрічі: «Ефективна 
економічна політика у важкі часи – європейський погляд». 
Спільно з Посольством Австрійської Республіки в Україні.
10 грудня, 18:00 – презентація книжки історика Сергія Плохія 
«Козацький міф. Історія націєтворення в епоху імперій». 
Спільно з видавництвом Laurus.
11 грудня, 18:00 – презентація книжки Івана Корсака 
«На межі». Спільно з видавництвом «Ярославів Вал».
12 грудня, 18:30 – проект «Європейський досвід: Чехія». 
Зустріч за участю експертів із дослідження тоталітаризму 
та злочинів комунізму Павела Жачека та Патріка Кошицького. 
Тема: «Досвід Чех� у подоланні спадщини тоталітаризму». 
Спільно з Чеським центром у Києві.

Київ (вул. Спаська, 5):
10 грудня, 18:00 – презентація книжки Василя Пастушини 
«Зелені кролики».

Львів (просп. Свободи, 7):
9 грудня,18:00 – презентація книжки Тараса і Мар’яни 
Прохаськів «Хто зробить сніг». Спільно з Видавництвом Старого 
Лева.

10 грудня, 18:00 – презентація книжки Олега Романчука 
«Перезаснування України». Спільно з журналом «Універсум».
11 грудня, 18:00 – презентація поетичної збірки «Квіткова 
антологія». Спільно з літературною агенцією Discursus.
14 грудня, 18:00 – презентація книжки Оксани Кришталевої 
«Смак грибної юшки». Спільно з видавництвом «Апріорі».

Харків (вул. Сумська, 3):
8 грудня, 17:00 – підсумкові читання поетичного фестивалю 
«Обручка Катерини».
10 грудня, 19:00 – відкрита дискусія «Здоровий спосіб життя». 
Робоча мова англійська.
12 грудня, 19:00 – перегляд мультфільму «Жахи перед 
Різдвом» режисера Генріка Селіка.

Вінниця (вул. Соборна, 89):
12 грудня, 18:00 – презентація роману Тіни Гальянової 
«Ходіння Туди й Звідти». Спільно з видавництвом «К.С.Д.».
14 грудня, 12:00 – майстер-клас із різдвяного колажування.

Тернопіль (вул. Валова, 7–9):
10 грудня, 18:30 – презентація українського перекладу книжки 
Райнгарда Юнкера і Зіґфріда Шерера «Еволюція. Критичний 
підручник».

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



вона обіцяла 
повернутися
Продавши компанії Microsoft свій телефонний 
підрозділ, Nokia – колись найбільший у світі 
виробник мобільних телефонів – шукає новий 
образ. Знову

С
амулі Сімойокі знав, що 
це лише формальність, 
але все ж хотів сказати 
своє слово «не стільки як 

акціонер Nokia, скільки як 
фін». Пан Сімойокі, юрист із 
Гельсінкі, був одним із 3,2 тис. 
присутніх на позачергових за-
гальних зборах компанії 19 лис-
топада. Він проголосував проти 
лише однієї пропозиції: про-
дати підрозділ Nokia з вироб-
ництва мобільних телефонів 
компанії Microsoft за €3,8 млрд 
($5,4 млрд) готівкою. Понад 
99% голосів були «за». Коли на 
початку 2014го цю угоду буде 
остаточно оформлено, Nokia – 
колись найбільший у світі вироб-
ник мобільних телефонів і навіть 
зараз усе ще другий за величи-
ною – вийде з цього бізнесу. 

Nokia і раніше змінювала 
профіль. Компанія почала свою 
діяльність із виробництва це-
люлози в 1865 році. Потім пере-
ключилася на гідроелектро

енергію, розширилася за раху-
нок виробництва гуми і кабелю, 
а згодом перейшла до випуску 
телевізорів, які в 1980ті прода-
валися в Європі чи не найкраще. 
Проте підрозділ із виробництва 
побутової електроніки зазнав 
фіаско, і через великі збитки в 
1990х його було продано, як і 
бізнес із випуску шин, гумового 
взуття та кабелю. Тоді майбут-
нім Nokia стали мобільні теле-
фони. Скоро вони будуть її ми-
нулим, і 32 тис. «нокійців» 
(включно з колишнім генераль-
ним директором Стівеном Ело-
пом) стануть «майкрософт
кріпаками». Елоп, який сам ко-
лись працював у Microsoft, ого-
лосив у 2011му, що власна 
платформа Nokia для мобіль-
них телефонів «горить», і на-
томість перейшов на плат-
форми Microsoft. Можливо, не-
забаром він стане новим керів-
ником своєї колишньої фірми.

Наступне втілення Nokia – 
хоча в набагато меншому масш-
табі після продажу збиткового 
телефонного підрозділу – кар-
ликом назвати не можна. Компа-
нія все ще матиме 56 тис. праців-
ників, понад 6 тис. із них – у Фін-
ляндії. Завдяки виручці від про-
дажу, плюс ще €1,65 млрд за 
укладену з Microsoft угоду про 
передачу ліцензій на свої па-
тенти на 10 років, плюс €1,5 млрд 
позики від американців Nokia 
має здоровий баланс і достатньо 
готівки, щоб почати все знову, 
хоча хеджфонд Third Point, ак-
ціонер компанії, заявив, що по-
трібно багато коштів виплатити 
власникам акцій. З моменту ого-
лошення на початку вересня про 
продаж телефонного підрозділу 
акції Nokia піднялися в ціні 
удвічі – майже до €6.

НЕЗакіНчЕНа Справа
Нова Nokia складатиметься з 
трьох частин. Найбільшою буде 
Nokia Solutions and Networks 
(NSN), яка продає обладнання, 
програмне забезпечення та по-
слуги операторам телекомуні-
каційних мереж і конкурує зі 
шведською компанією Ericsson, 
китайськими Huawei та ZTE  
й французькою AlcatelLucent 
(див. «Підключення»). На 
NSN припадає приблизно 90% 
доходів нової Nokia. Під керів-
ництвом генерального дирек-
тора Раджива Сурі зі збиткового 
спільного підприємства (разом 
із німецькою Siemens) вона пе-
ретворилася на прибутковий 
підрозділ, що цілковито нале-
жить Nokia. За перші дев’ять мі-
сяців року обсяг продажу NSN 
(€8,2 млрд, з яких більш ніж по-
ловину забезпечили послуги) 
майже дорівнявся до доходів те-
лефонного підрозділу, хоча це 
багато в чому спричинено про-
блемами останнього. Дохід NSN 
теж зменшуються, але почасти 
компанія сама обрала цей шлях, 
закривши збиткові напрями ді-
яльності.

Пан Сурі каже, що мережі – 
надійніший бізнес, аніж про-
даж мобільних телефонів, бо 

Підключення
Світовий продаж інфраструктурного обладнання
для мобільного зв’язку*
Січень – червень 2013 року, % загального продажу

Разом: 
$20,1 млрд

Ericsson
33,4%

Huawei
 17,6%

Nokia 
Solutions 
and Networks
16,5%

Alcatel-Lucent 
11,2%

ZTE
7,5%

Інші 
13,8%

*Мережі 2G, 3G і 4G
За даними Infonetics Research
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«то не просто продав товар по-
купцю – і все», а створення 
«липких» зв’язків з операто-
рами телекомунікаційних сис-
тем. Проте він розраховує хіба 
що на «дуже скромне зрос-
тання» в цій галузі. Тому провів 
скорочення в NSN і взяв курс на 
спеціалізацію в одній сфері – 
мобільного широкосмугового 
зв’язку, де компаніїпровайдери 
повинні здійснювати інвестиції, 
якщо хочуть надавати свої такі 
необхідні світу послуги. NSN 
уклала угоди в Америці, Китаї, 
Японії, Південній Кореї та ін-
ших країнах. За два роки компа-
нія скоротила 26 тис. працівни-
ків і зменшила щорічні витрати 
більше ніж на €1,5 млрд.

У галузі вже відбулися болючі 
процеси укрупнення, але, мож-
ливо, то ще не кінець. Alcatel
Lucent – продукт французько
американського злиття 2006 
року – постійно демонструє 
збитки. У червні компанія ого-
лосила про черговий, уже кіль-
канадцятий план реструктури-
зації. Якщо AlcatelLucent це не 
вдасться, NSN може поглинути 
принаймні її частину.

Аналітик компанії Sanford C. 
Bernstein П’єр Ферраґю вважає, 
що Ericsson і AlcatelLucent три-

мають приблизно по 40% аме-
риканського ринку обладнання 
для безпровідного зв'язку, що 
виключає шведів із числа по-
тенційних покупців. Китайську 
Huawei витіснили з американ-
ських мереж на політичному 
ґрунті. Тож, на думку пана Фер-
раґю, NSN цілком може стати 
покупцем, але, найімовірніше, 
AlcatelLucent протримається 
ще кілька років. Провідний фа-
хівець аналітичної компанії 
Infonetics Research Стефан Те-
рал вважає, що купівля нарос-
тила б ринкову частку NSN в 
Америці та Китаї, завдяки чому 
NSN випередила б Huawei і на-
близилася б до Ericsson. Але він 
застерігає, що «інтеграція буде 
дуже важкою», а будьяка угода 
– «кроком убік». 

Nokia також хоче широко 
розрекламувати два інші свої 
підрозділи. Більший із них – 
картографічний сервіс HERE – 
має заслужений авторитет. 
Йому належить більша частина 
ринку систем автомобільної на-
вігації. Менший – Advanced 
Technologies – відповідатиме за 
ліцензування тисяч патентів 
Nokia та розробку нових ідей. 
Голова і виконувач обов’язків 
гендиректора Рісто Сііласмаа 

називає Advanced Technologies 
«наш інноваційний локомо-
тив». Більшість побоювань за 
майбутнє Nokia пов’язана якраз 
із тим, як рухатиметься цей ло-
комотив.

Сукупний дохід від 
ліцензійнопатентної діяльності 
Advanced Technologies і HERE 
становить зараз приблизно €500 
млн за рік (NSN  має власний ін-
новаційний портфель). Пере-
важна частина цих коштів, за 
словами віцепрезидента Nokia 
з питань інтелектуальної влас-
ності Пола Меліна, надходить 
від ліцензування стандартних 
основних патентів (англ. 
standardessential patents, SEPs). 
Вони охоплюють технології, 
присутні в будьякому телефоні 
будьякого виробника й необ-
хідні для його функціонування. 
Оскільки ці патенти видані ба-
гатьом компаніям, зазвичай 
укладаються кросліцензійні 
угоди, внаслідок чого компанії 
виплачують одна одній великі 
суми гонорарів. Як тільки Nokia 
перестане випускати мобільні 
телефони, їй більше не потрібно 
буде виплачувати такі ліцен-
зійні гонорари, але вона і далі 
отримуватиме їх за власні стан-
дартні основні патенти. Понад 
те, компанія володіє іншими па-
тентами, які поки що тримала 
для своєї продукції, тож зможе 
заробляти на їх ліцензуванні.

До моменту набрання чин-
ності угодою з Microsoft рада 
директорів повинна встано-
вити корпоративну структуру, 
визначити стратегію та обрати 
генерального директора. Оче-
видний кандидат на цю посаду 
– Раджив Сурі, який зробив 
NSN тим, чим вона зараз є, але 
серед претендентів називають і 
фінансового директора Тімо 
Ігамуотілу. 

Пан Сііласмаа вітає нову 
Nokia у світі, переповненому 
мобільною технікою, навіть 
якщо компанія більше її не ви-
пускатиме. Він натякає, що ко-
лись Nokia може навіть повер-
нутися до випуску споживчих 
товарів. Зараз це звучить 
дивно, але для фірми, яка від 
целюлози та електроенергії пе-
рейшла до виробництва кабе-
лів і телевізорів, а тоді до мо-
більних телефонів та телекому-
нікаційного обладнання, карт і 
ліцензування патентів, немає 
нічого неможливого. 

Підрозділ Nokia  
з виробництва 

мобільних 
телефонів 

був проданий
компанії  

Microsoft за 

 $5,4 
млрд
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Спілкувалася 
ганна трегуб

Японський експеримент
Колишній парламентський заступник міністра закордонних справ 
Японії Кадзуюкі Гамада про амбітну програму реформ прем’єр
міністра Сіндзо Абе

Н
а тлі глобальної фінан со
воекономічної кризи 
Япо нія робить перші 
успішні спроби віднов-

лення своєї економіки та вирі-
шення внутрішніх проблем без 
зовнішнього стимулювання. У її 
випадку йдеться про посилення 
конкурентоспроможності в умо-
вах зростання країн, що стрімко 
розвиваються, на кшталт Китаю. 
Реформи нинішнього япон-
ського прем’єрміністра Сіндзо 
Абе базуються на поєднанні 
трьох векторів: грошового, фіс-
кального й структурного. Для 
країни, що має консервативні 
традиції, навіть коли йдеться 
про розвиток, очільник уряду із 
сучасними установками – це ре-
волюціонер. Зменшення хроніч-
ної дефляції, інфляція на рівні 
2%, політика, спрямована на ре-
структуризацію економіки, по-
кращення ефективності вироб-
ництва та збільшення зайня-
тості, особливо серед жінок, від-
мова від патерналізму – це лише 
частина довгого переліку пропо-
зицій у межах абеноміки. Ці ре-
форми передбачають великі ри-
зики, однак жоден із попередни-
ків Абе не пропонував раціо-
нальних варіантів. Експеримент 
із такими реформами може ство-
рити прецедент: у нинішні не-
прості часи країна досягне про-
цвітання в умовах, коли старі 
схеми не діють.

У. т.: Який основний зміст і цілі 
комплексної соціально-
економічної програми реформ 
японського прем’єра. чи сприй-
мають громадяни новий курс, чи 
готові до запропонованих змін?

– У загальних рисах: абено-
міка – це ініціатива, покликана 
відновити японську економіку за-
вдяки зміні атмосфери в країні та 
покращенню суспільних на-
строїв. Упродовж останніх 20 ро-
ків японцям було притаманне 
дуже песимістичне мислення. У 
1970–1980ті в нас була так звана 

економіка мильної бульбашки. 
Утім, коли остання луснула, кра-
їну охопила багаторічна стагна-
ція. Тож прем’єрміністр Абе іні-
ціював кампанію, що має повер-
нути їй колишню міць.

Заради відновлення нашої 
економіки він намагається зро-
бити так, щоб уряд працював зла-
годжено з Банком Японії. Досі 
вони діяли незалежно один від 
одного й перебували на певній 
дистанції. Фінансова політика ре-
гулятора могла б змінити за-
гальну ситуацію. Пре м’єрміністр 

прагне забезпечити підняття річ-
ного показника інфляції на 2%, а 
також річних темпів зростання 
економіки на рівні 3%, бо в попе-
редні роки ми мали від'ємний 
приріст ВВП. Таким чином, 
ідеться про кардинальні зміни.

Поки до влади не прийшов 
Сіндзо Абе, ніхто не мав такої смі-
ливості, як він, усі ставилися до 
змін скептично. Стратегія 
прем’єра зорієнтована на повер-
нення країні колишньої сили, і 
люди сприйняли це дуже пози-
тивно. Усіх здивували нові тен-

«Чимало 
безробітних 
мислять у 
категоріях 
залежності, 
не хочуть 
дізнаватися щось 
нове, змінювати 
спосіб життя. 
Суспільство, 
у якому 
переважають такі 
люди, втратить 
життєздатність»
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денції зростання на токійському 
фондовому ринку, а також посла-
блення єни відносно американ-
ського долара. Це добрий знак 
для експортних галузей Японії, 
перший крок у правильному на-
прямку.

Вирівнюється рівень спожи-
вання. Уряд заохочує працівни-
ків та роботодавців діяти згурто-
вано. Також  стимулюватиме 
Банк Японії до додаткової емісії 
та збільшить видатки бюджету на 
громадські потреби, зокрема інф-
раструктуру. Нині Японія віднов-
люється після пережитих цунамі, 
землетрусу та аварії на атомній 
станції. Нам необхідна відбудова 
старої інфраструктури: мостів, 
доріг, автошляхів, портів, аеро-
портів тощо. Активізація спожи-
вачів спричиняє позитивну лан-
цюгову реакцію: рівень зайня-
тості населення зростає.

Перші вісім місяців реалізації 
програми Сіндзо Абе видаються 
непоганим початком.

У. т.: частина експертів критикує 
плани абе щодо зміцнення сил 
самооборони Японії, наштовху-
ючи на асоціації з довоєнною мі-
літаристською політикою. про 
який рівень мілітаризму можна 
говорити, з якими загрозами сьо-
годні зіштовхується токіо?

– Відносини нашої країни із 
сусідами свідчать про певні ри-
зики. Головною метою на полі-
тичному порядку денному 
прем’єрміністра є зміна Консти-
туції Японії. Після Другої світо-
вої війни держава перебувала 
під впливом Сполучених Штатів 
і була позбавлена можливості са-
мостійно розвивати оборонний 
потенціал. Хоч ми й маємо сили 
самооборони, одначе конститу-
ційно позбавлені права на їх ви-
користання. Японія відмовилась 
від свого військового потенціалу 
і як член міжнародної спільноти 
намагається вирішити будьякі 
міжнародні суперечки мирними 
засобами. Однак знаємо, що 
впродовж 68літньої післявоєн-
ної історії світ не прожив ані 
року без війни чи конфлікту гло-
бального масштабу. Відносини з 
Китаєм, Північною Кореєю, Ро-
сією (нашими сусідами) іноді 
стають дуже напруженими. Ми 
не готові до будьяких потенцій-
них мілітарних загроз, зокрема 
цифрового тероризму. Війна в 
сучасному світі відбувається в 
так званій п’ятій категорії: пові-

тряний, морський і космічний 
простір, кібервійни, а ми не ма-
ємо жодного конституційного 
механізму реагування на такі ви-
клики (навіть якщо наша фінан-
сова система зазнає кібератаки). 
Тож пан Абе обрав практичний 
підхід і намагається підготувати 
Японію до можливої загрози. Не 
конче від держави: зашкодити 
здатні й окремі індивіди чи угру-
повання. Тому основна ідея ре-
форми – внесення поправок до 
Конституції.

Сили самооборони необхідно 
оновити й перетворити на зви-
чайні ЗС. Але це дуже масштабна 
справа. Насамперед мусимо змі-
нити відповідні статті Основного 
Закону, провести національний 
референдум, забезпечити дві тре-
тини голосів у парламенті.

У. т.: Сьогодні в Японії точаться 
дебати щодо вступу до трансти-
хоокеанського партнерства. Які 
плюси матиме підписання цього 
пакта? чи сприятиме він еконо-
мічному відновленню країни?

– ТТП – ініціатива Сполуче-
них Штатів. За часів урядування 
Сіндзо Абе американці прагнуть 
покращити рівень зайнятості, 
підтримати свої компанії на іно-
земних ринках – особливо на ти-
хоокеанських, де відбувається 
бурхливіший розвиток. У США 
діють внутрішні лобістські групи, 
які схиляють уряд до переговорів 
з АзійськоТихоокеанським регі-
оном про зменшення або скасу-
вання всіх митних зборів. Ідеться 
про 24 категорії перемовин: щодо 
галузі сільського господарства, 
масмедіа тощо. Тож цей процес 
потребує часу. Японія як торго-
вельна країна має пристосовува-
тися до глобальної економіки. 
Ми не можемо жити самі собою, 
нам потрібно подбати про ство-
рення рівноправного торговель-
ного простору, але, очевидно, га-
лузі японської індустрії, які досі 
мали державну протекцію, зазна-
ють труднощів. Ми намагаємося 
заохотити їх бути гнучкими, ви-
робити творчий підхід, викорис-
тати цю нагоду, щоб змінитися, 
стати більш конкурентоспромож-
ними. Наші фермери наразі захи-
щені високими митними збо-
рами, мають субсидії тощо, отож і 
мислять як залежні підприємці. 
Новий японський уряд закликає 
їх стати незалежними. Якщо їм 
це вдасться, гадаю, їхня робота 
поефективнішає. На тлі неабия-

ких фінансових труднощів уряд 
не забезпечить субсидіями всіх. 
Кожна галузь, кожне підприєм-
ство мають стати більш незалеж-
ними й винахідливими.

У. т.: Нині в Японії великий дер-
жавний борг. чи має уряд Сіндзо 
абе довгострокову стратегію для 
подолання цієї проблеми?

– Цій проблемі можна зара-
дити лише тоді, коли економіка 
Японії процвітатиме, її компанії 
зароблятимуть достатньо грошей 
і охоче платитимуть податки. Го-
ловне для нас – відновити бізнес
активність, щоб країна ставала 
дедалі більш конкурентоспро-
можною. Уряд співпрацює із про-
мисловими асоціаціями й нама-
гається розробити різноманітні 
ініціативи на кшталт загальних 
промислових стратегій, що допо-
можуть зменшити урядове регу-
лювання, спрямоване на форму-
вання відкритого й конкурент-
ного ринкового простору.

Найсерйозніше питання – як 
переконати звичайних платників 
податків. Японія досі страждає 
від багаторічної стагнації, а між 
багатими й бідними, столицею і 
селом – велика прірва. Із шале-
ною швидкістю зростає кількість 
японців, які живуть на соціальне 
забезпечення або державні суб-
сидії. Японія перетворюється на 
соціалістичну державу. Ми ре-
тельно планували програми ви-
плат для безробітних. Якщо лю-
дина втрачає працю на певний 
період часу, вона має право на 
субсидії соціального забезпе-
чення. Громадяни, яких влашто-
вує таке життя, позбавлені ініціа-
тивності, потрібної, щоб шукати 
роботу і твердо стояти на ногах. 
Ми намагаємося змінити уяв-
лення людей. Чимало молодих 
безробітних мислять у категоріях 
залежності, не хочуть дізнаватися 
щось нове, змінювати спосіб 
життя. Суспільство, у якому пере-
важають такі люди, втратить 
життєздатність. Тож пан Абе на-
магається розбудити народ. Це 
наш останній шанс, бо нині дер-
жавний борг становить 1 ква-
дрильйон єн. Виходить, що ко-
жен японець, зокрема й новона-
роджений, заборгував 7 млн єн. 
Це забагато, тож треба щось ро-
бити. Найголовніше – почати 
знову мислити як незалежні 
люди. Такий меседж прем’єр
міністра, і ми підтримуємо його 
підхід. 

БіограФічНа 
Нота: 
кадзуюкі га-
мада – япон-
ський політик 
(Нова народна 
партія), член 
верхньої палати 
парламенту 
Японії. 
2011 року став 
заступником мі-
ністра внутріш-
ніх справ і кому-
нікацій  
(за прем’єр-
міністра Наото 
Кана), пізніше 
обійняв посаду 
парламент-
ського заступ-
ника міністра 
закордонних 
справ (тоді 
правлячий кабі-
нет очолював 
Йосігіко Нода). 
Перебував на 
ній до кінця 
2012-го.

ВВП на особу в 
Японії (за ПКС) 

становить 

$37 135 
Зростання 

фондового ринку в 
Японії за другої 

каденції Сіндзо Абе 
дорівнювало 

55% 
Рівень суспільної 

підтримки 
японського 

прем’єра становить

 70% 
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автор: 
Славка куцай

Фото 
автора

На перетині  
тиші  та шалу

Я
кщо вірити віршам Ро-
бєрта Рождєствєнского, 
той факт, що він не з Вітеб-
ська змусив його пошкоду-

вати. А закоханий у це місто 
художниксюрреаліст Марк Ша-
гал хоч би куди поїхав – усюди 
марив своєю малою батьків-
щиною.

вітчиЗНа міроНа
35 м. Сяргєй Кавалєнка (фото 3) 
присягається, що висота ялинки, 
на яку він видерся, аби повісити 
туди білочервонобілий прапор, 
була саме така. Для цього біло-
руського опозиціонера з Ві-
тебська, члена Консервативно
християнської партії, деталі 
справи мають значення. Силку-
ється пригадати всі й готовий го-
ворити про них без зупинки. Але 
попереджаю його, що в нашому 
розпорядженні лише кілька го-
дин, тому, щоб я, бува, не забула 
параметрів історичного стяга, за 
який йому довелось відсидіти 

понад півроку, колишній в’язень 
сумління бере мій блокнот і ро-
бить там відповідний запис: 
«2,25 х 4,5».

Мого візаві невдовзі після на-
шої зустрічі знову затримали, 
звинувативши в дрібному хулі-
ганстві. Кавалєнку і таких, як 
він, у Білорусі називають «Мі-
рон». Діяльність однойменного 
руху зосереджена на розміщенні 
національних атрибутів у важко-
доступних місцях. Мірона «за-
чали» на Вітебщині після рефе-
рендуму 1995го, коли змінили 
державну символіку. Влада на 
цього ідейного авантюриста має 
зуб. Якось Аляксандра Лука-
шенку нагороджували росій-
ським орденом «За заслуги пе-
ред Вітчизною», з нагоди чого 
Мірон вивісив на стовпах ліній 
електропередач 30метровий 
білочервонобілий прапор, до 
якого причепив записку: «Хоро-
ший хазяїн ніколи не поповзе на 
схід із простягнутою рукою…» 

Мірон – у якомусь сенсі парти-
зан із відчайдушністю каміка-
дзе. Утім, його завдання – бути 
невловним.

НаЦіоНальНий  
«ЗроБи Сам»
Одним за переконання – неволя, 
іншим – нидіння в чиновниць-
ких коридорах. Уладзімір Булав-
скій (фото 2), відомий також як 
Булка, молодий учасник громад-
ської кампанії «Будзьма Белару-
самі!», сповідує іншу тактику бо-
ротьби. Для нього – колишнього 
активіста вуличних протестів, 
найсильніша зброя – просвіта, а 
головна стратегічна мета – по-
збавити молодь «стабільного 
мислення», яке консервує ре-
жим. Але це біг із численними 
перешкодами, який потребує ба-
гатьох навичок. Тому парубок 
постійно випробовує себе в чо-
мусь новому.

Перш ніж зайти в місцевий 
відділ культури, аби нагадати, 

Вітебськ – друге найстаріше 
після Полоцька місто 

Білорусі, один із 
найпотужніших її духовних 

осередків, оповитий спокоєм 
глибокої задуми та сповнений 

адреналіну бунтарів
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що тиждень тому попросив виді-
лити приміщення для презента-
ції проекту, Уладзімір ретельно 
начищає черевики. Побувавши 
на килимі в начальника відом-
ства, а перед тим, звісно ж, у ці-
лої купи його заступників, зали-
шає «ідеологічну фортецю». Діс-
тав обіцянку, що його запит най-
ближчими днями розглянуть. 
Булці все зрозуміло: треба шу-
кати альтернативу, хай і скромну, 
та бодай якусь. У пригоді стають 
зв’язки із «сябрами» – такими 
самими жертвами бюрократич-
них поневірянь. А «сябрів» у його 
списку контактів багато. Не в 
останню чергу завдяки музичним 
тусовкам, у яких раніше був за-
всідником (бо грає на акордеоні 
та перкусії).

На неквапливих державних 
службовців Булавскій майже не 
сердиться. Поперше, звик. По
друге, співчуває. «У тих кабіне-
тах, – розповідає, – чимало лю-
дей, які могли б підтримати, але 
зроблять це хіба подумки, через 
страх потрапити в неласку керів-
ництва, утратити роботу, стати 
об’єктом переслідувань, нажити 
неприємностей рідним».

Страх – найпоширеніший 
продукт цієї системи. Вона й 
сама здригається від власних 
фобій. Західні сіячі демократії 
та свободи слова, націонал
патріоти з їхніми намаганнями 
відродити історичну пам’ять і 
революціонериреалісти, котрі, 
як заведено, просять неможли-
вого, ризикують найбільше, бо 
зазіхають на основну твердиню 
сьогоднішньої Республіки Біло-
русь – її статускво.

Булка любить спостерігати 
за людьми. Це допомагає йому 

краще їх зрозуміти. Але його по-
міркованість має межі: тому, хто 
вживає у значенні «білорус» 
слово «бульбаш», обіцяє дати по 
пиці. Він також сердиться, коли 
північносхідні сусіди назива-
ють його країну «Белоруссия», й 
відказує: «Тоді у вас Росиссия!»

Уладзіміра Булавского у Ві-
тебську знають як принципово 
білоруськомовного. Школярам, 
які історію своєї країни вчать ро-
сійською, намагався довести аб-
сурдність цієї затії (бо сам істо-
рик за освітою і побував у шкурі 
вчителя). А якось, каже, прово-
див екскурсію Вітебськом для 
кількох туристів (бо за сумісни-
цтвом іще й гід), серед яких були 
росіяни й українці. Білоруською, 
звісно ж: «А що, вони не знали, 
куди їхали?». Українці відразу 
зауважили її близькість зі своєю 
рідною, майже інтимну, тому 
дуже відчутну і приємно хвилю-
ючу. Росіяни, за його словами, 
так тоді нічого й не второпали.

повНий Бойкот
Правозахисник Барис Хамайда 
(фото 5) – у Вітебську місцевий 
герой і водночас притча во язи-
цех. Найбільш охоче його обго-
ворюють пенсіонери. Адже він з 
огляду на свій вік мав би бути од-
ним із них, але пенсію не офор-
мив, бо не хоче мати нічого 
спільного з державою, до якої в 
нього ані поваги, ані сентимен-
тів. У кишенях вітер свище, нія-
кого майна, за яке міг би турбу-
ватись, тому штрафів Хамайда 
не боїться. Відсудив право но-
сити при собі білочервоно
білий прапор, неподалік від «си-
нього дому» (той зараз білий, але 
назва залишилась та сама, і це 

часто збиває з пантелику нету-
тешніх), розповсюджує неза-
лежні видання «Новы час» і 
«Наша ніва». Чоловік закликав 
співвітчизників не брати участі в 
останніх парламентських вибо-
рах, бо був упевнений, що ніяких 
змін нагорі вони не спричинять: 
«Бойкот – наш перший крок до 
єднання білоруської нації. Це бо-
ротьба проти тьми й беззаконня. 
Після нашого спільного бойкоту 
ми будемо зовсім інші».

Поки що бажаної підтримки 
бойкотувальник не дістав. Але 
це не позбавляє його стимулу 
щодня з’являтися зі своєю роз-
кладкою в одному й тому самому 
місці, де на нього обов’язково 
хтось чекає. Щоправда, плани 
чоловіка дещо коригують вітеб-
ські традиційні урочистості,  
зокрема міжнародний фести-
валь «Слов’янський базар», куди 
приїжджають перші особи. Для 
Бариса Хамайди звістка про та-
ких гостей віщує одне: знову по-
садять на добу за «політику». 
Для профілактики.

аБи НЕ БУло війНи
Коли попросила білоруського 
колегу розповісти мені про най-
важливіше в характері його зем-
ляків, він згадав анекдот: 

Спіймали аборигени фран-
цуза, німця та білоруса й пові-
сили всіх. На третій день див-
ляться, а білорус висить і очима  
кліпкліп! Вони шоковані, запи-
тують, як це йому вдалось ви-
жити. На що той відповідає: 
«Призвичаївся».

Мар’я Сцяпанавна та Анатолій 
Дарафєєвіч Бабаєдави (фото 1) у 
шлюбі вже понад півстоліття. 
Усе їхнє життя тісно пов’язане з 
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Вітебськом. Вони бачили його 
майже вщент зруйнованим і 
спустілим, коли після війни зі 
180 тис. мешканців міста зоста-
лось трохи більше ніж сотня; 
були свідками того, як воно пе-
рероджувалось у своїх новобудо-
вах, як вулиці поступово напо-
внювались метушнею і дитячим 
сміхом.

Вона колишня вчителька 
російської та білоруської мов, 
він кваліфікований робітник 
(фото 4). Старенькі ні на що не 
нарікають. Пенсія, кажуть, при-
стойна, дає змогу не почуватися 
забутими і ображеними. «Наш 
президент – гарний господар!» – 
впевнена Мар’я Сцяпанавна. На 
моє запитання, чи хочуть вони з 
Дарафє євічем, щоб Білорусь 
стала європейською, жінка ла-

гідно, навіть якось поблажливо 
усміхається: «Аби тільки не було 
війни».

Пропонує пройтися з нею по-
над Вітьбою, помилуватись мірі-
адами тендітних вогників, 
якими оздоблений Кіровський 
міст. Гуляє тут щовечора й ін-
коли замислюється над тим, яка 
щаслива: у неї є Дарафєєвіч, її 
«золотий чоловічок», і можли-
вість поринати в найкращі спо-
гади. Про що тепер мріяти? Аби 
тільки не стало гірше, міркує 
вона, аби тільки все залишалось 
як є. Якнайдовше. «Спинися, 
мить! Прекрасна ти!» – могла б у 
цей чарівний вечір волати моя 

душа в унісон з умиротвореним 
єством сповненої вдячності 
Мар’ї Сцяпанавни. Але чомусь 
саме в цей життєствердний мо-
мент мені зненацька пригадався 
ще один анекдот, який розповів 
мій білоруський колега:

– Даколі ўва ўладзе  
будзеце? – запитують  
у Лукашенка. 
– Да Колі і буду.

Коля – Мікалай Аляксандра-
віч Лукашенка – дев’ятирічний 
син президента, з яким той  
регулярно з’являється на офіцій-
них заходах.  

Після референдуму 1995 року, який утвердив 
двомовність у Білорусі, мова титульної нації 
бореться не так за розвиток, як за вижи-
вання. її активно використовує менш ніж 
чверть громадян (23,4%). Здебільшого – 
мешканці сіл. Це дані перепису населення 
2009 року, згідно з якими основною розмов-
ною для 70,2% населення є російська. Керів-
ник Товариства білоруської мови імені Фран-
циска Скорини Алєг Трусав, коментуючи ста-
тистику, робить акцент на принциповому, на 
його думку, нюансі: серед носіїв російської 
насправді чимало «луплять» трасянкою 
(аналогічна до нашого суржику). Найяскра-
віше це ілюструють високопосадовці: «Коли 
Аляксандр Лукашенка приїжджає в Москву й 
уживає на публіці слово «гвалт», то російські 
журналісти мають перепитати, що воно зна-
чить, бо такого ще не чули».
«Білоруська наразі розвивається переважно 
не завдяки, а всупереч політиці держави», – 
стверджує Дзяніс Мєлянцов, аналітик Біло-
руського інституту стратегічних досліджень. 
Каже, увагу освіченої громадськості дедалі 
частіше привертають незалежні культурні 
осередки. Зазвичай підпільні, в чому й 

шарм. Вельми впливовий складник цієї ца-
рини – білоруський рок. Існує чорний спи-
сок неугодних режиму персонажів, яким на 
велику сцену зась, тому під час їхніх виступів 
у більш камерних приміщеннях яблуку ніде 
впасти.
Чи не єдиним утіленням підтримки біло-
руської мови з боку держави є соціальна ре-
клама. Самі білоруси або хвалять ці біл-
борди й сітілайти за принадливу простоту, 
або за неї ж таки нещадно критикують: така 
популяризація ніби підкреслює, що біло-
руська невжиткова. Мовляв, ця соціальна 
реклама може заохотити вчити їхню мову 
хіба іноземця, для якого кожне слово –  
екзотична несподіванка.
Хоча це вже давно не так для першого і поки 
що останнього посла Швеції в Білорусі Сте-
фана Ерікссона. Уповні володіючи росій-
ською, він якось вирішив: незайве навчитися 
говорити з білорусами по-білоруському. 
Впродовж семи років свого перебування в 
країні опановував мову, тісно спілкуючись із 
поборниками «білоруськості» й переклада-
ючи шведською твори Васіля Бикава.  
«У нього словниковий запас не гірший, ніж у 

хорошого шкільного вчителя білоруської 
мови», – розповідає про свої враження від 
посла журналіст Сяргєй Дарафєєв. Сьогодні 
швед-поліглот звертається до своїх «сябрів» 
без акценту, але вже поза межами Білорусі: 
вимушений був покинути її після «плюше-
вого десанту» – акції, яку провели його спів-
вітчизники. Пролітаючи на легкомоторному 
літаку над околицями Мінська, вони скидали 
іграшкових ведмедиків із гаслами на під-
тримку свободи слова. Це не на жарт розлю-
тило першу особу держави.
Ще один зі способів нажити собі неприєм-
ностей – послуговуватись «неправильним» 
правописом, у чому переконалась редак-
ція видання «Наша ніва». Проти неї пору-
шували справу за те, що використовувала 
тарашкевицю – офіційно не визнану кла-
сичну орфографію (див. словничок). Зго-
дом «Нашу ніву» видалили з підписного 
каталога республіканського унітарного під-
приємства «Белпошта». Понад три роки 
газету поширювали ентузіасти, аж доки їй 
знову відкрили доступ до мережі продажу. 
Відтоді вона друкує свої матеріали офі-
ційно визнаною наркомівкою.

БілорУСька вСУпЕрЕч

СЛОВНИЧОК

Наркомівка – 
офіційна 

орфографія, за 
радянської влади 

наближена до 
російської. 

Більшість білорусів 
ознайомлені саме з 

нею, адже ї ї 
вивчають у школі.

тарашкевиця – 
класична 

орфографія, що 
ґрунтується на 

граматиці 
Браніслава 

Тарашкєвіча, 
виданій у 1918 році. 

Формально була 
вживана до 1933го
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автор: 
Ярослав 

тинченко

Союз тризуба та зірки 
давида
Будівничі Ізраїлю, що походили з Української Народної Республіки

і
сторія українськоєврейсь
ких відносин і досі потребує 
радикального перегляду. 
Вбивство більшовицьким 

агентом Самуїлом Шварцбар-
дом Симона Петлюри в Парижі 
1926го та виправдання зло-
чинця французьким судом досі 
тяжіють над нашим історич-
ним минулим. Радянська про-
паганда зробила все, щоб дис-
кредитувати український ви-
звольний рух 1917–1920 років, 
затаврувавши його як «антисе-
мітський». На жаль, чимало єв-
рейських дослідників, пере-
важно вихідців із Радянського 

Союзу, також наслідують цю 
«традицію». Однак факти свід-
чать про інше: завдяки уряду 
УНР у 1917–1918му єврейський 
військовий рух набув небаче-
них масштабів і призвів згодом 
до створення в Палестині сіо-
ністської самооборони – «Ха-
гани».

На пЕрЕХрЕСті іНтЕрЕСів  
У Російській революції 1917 
року євреї відіграли неабияку 
роль. Зазнаючи в імперії Рома-
нових чималих утисків, вони 
забезпечили найбільше рево-
люціонерів різного ґатунку: 

більшовиків, есерів, меншови-
ків, анархістів тощо. Багато єв-
реїв, особливо в Україні, всту-
пали на службу до ЧК – біль-
шовицької каральної струк-
тури.

Сіоністський рух – націо
наль нокультурне відродження 
та ідея переселення на істо-
ричну батьківщину, до Палес-
тини, задля створення неза-
лежної Держави Ізраїль – у се-
редовищі євреїв колишньої 
Росій ської імперії не був акту-
альним. Понад те, євреїре во 
лю ціонери переслідували й 
часто власноруч знищували сі-

Пароплав 
«Руслан»  
з єврейськими 
біженцями пе-
ред виходом  
з Одеси до Па-
лестини  
(листопад  
1919 року)
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оністів, як це, зокрема, було в 
Одесі, про що замовчує сучасна 
єврейська історіографія.

Українські політичні діячі, 
які боролися за національне, 
культурне та державне відро-
дження власного народу, пози-
тивно ставилися до аналогічних 
прагнень євреїв. Однак якщо 
останні нехтували своїми націо-
нальними інтересами, йшли до 
лав більшовиків і боролися 
проти української незалеж-
ності, то автоматично зарахову-
вали самі себе до ворогів укра-
їнців. Криваві події кінця 1917
го – початку 1918го, коли чи-
мало євреїв – прихильників 
більшовизму вступало до заго-
нів Червоної гвардії, брало 
участь у брутальній розправі 
над «буржуями» та «україн-
цями» (згідно з тогочасною ра-
дянською термінологією), а по-
тім воювало проти Централь-
ної Ради, відвернули україн-
ський загал від єврейського 
руху. 

Треба визнати: і бідні єв-
рейські містечка, і багаті квар-
тали у великих містах громили 
й грабували всі ворогуючі сто-
рони, що були учасниками 
збройних конфліктів того часу. 
Однак лише одна влада – уряд 
Української Народної Респу-
бліки – на офіційному рівні на-
магалася боротися з погро-
мами. Поперше, у складі 
останнього існувало Міністер-
ство єврейських справ. По
друге, євреї як громадяни 
України дістали такі самі 
права, як і представники інших 
націй. Потретє, український 
уряд був готовий фінансувати 
різноманітні єврейські націо-
нальні проекти (зокрема, у вій-
ськовій галузі – створення єв-
рейських частин). Почетверте, 
він був єдиним, хто виплачував 
великі компенсації постражда-
лим від погромів єврейським 
родинам. Зрештою, уряд УНР 
займався розслідуванням по-
громних ексцесів, а також по-
шуком і покаранням винних у 
них. 

Щоб спотворити історичні 
факти, спаплюжити роль УНР, 
дискредитувати український 
національновизвольний рух, 
який навіть після поразки на 
рідних землях становив для ра-
дянської влади величезну за-
грозу, у 1926му чекісти органі-
зували вбивство Симона Пет-

люри. Паризький суд виправ-
дав убивцю – єврея Шварц-
барда, який скоїв замах начебто 
на знак помсти за єврейські по-
громи в Україні у 1917–1920 ро-
ках. Відтоді Симона Петлюру 
деякі єврейські політики й досі 
несправедливо вважають по-
громником. 

На захист Головного Ота-
мана виступили сіоністи. Один 
з ідеологів сіонізму Володимир 
(Зеєв) Жаботинський у своїх 
статтях не раз зазначав, що 
Петлюра був щирим прихиль-
ником єврейського національ-
ного руху (див. Тиждень, № 
14/2012). Це й не дивно, адже в 
1917–1920 роках українські па-
тріоти та сіоністи працювали 
плічопліч. Насамперед у вій-
ськовому питанні. Зокрема, у 
1921му під час організації на
ціо нального підпілля на окупо-
ваній радянськими військами 
території України Симон Пет-
люра та Юрко Тютюнник спи-
ралися і на сіоністські організа-
ції. З допомогою уряду УНР 
формувалися єврейські збройні 
підрозділи, які стояли на пози-
ціях сіонізму. Чимало їхніх бій-
ців згодом переїхали до Палес-
тини й стали засновниками 
«Хагани».

На жаль, про існування сіо-
ністських збройних формувань 
в Україні 1917–1919 років су-
часна єврейська історіографія 
майже не згадує. Наслідуючи 
радянських авторів, нинішні із-
раїльські історики ігнорують 
багатьох героїв єврейського 
військового руху того часу, а 
їхні заслуги часто приписують 
іншим. Наприклад, діяльність 
легендарної єврейської само
оборони в Одесі з легкої руки 
радянського письменника Іса-
ака Бабеля стала набутком міс-
цевого кримінальника Мішки 
Япончика (Мойсея Вінниць-
кого) та його поплічників. 
Імена багатьох діячів союзу 
євреїввоїнів колишньої Росій-
ської імперії замовчуються, а 
їхні досягнення приписуються 
національному герою Ізраїлю 
Йосипу Трумпельдору, який 
хоч і був одним із номінальних 
керівників союзу, проте не віді-
гравав там помітної ролі.

СпільНа ліНіЯ оБороНи 
Одразу після Лютневої револю-
ції 1917 року сіоністи закликали 
до консолідації всіх євреїв

військовослужбовців росій-
ської армії, хоча решта єврей-
ських політичних партій, зна-
чно впливовіших та численні-
ших, цей заклик не підтри-
мали. Понад те, ліві єврейські 
партії почали активно співпра-
цювати з російськими лівими, 
щоб вийти на загальноімпер-
ський рівень. Єврейський загал 
і військовослужбовцієвреї та-
кож поставилися пасивно до за-
кликів сіоністів. Лише пооди-
нокі солдати та офіцери відпо-
відної національності стали на 
шлях консолідації.

Протягом літа – осені 1917
го були сформовані організа-
ції євреїввоїнів у Петрограді, 
Києві, Саратові, Чернігові, Ка-
теринославі, Кременчуці, Ми-
колаєві, Херсоні, Феодосії, 
Черкасах, Баку, Єкатерин-
бурзі, Сизрані. Але найбільша 
з них постала в Одесі. З 1890 
року це місто було фактичною 
«столицею» єврейської спіль-
ноти в Російській імперії. Тут 

діяв так званий Палестин-
ський комітет, який опіку-
вався переселенням євреїв
волонтерів на історичну бать-
ківщину. Коли ж почалася 
Перша світова війна, до Одеси 
приїхали деякі біженці з Па-
лестини.

Деморалізовані більшови
цькою агітацією солдати ро-
сійської армії кидали фронт і 
розходилися по домівках. До-
рогою вони часто влаштову-
вали погроми, від яких най-
більше потерпали єврейські 
містечка Волині та Поділля. 
Під загрозою останніх вкотре 
опинилась Одеса. У таких умо-
вах керівники єврейських вій-
ськових організацій зверну-
лися до генерального секре-
таря військових справ Цен-
тральної Ради Симона Пет-
люри з проханням сформу-
вати власні національні за-

Мойсей 
Зільберфарб 
(1876–1934) 
– голова 
Об’єднаної 
єврейської 
соціалістичної 
партії, перший 
міністр 
єврейських 
справ в уряді 
УНР (1918) 

Арнольд 
Марголін 
(1877–1956) – 
заступник мі-
ністра закор-
донних справ 
УНР, представ-
ляв останню 
на перегово-
рах із країна-
ми Антанти в 
Одесі (1919) 
та на Паризь-
кій мирній 
конференції 
(1919–1920)
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УкраїНСькі політичНі діЯчі, 
Які БоролиСЯ  
За НаЦіоНальНЕ, кУльтУрНЕ  
та дЕрЖавНЕ відродЖЕННЯ 
влаСНого НародУ, 
поЗитивНо СтавилиСЯ  
до аНалогічНиХ прагНЕНь 
ЄврЕїв



гони для боротьби з безчин-
ствами. Такі загони постали в 
Одесі, Києві, Кам’янціПоді ль
ському, Овручі, а також на те-
риторії Росії – у Петрограді та 
Саратові.

У Києві керівники єврей-
ського куреня при Централь-
ній Раді загинули під час ву-
личних боїв у січні 1918 року. 
На території Росії кілька ініці-
аторів та керівників єврей-
ського військового руху стали 
жертвами ЧК навесні 1918го. 
Так, голову Всеросійського со-
юзу євреїввоїнів, колишнього 
адвоката Алєксандра Вілен-
кіна стратили за звинувачен-
ням у підготовці антирадян-
ського заколоту. Його не вря-
тувала навіть та обставина, що 
в 1900ті Віленкін був відо-
мим московським адвокатом і 
часто успішно захищав на су-
дових процесах революціоне-
рів. У Петрограді від рук чер-
воних загинув Лєонід Каннє-
ґісєр, який 30 серпня 1918го 
застрелив кривавого більшо-
вицького ката – керівника міс-
цевої ЧК Лєоніда Уріцкого.

Усюди, де сіоністи праг-
нули створити власні націо-
нальні частини, їм найбільше 
дошкуляли євреїсоціалісти. 
Саме тому єдиний бойовий сі-

оністський загін постав лише 
в Одесі, де активісти могли 
спиратися на авторитет членів 
Палестинського комітету. 
Хоча й тут місцеві євреї
більшовики весь час намага-
лися перетягти сіоністів до 
Червоної гвардії. Днем наро-
дження Одеської єврейської 

дружини стало 1 грудня 1917 
року, коли за наказом Цен-
тральної Ради в місті було роз-
зброєно всі російські військові 
частини. Щоб запобігти по-
громам, перед початком акції 
до штабу Єврейської військо-
вої організації на вул. Успен-
ській, 73 прийшло близько 100 
озброєних сіоністів. Їхніми 
командирами стали юнаки: 
урядовець Хаскель Авербух і 
прапорщик Мойсей Дашев-
ський.

З часом виявилося, що за-
мість добровільної дружини 
треба створити регулярну єв-

рейську військову частину для 
боротьби з погромами, яка по-
стійно перебувала б у казар-
мах і була б готова будьякої 
миті вирушити на допомогу. 
Така частина – 1й Єврейський 
піхотний батальйон – почала 
організовуватися в Одесі з до-
зволу Центральної Ради вже 
наприкінці січня 1918го. У її 
розпорядженні були куле-
мети, автомашини, а також те-
лефонічні апарати. Активісти 
Єврейської організації встано-
вили телефонне сполучення у 
всіх районах міста, де цілодо-
бово чергували вояки
сіоністи. За першим викликом 
до місця небезпеки вирушала 
машина з озброєними бій-
цями.

13 лютого 1918 року після 
кривавих триденних боїв біль-
шовицькі війська захопили 
Одесу, і над нею нависла за-
гроза погромної вакханалії. 
Лише завдяки рішучим діям 
єврейських батальйону та дру-
жини, які в той час перебували 
під патронатом міської думи, 
розгрому міста, як це сталося 
після приходу більшовиків у 
Києві, вдалося уникнути. 

У квітні 1918го після вступу 
до Одеси австроугорських 
військ усі єврейські військові 

Організатори 
єврейських 
дружин та 
батальйону  
в Одесі (весна 
1918 року)

Про те, як 
комуністичний 
режим зробив 
з українців 
найбільших 
погромників 
євреїв під час 
революції 
1917–1920 
років, читайте 
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У 1917–1920 рокаХ 
УкраїНСькі патріоти  
та СіоНіСти праЦювали 
пліч-о-пліч. НаСампЕрЕд  
У війСьковомУ питаННі



частини були роззброєні. Але 
вже восени, коли в Україні по-
чало назрівати антигетьман-
ське повстання, єврейська дру-
жина зібралася знову. Протя-
гом листопада 1918го – бе-
резня 1919го воякиєвреї від-
били чимало атак погромників 
не тільки в Одесі, а й у віддале-
них містечках Херсонської та 
Подільської губерній. Для 
цього з досвідчених фронтови-
ків була сформована спеці-
альна кіннокулеметна ко-
манда.

Після чергового захоплення 
міста більшовиками радянське 
командування стало вимагати, 
щоб дружина влилася до 
складу Червоної армії. У такій 
ситуації командири останньої 
оголосили про її розпуск. Охочі 
з числа дружинників пере-
йшли до лав червоних. Через 
кілька місяців цей факт став 
фатальним для Авербуха й Да-
шевського: після приходу до 
міста білогвардійців улітку 1919 
року першого заарештували і 
незабаром стратили, а другого 
брутально вбили на околицях 
міста.

У таких умовах лідери Па-
лестинського комітету почали 
вимагати, щоб усім євреям, які 
хотіли переселитися на істо-
ричну батьківщину, дозволили 
це зробити. Білогвардійське 
командування категорично 
відмовило. Тоді одеські євреї 
звернулися до Паризької мир-
ної конференції, їх підтримали 
сіоністи США, Франції та Ве-
ликої Британії. Після втру-
чання керівництва Антанти 
командувач Добровольчої ар-
мії генерал Антон Дєнікін дав 
згоду на переїзд сіоністських 
активістів Одеси до Палес-
тини. Та, попри це, під владою 
білих колишні члени дружин 
почувалися в місті непевно. Їх 
урятувало прибуття до Одеси 
на початку листопада 1919го 
чималої кількості євреїв – 
військовослужбовців Галиць-
кої армії.

Бойовий ШлЯХ  
На іСторичНУ 
БатьківЩиНУ 
Воякиєвреї з Галичини були 
втягнуті в українсько
польське протистояння ще в 
листопаді 1918 року. На вули-
цях Львова точилася збройна 
боротьба між поляками та 

українцями, тож місцеві євреї 
створили власну самооборону. 
Здобувши перемогу, польські 
війська вдерлися до єврей-
ських кварталів, ліквідували 
самооборону та влаштували 
погром, спаливши одну з най-
більш шанованих синагог. По-
дібна ситуація трапилась і в 
травні 1919 року, коли поль-
ські частини увійшли в Терно-
піль. Ці події підштовхнули 
чимало євреїв вступити до лав 
Галицької армії, а в Тернополі 
після відбиття міста було 
створено так званий Жидів-
ський пробоєвий курінь (див. 
Тиждень № 24/ 2013). Крім 
того, уряд ЗахідноУкраїнської 
Народної Республіки плану-

вав надати євреям автономію 
у формі Жидівської народної 
республіки, яка мала бути 
проголошена після звіль-
нення від польських військ 
Східної Галичини.

Однак, скориставшись по-
тужною допомогою Антанти, 
польські війська у липні 1919 
року відвоювали Східну Гали-
чину. Галицька армія була зму-

шена перейти Збруч і передис-
локуватися на Наддніпрян-
щину. Пізніше вона брала 
участь у боях із червоними, а 
восени уклала мир із білогвар-
дійцями. Потому значна час-
тина її вояківєвреїв виїхали до 
контрольованої білими Одеси, 
оскільки дізналися про існу-
вання там Палестинського ко-
мітету та бойових дружин. Так 
відбулося об’єднання сіоніст-
ських активістів із Галичини та 
Наддніпрянщини.

Палестинський комітет за-
фрахтував для виїзду на істо-
ричну батьківщину пароплав 
«Руслан», який ледь вмістив у 
себе понад 650 охочих. Серед 
пасажирів були письменник і 
видавець ХаїмНахман Бялик, 
вченийісторик Йосип Клауз-
нер, філософ, публіцист, один 
із головних ідеологів сіонізму 
Агад Гаам (Ашер Гінцберг), 
поетеса Рахель Блувштейн, ху-
дожник Пінхас Литвинов-
ський, Роза Коен (мати леген-
дарного ізраїльського політика 
Іцхака Рабина) та багато
багато інших. Від’їхало також 
чимало колишніх бійців єв-
рейської дружини та баталь-
йону.

26 листопада 1919 року 
«Руслан» вийшов з Одеси і за 
два дні прибув до Яффи. Він 
привіз до Палестини еліту єв-
рейського світу: вчених і мит-
ців, фінансистів та ювелірів, ін-
женерів і вояків. Це стало про-
логом до створення майже че-
рез 30 років незалежної Дер-
жави Ізраїль. 

Старшини 
1-го куреня 
6-ї бригади 
Галицької 
армії, 
Бердичів  
(17 листопада 
1919 року). 
У нижньому 
ряду 
посередині – 
організатор 
і командир 
так званого 
Жидівського 
пробоєвого 
куреня 
Соломон 
Ляйнберг

Про участь 
євреїв в Армії 
УНР читайте
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в УмоваХ рЕволюЦії лиШЕ 
УрЯд УкраїНСької 
НародНої рЕСпУБліки  
На оФіЦійНомУ рівНі 
НамагавСЯ БоротиСЯ  
З аНтиЄврЕйСькими 
погромами



Як вижити в часи окупації?
Нестерпна важкість письма Мілана Кундери

к
оли 1968 року радянські 
танки ввійшли у Прагу та 
Брно, Мілану Кундері ви-
повнилося 39. На той час 

він уже був помітним літерато-
ром, автором кількох збірок по
езій, п’єс та роману «Жарт», на-
писаного за рік до окупації. Як усі 
люди творчих професій, Кундера 
мав доволі ліберальні погляди, 
його дратували соціалістичний 
колективізм та нехтування такою 
важливою для митця індивіду-
альністю. Зрештою, чеські кому-
ністи на той час доволі відрізня-
лися від радянських: скажімо, то-
лерували інакомислячих, що й 
допомогло на початку 1968го 
прийти до влади реформатор-
ському урядові Александра Дуб-
чека. Ініційовані зміни передба-
чали розширення спектра грома-
дянських прав та рішучу лібера-
лізацію економіки, що, звісно, аж 
ніяк не подобалося ідеологам у 
завше братньому СРСР. Напри-
кінці серпня того ж таки року 
об’єднані війська Варшавського 
договору впродовж кількох днів 
окупували всю територію країни, 
позбавивши чехів та словаків 
надто сміливих і вільнодумних 
перспектив. Кундера був серед 
тих, що закликали до рішучого 
спротиву, втім, марно. Так роз-
почався період його еміграції: 
спочатку внутрішньої, а потім і 
справжньої.

Меланхолійний настрій, 
приглушений тон усіх його ро-
манів виникають саме впродовж 
тих семи років, які він провів у 
окупованій Чехії, перш ніж опи-
нитися 1975го у Франції. Задуха 
підкореної країни, де ніхто 
більше не має права говорити чи 
писати, не оглядаючись на цен-
зорів, де на кожному кроці зне-
нацька з’я вля ються агенти своєї 
та чужоземної охранки, де най-
кращі фахівці втрачають працю 
через недостатню лояльність до 
нового режиму й змушені пере-
биватися випадковими підробіт-
ками, – це реальність, із якої Мі-
ланові Кундері не вдасться ви-
рватися, навіть опинившись на 
безпечному й забезпеченому За-
ході. Дивним чином йому щас-

тить уникнути в’язниці, проте 
його книжки затавровано як ан-
тирадянські, заборонено й вилу-
чено з бібліотек – промине 
більш як 20 років, перш ніж 
вони туди повернуться.

Розпач людини, котрій у вже 
немолодому віці доводиться за-
знати краху всіх своїх сподівань, 
наростає в наступному його ро-
мані «Вальс на прощання» (1972) 
і сягає кульмінації у «Книзі сміху 
та забуття» (1978), написаній уже 
у Франції з чітким і жаским усві-
домленням, що втекти від жит-
тєвої поразки неможливо. На-
бувши такого болючого досвіду, 
у 1984му Кундера створює свій 
шедевр – роман «Нестерпна лег-
кість буття», філософський роз-
мисел про пошук людського 
щастя та призначення.

У кожного з головних персо-
нажів тут свій рецепт досягнення 
рівноваги та реалізації сподівань. 
Томаш, котрого можна вважати 
alter ego самого автора, не знахо-
дить собі застосування в окупова-
ній країні, де його талант хірурга 
нікому не потрібен без прихиль-
ності до нового режиму. Він існує 
в соціальному вакуумі: його як 
дисидента ігнорують навіть ко-
лись близькі друзі, а кожен на-
ступний співрозмовник може 
виявитися працівником спец-
служби. Разом із тим така під-
креслена опозиційність в очах ба-
гатьох оповиває постать Томаша 
романтичним ореолом; він непо-
кірний, непідвладний режимові 
інтелектуал, і це разом із прита-
манним йому шармом оберта-
ється неабиякою популярністю 
опального «пана доктора» серед 
жіноцтва. Він водночас утішений 
і втомлений значною кількістю 
своїх сексуальних перемог, хоча 
добре розуміє, що то лише спосіб 
забутися, втекти від сумної, без-
перспективної житейської реаль-
ності. Його молода дружина Те-
реза хоч і викликає у читача спів-
чуття (як усі зраджувані), на-
справді є чи не найбільш опти-
містичним персонажем твору: 
вона знаходить у собі сили знову і 
знову створювати затишок, під-
тримувати фактично зламаного, 

інфантильного у своєму став-
ленні до життя Томаша. Усе, що 
він може запропонувати навзаєм, 
– це визнання своєї любові, зо-
всім як маркесівський Флорен-
тіно Аріса з «Кохання під час хо-
лери», котрий нескінченно ко-
лекціонує жінок, романтично 
носячи в серці при цьому свою 
першу мрію – Ферміну Дасу 
(до речі, роман колумбійця з’я
вляється друком у 1985му – че-
рез рік після появи Кундериного 
у Франції). Томаш і Тереза (саме 
завдяки зусиллям і витривалості 
останньої) таки знаходять жа-
дані свободу й рівновагу, хоча 
ціна такого успіху може здатися 
читачеві зависокою. Із цією па-
рою пов’язаний і найсильні-
ший емоційний удар, котрого 
зазнає читач роману: пережи-
вання смерті Карєніна – паро-
дійно названого собаки Томаша. 
Сумна іронія, що супроводить 
цю смерть, може слугувати най-
кращою ілюстрацією голов-
ного парадоксу Кундери: люд-
ське, занадто людське виявля-
ємо радше у дрібницях, часто 
забуваючи про страждання 
більшого масштабу, реагу-
вати на які вже немає сили.

Метафору легкості – у 
творчості, у сексуальних сто-
сунках, у готовності до зміни 
місць і міст – втілює молода 
художниця Сабіна, одна з 
багатьох, проте чільна ко-
ханка Томаша. Вона нама-
гається буквально втекти 
від гні  ту соціальнопо лі 
тичного, мандруючи да 
лі й далі на захід, змі-
нюючи обстановку та 
людей довкола, проте в 
підсумку розуміє, що 
рятується насправді від 
естетичного несмаку й 
банальності оточення, 
а оцьо  го якраз уникнути 
годі: кітч, пихата самовдо-
воленість обивателів – яви
 ще типове, що наздоганяє і по-
лонить її, чи у вільній від радян-
ських танків Європі, чи в далеких 
Сполучених Штатах. По діб  но від 
тривіальності й безглуздя, рутин-
ності наукової роботи намага-

автор: 
ростислав 

Семків

ЕкраНіЗаЦіЯ 

Роман «Не-
стерпна легкість 
буття» був екра-
нізований аме-
риканським ре-
жисером Філі-
пом Кауфманом 
через чотири 
роки після його 
першодруку у 
Франції. Сцена-
рій створив Жан-
Клод Кар’єр, що 
був сценаристом 
усіх пізніх стрі-
чок Бунюеля. 
Утім, історії го-
ловних персона-
жів фактично не 
змінено. Істо-
рична рекон-
струкція Праги 
1960-х і тогочас-
ного побуту не 
надто акуратна, 
зате роль Терези 
виконує відома 
Жульєтт Бінош.

У рубриці 
«Культурний  

мінімум» тиждень 
продовжує серію 

публікацій, у яких 
пропонує глибші 

тлумачення 
значущих для 

світової культури 
творів
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ється втекти інший її коханець, 
женевський професор Франц, фі-
аско якого стає очевидним, 
тількино він пробує принести 
хоч якусь реальну користь своїми 
знаннями та авторитетом. У по-

статях Сабіни й Франца втілено 
скепсис Кундери щодо шляхів, 
котрими людина його сучасності 
шукає виходу із задухи свого ком-
фортного існування: і модерніст-
ська панацея мистецтва, і позити-
вістська раціональність більше не 
рятують.

Песимізм Кундери очевид-
ний. Травма окупації оберта-
ється вселенським болем через 
кволість людини, більше не 
здатної повірити у власні сили 
й гідно відповісти на виклики 
часу. Іронія в тому, що нам 
обов’язково варто прочитати ро-
ман. Це тест на тривкість, ко-
трий може обернутися розпачем 
або ж, навпаки, зміцнити в пере-

конаннях. Це ро манвипробу
вання, аналоги якому знайти 
важко: автор не залишає жодної 
надії, але хто сказав, що його по-
зиція непомильна?

Кілька років тому в Чехії ви-
бухнув скандал: Кундеру звину-
ватили у співпраці зі спецслуж-
бами, мовляв, саме так він здо-
був собі право на затишну емі-
грацію. Опубліковані документи, 
цілком можливо, були фальшив-
кою, проте письменник, схоже, 
сам себе ціле життя після 40 ро-
ків звинувачує в колабораціо-
нізмі. І не тому, що взаємодіяв, 
а тому що не спромігся на голо-
сний протест. Не згорів, як Ян 
Палах, не потрапив до в’язниці, 
як багато чеських (і наших) 
диси  дентів. Це один із найсумні-
ших європейських прозаїків сві-
тового масштабу. Дальші його 
романи – «Безсмертя» (1990), 
«Непоспішність» (1995), «Справ-
жність» (1998), «Невідомість» 
(2000) – варіюють мотиви стра
 ху сучасної людини перед безли-
кістю технічного вдосконалення, 
байдужістю їй подібних, хист-
кості філософських та мистець-
ких прозрінь. Проте Мілан Кун-
дера залишається одним із чіль-
них майстрів прози у другій по-
ловині ХХ століття, а силою пси-
хологічного аналізу, можливо, 
перевищує будького з авторів 
нашої сучасності. 

літЕратУрНі паралЕлі
Богуміл грабал. «вар’яти»

Кундера народжується із Грабала, як той, 
своєю чергою, з Гашека. Це шерег найві-
доміших чеських романістів ХХ століття, і 
нам добре видно, як у їхніх текстах посту-
пово меншає життєрадісного сміху, на-
ростає гірка іронія. Утім, збірка оповідань 
Грабала, перекладена українською, що 
природно, Юрієм Винничуком, іще 
майже повністю по-бурлескному весела  

й непристойна. Як і книжка оповідань Кундери «Смішні 
любові» (1970), більшість із яких писано до окупації.

тамара гундорова. 
«кітч і література»
Міркування про мистецтво, його можли-
вості й межі відіграють у романі Кундери 
неабияку роль. Можна сказати, тут він 
пропонує цілу власну теорію естетики,  
як свої уявлення про поетику викладає у 
збірці есеїв «Мистецтво роману» (1986). 

(Загалом Кундера написав кільканадцять різних збірок 
есеїстики.) Кітч, примітивне, котре видають за якісне, є для 
нього ворогом номер один – найбільшою проблемою су-
часного арту й цілого життя. Масштабний огляд елементів 
кітчу в українській літературі від часів Котляревського про-
понує професор Тамара Гундорова, указуючи на законо-
мірності розвитку кітчевості в мистецтві кількох останніх 
століть.
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відгуки читачів тижня 
на останній події в Україні
юрист: Відставка Кабміну чи будь-яка зміна 
одних на інших нічого, по суті, не вирішує. 
Потрібно розуміти, що замість одного 
дракона при збереженні такого злочинного 
законодавства обов’язково з’явиться інший. 
Наприклад, після Помаранчевої революції 
2004 року доступ до ресурсів отримали 
інші політики, а народ як був ні з чим, так і 
залишився. Азаров – це всього виконавець 
волі Януковича, який реалізує свої інтереси 
й інтереси наближених до нього осіб через 
політичну владу. Нам, українському народу, 
потрібні правові закони (справедливі, які 
забезпечать рівність можливостей), справедливі 
суди та юридична відповідальність осіб, що 
при владі, особливо суддів та осіб органів 
місцевого самоврядування, за порушення чи 
невиконання ними законодавства. Для цього 
потрібні нова Верховна Рада, новий президент, 
повна інвентаризація існуючого злочинного 
законодавства з метою скасування чи зміни 
всього, що є неправовим, та прийняття нового 
правового (справедливого, яке забезпечить 
рівність можливостей) законодавства. Крім 
того, потрібно докласти всіх зусиль для того, 
щоб повернути кошти і майно, які були через 
неправові закони й несправедливі суди 
відібрані в українського народу. Тоді все, що 
відбувається, буде мати сенс. 

григорий: Глупейшее предложение привлечь 
Россию к переговорам ЕС – Украина – это не 
посиделки на троих. Все гораздо страшнее. 
Это означает, что надо выбросить все 
договоренности ЕС – Украина, достигнутые 
в тяжелейших семилетних переговорах и 
уже парафированные. А после ожидать, 
чтобы Россия договорилась с ЕС еще в 
течение следующих 5–10 лет об ассоциации 
и условиях свободной торговли на удобных 
ей условиях (Украина не в счет!), и потом 
«новый собиратель земель русских», может, 
разрешит Украине присоединиться к этому 
соглашению... Россия отстала в ассоциации, 
особенно в подготовке зоны свободной 
торговли, и поэтому надо остановить Украину 
и т. о. заставить ЕС ускорить переговоры с 
Россией – все очень прагматично, иначе 
ничего не будет! Только для этого нью-
император вызывал нашего... и поставил это 
условие. А наш... думает, что это просто попить 
пивко на троих?

людмила: Опозиційні політики геть недолугі: 
розпочинаючи акцію, не прогнозують 
її завершення, а якщо провал, узагалі 
кидають народ і в буду. Там немає мислячих, 
розумних людей, людей-стратегів, ось у чому 
трагедія. Опозиція втратила довіру народу. 
Хіба можна жирувати і розповідати, який ти 
патріот. А ви бачили, щоб на акції виходили 

їхні родини, щоб вони з народом тиждень 
у палатках жили? А ще поцікавтеся їхніми 
помічниками, державними службовцями. 
Там корупція процвітає. Всі їхні дружини, 
діти, рідня – це держслужбовці. Жінка 
Терьохіна у свата Соболєва, дочка Соболєва 
у Бондаренка, зять Бондаренка у Соболєва 
і немає кінця. А істинних помічників на 
копійках держать. Ось і вся правда. Не піду на 
Майдан, хоча душа рветься, не вірю. Немає 
Чорновола.

іван: От часто говорять бандитська влада, 
бандитський «Беркут». Вважаю ці 
порівняння некоректними. Справжні бандити  
(за винятком деяких відморозків), коли 
крадуть і грабують, знають: якщо їх піймають, 
то вони будуть покарані по повній. Тому вони 
стараються не завдати ушкоджень і не довести 
до вбивства. Наша влада і її бойові загони – 
суди, прокуратура, міліція з бєспрєдєльщиком 
«Беркутом» – знають: що б вони не зробили, 
скільки б не вкрали, кого б не покалічили чи 
не вбили, завжди будуть безкарні. Тому вони 
діють жорстоко, нагло і цинічно. При цьому 
їм невластиві такі моральні якості, як сором, 
честь і совість. Вони звинувачують, арештують 
і судять тих, кого побили і покалічили, ходять 
по телеканалах і розказують, які вони нещасні 
й беззахисні, випрошують собі ще більші 
зарплати і пільги.

ольга ворожбит валерія Бурлакова

СильНіШі  
За СтраХ

майдаНова 
«мода»

чаС 
пЕрЕвЕртНЯ

Ніч, Михайлівський собор. 
Тихесенько відчиняю двері, роз-
глядаю розписи і чую… як хтось 
досить гучно посапує. У соборі 
все ще ночують мітингувальники 
з Майдану. На подвір’ї все ще 
хтось метушиться. «Беріть чай 
чи, може, борщу», – каже один із 
волонтерів. На його пропозицію 
пристає хлопець у шоломі. Їх за-
раз носить чимало людей: у кого 
велосипедні, у кого будівельні, 
дехто знайшов старі військові. 
Така собі майданова «мода». 
«Я вже коли втікав, то дістав 
кілька ударів по тім’ю. Не знаю, 
як не знепритомнів», – каже мій 
товариш, який був на Майдані в 
ніч нападу «Беркута». Тепер він 
також купив собі шолом, а ще за-
хист для ніг і рук такий, як у 
спортсменівекстремалів. Екстре-
мальний це спорт – відстоювати 
свою думку на зимових майда-
нах. 

дмитро крапивенко

Знаю, що це суперечить здо-
ровому глузду та планам нездат-
ної впевнено керувати натовпом 
опозиції. Але не інтересам Укра-
їни. У кількагодинних сутичках 
на Банковій, нехай і спровокова-
них бознаким, я остаточно зро-
зуміла одну річ. Маємо молодь, 
майже дітей, готову вмирати за 
цю країну. Хлопців, яких не ля-
кають чутки про те, що зараз від-
криють вогонь, – мрії сильніші 
за страх. Хлопців, які, навіть 
спливаючи кров’ю, всміхаються 
та високо тримають голови... 
Є багато тез про те, де і за яких 
умов «народжується нація». 
Іноді вона просто відроджується. 
І нація українська – не вдалі по-
літичні перемовини, не підра-
хунок голосів у парламенті й не 
результат виборів2015. Це діти, 
які намагаються відстоювати 
свої ідеали. А скоро й роковини 
Крут… 

Належність до злочинного 
світу буває різна. Можна бути 
хлопцем, який стоїть «на 
стрьомі», чи просто надавати 
якісь послуги бандитам, за що 
вони вважатимуть тебе «своїм». 
З погляду закону ти ніби й не 
злочинець, але кримінал уже 
десь кинув тінь на твоє сумління. 
Так само і з належністю до МВС: 
можна бути чудовим хлопцем, не 
катувати підслідних і не брати ха-
барів, але ти щодня вітаєшся, 
співпрацюєш і навіть прияте-
люєш із тими, хто не цурається 
вибивати зізнання й гроші кий-
ком. Справа Індила чи розігна-
ний Майдан – лише верхівка ай-
сберга діянь тих, кого шанобливо 
належить називати правоохорон-
цями. Заґратовані двері й проку-
рені кабінети приховують стільки 
таємниць, що їх вистачило би 
на повноцінний Нюрнберзький 
процес. 

ЗворотНий Зв’ЯЗок 
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Український випуск

За ексклюзивною ліцензією
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