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

Щонайменше 20% контенту видання буде присвячено Україні.  «Український тиждень» уже четвертий рік поспіль спільно із The Economi	 
видає проект «Світ у …», третій рік поспіль наше видання дістає ексклюзивне право в Україні на друк цього спецпроекту.  Змістову частину 
спецпроекту «Світ у 2014» буде традиційно представлено статтями та колонками найвідоміших політиків, посадовців, бізнесменів, 
аналітиків, громадських діячів та журналістів.

Це забезпечує авторитетність і точність заявлених прогнозів і трендів, сценар�в розвитку ключових подій 
ділового світу в 2014 році.
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 Факти тижня 

Це що, перемога чи по-
разка? На перший по-
гляд, цілковита поразка. 
Гарант успішно обминув 

пікети, які розставив на його 
шляху до літака пильний Май-
дан, з’їздив до Білокам’яної й 
привіз валізку з мільярдами та 
сертифікат на знижку. Що там у 
нього ще в портфелі, які боргові 
зобов’язання, які обіцянки, які 
залежності – про це ми рано чи 
пізно дізнаємося. Зараз має зна-
чення, що євроінтеграційні спо-
дівання на скільки-небудь осяж-
ний період рішуче поховано. 
Невже це кінець? І так, і ні. Хто 
сказав, що буде легко?

У вівторок ввечері одразу 
після оприлюднення приголомш-
ливих новин лідери опозиції з 
трибуни оголосили попередній 
список уже досягнутих перемог 
Майдану: практично всіх заареш-
тованих після 1 грудня відпус-
тили, кілька не останніх у державі 
чиновників під слідством і – голо-
вне! – Україна не вступила до 
Митного союзу. Зрозуміло, що 
політики мали чимось підбадьо-
рити людей (зібралося кільканад-
цять тисяч, це в робочий день), 
мовляв, ви недарма стоїте, не все 
втрачено, зберігаймо пильність, 
продовжуймо боротьбу! Звучало 
переконливо, але… не надто…

Таки дотиснув хитрий буль-
дозер! Виявляється, без інте-
лекту, на одному звірячому ін-
стинкті можна надурити всіх – і 
Європу, і Росію – й домогтися 
свого. Цілих 15 живих ярдів (а та-

понад 40 людей стали жертва-
ми релігійних зіткнень у Ємені. 
Cторони обстрілювали одна одну 
з артилерійських гармат, міноме-
тів та автоматів

чотири українські 
футбольні клуби про-
билися в наступні ра-
унди єврокубків   

Територія майдану – вся україна

 20 грудня 1753  21 грудня 1988  22 грудня1833 

Народилася марко 
вовчок (марія вілін-
ська, українська пись-
менниця, перекладач-
ка, авторка «Народних 
оповідань»

Царський указ про лік-
відацію внутрішніх 
мит, скасовано мит-
ний кордон між геть-
манщиною та рештою 
російської імперії

Створений київським кб 
імені антонова дослід-
ний зразок найбільшого 
транспортного літака у сві-
ті ан-225 «мрія» здійснив 
перший політ

Тиждень  
в історії

аварії на теплотрасі в кра-
маторську та донецьку. Без 
тепла залишилося понад 
160 будинків 

лишення при владі в сусідній 
стратегічно важливій країні «су-
чого сина, але свого сучого сина» 
(спеціально для нашої Генпроку-
ратури уточнення: історична ци-
тата, Ф. Рузвельт)?

Справді, формально Україна 
до Митного союзу не вступила. 

Але з погляду Кремля «європа-
уза» – це як менопауза, зворот-
ного сценарію не передбачає. 
Принципово те, що Україна зали-
шилася на невизначений термін 
на московській орбіті. Йдеться на-
віть не про ймовірні, так би мо-
вити, «секретні протоколи» (© В. 
Молотов) – можливі додатки до 
угоди та усні домовленості. Ось 
краще вслухайтеся: «Росія та 
Україна домовилися тісніше ко-
ординувати зовнішньополітичні 
кроки, передусім у питаннях стра-
тегічної стабільності й безпеки в 
Європі, протидії новим глобаль-

кож газ, живлющий газ, відсо-
точки з якого крапають у ту саму 
кубушечку) взамін повітря, по-
рожніх обіцянок, прости Гос-
поди, «євробондів»! Тоді чому 
Владімір Владіміровіч під час пе-
реговорів і підписання поводився 
так тріумфально? Знайомі росій-

ські журналісти, які змушені спо-
стерігати свого гаранта частіше, 
ніж їм хотілося б, свідчать: таким 
піднесеним Путіна не бачили 
давно. Щось він не схожий на 
лоха (згідно з термінологією ни-
нішніх господарів Банкової). 

Що ж святкує російський пре-
зидент? Відновлення серійного 
виробництва Ан-124? Будівни-
цтво мосту через Керченську про-
току? Допуск українських цуке-
рок і сиру до московських супер-
маркетів? Невже спільне відзна-
чення 200-річчя Шевченка? 
Щось не смішно… Можливо, за-

автор: 
Юрій макаров

другий тур президентських 
виборів у чилі. З великою 
перевагою перемогла соціа-
лістка Мішель Бачелет 
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ним викликам» – це заява Владі-
міра Путіна за підсумками перего-
ворів. А от міністр закордонних 
справ Росії Лавров ще вранці ви-
словився категоричніше, ніби з 
посиланням на європейських 
партнерів: Україна має домовля-
тися з ЄС у тристоронньому фор-
маті… Що це, як не нові Коло-
мацькі статті, які 326 років тому 
заборонили гетьманові України 
самостійно вступати в міжнародні 
відносини? У перекладі нормаль-
ною мовою це означає втрату не-
залежності та державного сувере-
нітету, не більше й не менше.

Наприклад, щоквартальний 
перегляд коефіцієнта на ціну ро-
сійського газу означає, що Януко-
вич буде на короткому повідку. У 
будь-який момент, коли щось піде 
не так, ціну знову підвищать до 
кабальної. Однак реально щось 
вдіяти, аби зменшувати й далі за-
лежність від Газпрому, тепер стає 
майже неможливо. Адже $268,5 
за тис. м3 – це той рівень, який ро-
бить фактично нерентабельною 
реалізацію і проекту LNG-
термінала під Одесою, і будь-яких 
інших проектів диверсифікації 
джерел постачання газу. Макси-
мум у цих умовах – можливість 
продовження таких довгостроко-
вих проектів, як розвідка провід-
ними світовими ТНК родовищ не-
традиційного газу. Але тут усе зро-
зуміло: у цьому є й особистий ін-
терес «Сім’ї». Аналогічна ситуація 
і з борговим зашморгом. Адже ку-
півля Москвою державних борго-
вих паперів України на $15 млрд 
відбуватиметься траншами і знову 
ж таки лише за умови, що Януко-
вич сумирно сидітиме на росій-
ському повідку й виконуватиме 
волю Кремля. В іншому випадку 
знову постане питання, яке багато 
років тому порушував Путін, про-
водячи паралелі з фінансовою до-

помогою уряду ФРН східним зем-
лям. Мовляв, «вони платять за 
возз’єднання нації, а ми за що?». 
Так і тут. Якщо Янукович чи тим 
більше обраний у 2015-му новий 
президент спробує відновити рух 
до Європи, йому відразу буде ви-
ставлено рахунок. Тобто йти-
меться про $45–50 млрд валової 
заборгованості України перед Ро-
сією. 

Що ж стосується уникнення 
негативних наслідків євроінтегра-
ції для нещасної застарілої вітчиз-
няної промисловості, то тепер її 
модернізація відкладається на не-
визначений термін. А щодо від-
криття російського ринку для не-
конкурентоспроможної за його 
межами продукції, то це ми ще 
подивимося. За дев’ять місяців 
поточного року товарообіг між 
двома країнами впав на 15% вна-
слідок санкцій проти виробників 
«неякісних» молочних і конди-
терських виробів, а також труб, 
овочів, вагонів, паперу. Але ж за 
2012-й він знизився на 10% (себто 
на $4,5 млрд) без жодних зусиль 
недоброї пам’яті російського док-
тора Оніщенка! І ніхто не гаран-
тує, що процес імпортозаміщення 
й витискання конкурентів із ро-
сійського ринку не триватиме в 
2014-му. 

Що ж залишається Євромай-
дану? Кричати далі «Банду – 
геть»? Вимагати відставки уряду 
та нових виборів? Поінформовані 
люди запевняють, що найближ-
чим часом у владі ніяких гучних 
звільнень не передбачається, хіба 
що в третьому ешелоні. Навіть 
Азаров збереже крісло, хоча він 
усім уже немов кістка в горлі. Си-
туативна більшість у парламенті, 
якої нібито ось-ось мали досягти, 
розвіється, як фата морґана. Пі-
раміда режиму встояла, вона на-
віть не похитнулася, але це не 

Територія майдану – вся україна

у львові заснова-
но літературно-
наукове товариство 
(від 1892-го – НТШ) 
імені Тараса Шев-
ченка

Народився адам міц-
кевич, польський 
поет-романтик, діяч 
національно-визвольного 
руху, автор «Пана Тадеу-
ша» та «Дзядів»

 23 грудня 1873  26 грудня 1898  25 грудня 1989  24 грудня 1798 

п’єр та марія 
кюрі повідомили 
про відкриття ра-
діоактивного хі-
мічного елемента 
радію

Надзвичайний трибу-
нал розстріляв румун-
ського диктатора Ніко-
лае чаушеску та його 
дружину елену

російському опозиціонерові Нєм-
цову заборонили в’їзд в україну. 
Пояснень щодо заборони політико-
ві, який їхав підтримати Євромай-
дан, українська влада не надала 

Німецький бундестаг утретє пере-
обрав на посаду канцлера голову 
Християнсько-демократичного со-
юзу анґелу меркель, яка очолює 
уряд ФрН від 2005 року

означає, що її варто залишити в 
спокої.

Майдан – то не звичайна де-
монстрація, а довготривала акція. 
Зрозуміло, що безкінечно Май-
данська Січ, як її вже охрестили 
самі протестувальники, існувати 
не може. Але може довго. За ре-
зультатами опитувань Фонду «Де-
мократичні ініціативи» в минулі 
вихідні, 72,4% постійних учасни-
ків протестів мають намір про-
бути на площі «стільки, скільки 
треба». Якщо не для влади, то для 
країни загалом, для міжнародної 
спільноти Майдан залишиться 
фактором української політики. 
Розганяти його знову означатиме 
підлити бензинчику в багаття.

Швидше за все, влада піде в 
контрнаступ в індивідуальному 
порядку. Тепер вона мстити-
меться. Не може не мститися 
згідно зі своїми звичаями та «по-
няттями»: переслідувати активіс-
тів, викликати на допити, прово-
кувати, залякувати, можливо, під-
кидати компромат. Але досвід 
успішних спільних дій не забудеш 
і не прогуляєш, народ ковтнув 
свободи, сміливості, відповідаль-
ності й взаємної довіри. На кожну 
агресивну дію солідарна спіль-
нота свідомих громадян має від-
повісти локальним майданом: 
скрізь, де порушуються права 
українців, скрізь, де відбувається 
зловживання владою й чиниться 
свавілля, жоден функціонер, жо-
ден представник режиму відтепер 
не має почуватися безкарним.

Отже, питання не в тому, 
скільки ще конкретно витримає 
мітинг політичних і громадських 
активістів на центральній площі 
столиці, а в тому, як довго житиме 
маленький майдан гідності, непо-
кори й довіри до ближнього все-
редині кожного з тих українців, 
яких зачепив великий Майдан. 

дума рФ одноголосно схвалила у третьо-
му читанні проект президентської амністії, 
яка гарантує свободу екологам із судна Arctic 
Sunrise, активісткам Pussy Riot і фігурантам 
«болотної» справи
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І ще кілька цитат із 
видатного політика 
й мудрого чоловіка 
Франкліна Делано 

Рузвельта: 
«Небезпечно 

недооцінювати 
людину, яка 

переоцінює себе» 
(ну буквально про 

нашого 
бульдозера). 

«Голодні 
безробітні люди – 

це кадри для 
диктатури» (це про 
тітушків, гопників і 

слухняну, 
заплутану й 

залякану масу 
антимайданів). А 
це вже про нас: 

«Справжня 
особиста свобода 

неможлива без 
економічної 

безпеки й 
незалежності» – в 
яблучко! І зовсім 
останнє: «Єдине, 

чого ми маємо 
боятися, то це 

самого страху»
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11 
кримінальних проваджень пору-
шено проти активістів Майдану,  
за даними Євромайдан SOS

у 12 
містах України суди заборонили 
мирні зібрання. Дані Інституту  
«Республіка»

100 
повідомлень про правопорушення 
надійшли до МВС під час виборів 
на п’яти «проблемних» округах. 
Однак міліція порушила за цими 
зверненнями лише два криміналь-
ні провадження

На 4,7% 
впало промвиробництво в Україні у 
листопаді порівняно з аналогічним 
періодом 2012-го. Дані Держстату 

5 тис. 
українцям заборонили в’їзд до РФ 
за останній місяць. Загальна кіль-
кість таких осіб сягнула 25 тис. Дані 
Федеральної міграційної служ-
би РФ

71 
журналіст загинув під час виконан-
ня службових обов’язків цього року. 
Таку світову статистику наводять 
«Репортери без кордонів»

майже СерйоЗНо

 Факти тижня 
Нігерійські пірати атакували танкер MT 
Althea і захопили в полон капітана судна – 
громадянина україни та механіка-грека 

активісти майдану почали пікету-
вати офіси олександра Янукови-
ча, андрія клюєва та закордонну 
резиденцію ріната ахметова 

На кого рівнятися? 
Пропагандисти «Русского міра» часто апелюють до 
того, що, мовляв, поки Європа потерпає від кризи, 
добробут громадян РФ невпинно зростає і 
щонайменше пострадянським країнам варто б ще 
досягти того рівня життя, який нині мають росіяни. 
Міф про «заможність» наших сусідів спростовує 
останнє дослідження Gallup, у якому зібрані дані про 
сімейні та особисті доходи громадян у 131 країні світу. 
Між Україною та Росією в цьому рейтингу лише три 
сходинки на користь останньої, у той час як більшість 
країн ЄС посідають значно вищі позиції. 

Норвегія      Швеція         Німеччина   Хорватія Естонія Росія Україна        Казахстан Бурунді Ліберія

1 2

10

33 35
42 45

64 130 131

51 489
19 380 50 514

18 632 33 333
14 998

16 231
5177

12 577
5031

12 577
5031

11 724
4129

7492
1958

673
129

781
118

Місце у рейтингу

Медіанний річний
дохід на родину, $
Медіанний річний
дохід на людину, $

За даними Gallup 

 доСліджеННЯ

Новим міністром закордонних справ Ні-
меччини став соціал-демократ Франк-
вальтер Штайнмайєр, який у своїй першій 
промові на посаді очільника МЗС розкри-
тикував Росію за тиск на Україну
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микола аЗаров
знову робить крайнім Євромайдан
Прем’єр, побоюючись тривалого Єв-
ромайдану, застеріг: акція протес-
ту в центрі столиці знижує шанси 
України на успішне проходження у 
відбіркових турах на право прове-
дення зимової Олімпіади 2022 року

ріНаТ аХмеТов
заговорив
«Те, що в ці дні постраждали люди, це неприпустимо. Я пе-
реконаний, що зараз, у складний момент для нашої країни, 
дуже важливо мати холодні голови 
і зважений підхід. Я – за стіл перего-
ворів», – таким нейтральним послан-
ням олігарх, вочевидь, намагався по-
слати сигнал Заходу, що він відмежо-
вується від силових дій влади

аНдрЄй ілларіоНов
порівняв
Колишній радник Путіна так охарактеризував нинішню полі-
тику РФ щодо України: «Основні елементи антиукраїнської 
війни загалом сильно нагадують нещодавно проведену аб-
хазьку й південноосетинську операції на грузинському ТВД 
(театрі воєнних дій. – ред.): [...]. Що жорсткішим буде про-
тистояння, то більше в ній буде висловлено взаємних звину-
вачень і образ, що більше проллється крові – й віртуальної, 
і, не виключено, реальної, то легше буде авторам і виконав-
цям антиукраїнської-антиєвропейської війни відокремити за-
хоплений плацдарм від решти країни, то легше буде її «підві-
сити» на довгочасний гачок майстерно спровокованого вну-
трішньоукраїнського конфлікту [...]. 
В Україні найближчим часом можуть 
розпочатися незрозумілі постріли, ви-
бухи, з’являтимуться зниклі безвісти й 
навіть загиблі»

олекСаНдр ЄФремов
натякає на спецоперації
«Ці події (штурм Євромайдану представниками силових 
структур. – ред.) перешкоджали діа-
логу. У мене часом складається вра-
ження, що хтось свідомо й дуже про-
фесійно підкладає в це вогнище хми-
зу», – прокоментував силові дії проти 
мітингувальників лідер фракції ПР

барак обама
ігнорує 
Президент США не поїде до Сочі на 
зимову Олімпіаду. До нього відповід-
ні заяви уже зробили президенти Ні-
меччини, Франції та ще кілька євро-
пейських політиків

ФейС-коНТрольмайже СерйоЗНо

відбулися вибори до вр у 
п’яти «проблемних» округах. 
Лише в одному з них (Канів, 
Черкаська обл.) переміг опо-
зиційний кандидат 

у підкидного 

у кНдр за звинуваченням 
у державній зраді страти-
ли чан Сон Тхека – рідного 
дядька кім чен ина

На кого рівнятися? 
Пропагандисти «Русского міра» часто апелюють до 
того, що, мовляв, поки Європа потерпає від кризи, 
добробут громадян РФ невпинно зростає і 
щонайменше пострадянським країнам варто б ще 
досягти того рівня життя, який нині мають росіяни. 
Міф про «заможність» наших сусідів спростовує 
останнє дослідження Gallup, у якому зібрані дані про 
сімейні та особисті доходи громадян у 131 країні світу. 
Між Україною та Росією в цьому рейтингу лише три 
сходинки на користь останньої, у той час як більшість 
країн ЄС посідають значно вищі позиції. 
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Церемоніальні зустрічі чотирьох президентів не така вже й 
новина для України. Чинний і колишні гаранти полюбля-
ють сходити разом на футбол, покласти разом вінки в уро-
чисті дні. Віднедавна з ініціативи Леоніда Кравчука вини-

кла нова забава – «круглий стіл». На перший погляд, ніби серйоз-
ний захід зі шляхетною метою, але насправді щось на кшталт по-
сиденьок у парку осіб пенсійного віку. Так і тут: Віктор Янукович 
«банкує», Кравчук прагне підтримати світську бесіду, Кучма 
майже засинає, як полководець Кутузов на військовій нараді, 
Ющенко на правах резонера створює звукове тло.   

«Я влада, і я розберуся», – так можна резюмувати виступ прези-
дента під час чергового «круглого столу», який потім «заїздили» 
«Перший національний» та інші придворні медіа. У цій гучно заявле-
ній виставі екс-президенти зіграли роль «ківал». Так кримінальники 
70-80-х років (кому як не Вікторові Януковичу знати цей сленг!) ми-
нулого століття називали народних засідателів – формальних персон 
у суді, які схвалювали й підтримували рішення суддів і прокурорів. 

Далі «круглий стіл», начебто організований для примирення, пе-
ретворився з пенсіонерських посиденьок на погано зіграну трагікоме-
дію. В ніч після «знакової зустрічі президентів» влада вдалася до чер-
гового штурму Майдану. Потім так звана зустріч у «розширеному 
колі» за участю лідерів опозиції виродилась у чергову демонстрацію 
сили: трансляцію виступу опонентів влади глушили спецслужби (не-
зрозуміло, з якою метою), а сам гарант буквально втік від преси після 
«чергового раунду переговорів». На цьому азарт у Януковича вичер-
пався. 

У підсумку маємо таку собі примітивну гру в підкидного 
дурня. Віктор Федорович то перебирав колоду, то виймав тузів із 
рукава, то вішав шістки на погони своїм візаві, а потім, коли за-
бава йому доб ряче набридла, перекинув стіл і полетів до Москви 
«рєшать вопроси». 

опозиція провела акцію 
«день гідності» в 26 містах. 
влада зібрала у києві анти-
майдан із залученням вели-
чезного адмінресурсу  

Несподівана снігова буря 
накрила країни близького 
Сходу. Найбільше від него-
ди постраждали сирійські 
біженці в Лівані 
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автор:  
роман малко

репетиція поразки 
майдану
Євромайдан заколисав опозицію: в чотирьох із п’яти проблемних 
округів, де відбулися повторні вибори, вона фактично без бою 
віддала перемогу провладним кандидатам

в
ибори в так званих про-
блемних округах опозиція 
із тріском програла. На Ки-
ївщині (округ № 94) пере-

міг бізнесмен-регіонал Руслан Ба-
даєв, на Миколаївщині (№132) – 
голова облдержадміністрації Ми-
кола Круглов, у Києві (№ 223) та 
Черкасах (№ 194) – підтримувані 
адмінресурсом Віктор Пилипи-
шин та співучий ректор Михайло 
Поплавський. Лише в Каневі 
(округ № 197), попереду виявився 
опозиційний кандидат Леонід 
Даценко. І це при тому, що, за да-
ними екзит-полів, проведених со-
ціологічною групою «Рейтинг» у 
чотирьох проблемних округах, у 
трьох із них упевнену перемогу 
здобули опозиційні кандидати.

Чому так сталося, здогада-
тися неважко. Всеохопна май-
данна ейфорія плюс віра в 
обов’язкове диво зле пожарту-
вали. Чимало опозиціонерів на-
передодні голосування не прихо-
вували впевненості, що револю-
ційний настрій у суспільстві є га-
рантією їхньої перемоги в про-
блемних округах.

Тож це поразка у квадраті, 
адже вибори відбулися в час, коли 
країну лихоманить від протестів і 
значна частина українців воліє 
змінити владу. Ну нехай Перво-
майськ чи Черкаси. Але Київ! Так 
бездарно змарнувати шанс у сто-
лиці, в районі, де отаборився ре-
волюційний Майдан, де зосеред-
жено всі ресурси, аби запобігти 
фальсифікаціям, – це треба вміти.

Так, влада й цього разу без-
божно вдавалася до маніпуляцій, 
які гарантували б перемогу її кан-
дидатові. Не обійшлось і без бру-
тальних фальсифікацій. Так, час-
тина виборців і далі поклоня-
ються гречці та обіцянкам, що 
підкріплені твердою гривнею. 
Але хіба це новина? Чи не можна 
було враховувати ці нюанси?

Опозиція однозначно недо-
працювала. В деталях, дрібни-
цях, ідеях, креативі. У чому за-
вгодно. Поклалася на свідомість 
громадян, на минулі результати, 
на високі рейтинги, на майданну 
ейфорію. Але диявол якраз і хо-
вається в дрібницях…

Підкуп не найважливіша тех-
нологія, завдяки якій влада отри-
мала чотири додаткові, хоча й ір-
жаві багнети. Основне – це нахаб-
ство, яке вона застосовує повсяк-
час і до якого борці (принаймні 
вони себе такими вважають) за 
демократію та справедливість 
ніяк не вироблять імунітет. На-
віть події довкола Євромайдану 
не раз демонстрували, що владі 

вірити не можна. Ні на йоту. Але в 
опозиції чомусь уперто не беруть 
цього до уваги.

Ну не можуть шулери чесно 
рахувати голоси. Це ж аксіома!  
І не буде так, щоб усе йшло по 
закону в країні, де закон як 
дишло. А якщо зважити, що 
цього разу нових виборчих ноу-
хау влада не застосувала (хіба що 
за винятком округу співучого 
ректора Поплавського, де мілі-
ція заблокувала близько 30 спо-
стерігачів від опозиційного кан-
дидата Булатецького, які так і не 
потрапили на дільниці), то це 
взагалі неймовірна історія по-
разки: вдруге чи навіть утретє 
стати на ті самі граблі!

Влада натомість зробила все, 
щоб здобути результат і вкотре 

«розвести як кошенят» своїх кон-
курентів. Вона бореться за вижи-
вання. А от за що бореться опози-
ція, наразі не зрозуміло. По-
вторні вибори показали, що її бо-
ротьба чітко обмежується кордо-
нами майданних барикад. Тобто, 
проголосивши війну, вона на неї 
не пішла, а натомість вправля-
лася й далі в «диких танцях». 
Адже зрозуміло, що за потреби 
багатотисячний Майдан на одну 
добу очистив би від тітушків Пи-
липишина центральний район 
Києва (а провладному кандида-
тові навіть не довелося задіювати 
своїх спортсменів з огляду на 
цього разу дивну пасивність сво-
бодівців). Так само можна було 
організувати виїзний Євромай-
дан, скажімо, в Черкасах, так би 
мовити, для моральної під-
тримки Булатецького. Вочевидь, 
тоді місцева міліція тричі поду-
мала б, перш ніж обмежувати пе-
ресування спостерігачів опози-
ційного кандидата. У такий спо-
сіб можна було б принаймні міні-
мізувати підвезення провлад-
ними кандидатами «своїх» ви-
борців на дільниці. Що, зрештою, 
вдалося зробити активістам 
«Батьківщини» в Первомайську.

Вочевидь, Поплавський не 
мав би жодних шансів потра-
пити в парламент, якби явка на 
виборах у Черкасах була не 
47%, а бодай відсотків на 10 ви-
щою, якби вдалося заблокувати 
транспорт, що підвозив до діль-
ниць його електорат (звісно, 
заангажований аж ніяк не 
творчістю «юного орла») тощо. 
Для цього не треба було шале-
них надзусиль. Вистачило б 
лишень заздалегідь подбати 
про те, як знешкодити виборчі 
технології провладних канди-
датів, котрі «читалися». Трохи 
фантазії, стратегічного плану-
вання та й годі.
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Якщо опоЗиЦіЯ Не ЗробиТь 
виСНовків іЗ пораЗки  
На повТорНиХ 
депуТаТСькиХ вибораХ,  
її очікуЄ НемиНуче ФіаСко 
На преЗидеНТСькиХ



Як-от передбачити зняття з 
виборів узгодженого кандидата 
від опозиції в окрузі № 94 (Київ-
ська область) Віктора Романюка, 
котрий останній рік перехову-
ється від кримінального переслі-
дування за кордоном. Адже було 
очевидно, що його опоненти ско-
ристаються нормою закону про 
те, що кандидатом у депутати 
може бути лише громадянин, 
який останні п’ять років прожи-
вав на території України. Тож, 
аби підстрахуватися від поразки в 
цьому окрузі, опозиція могла б 
зареєструвати ще одного потен-
ційно прохідного кандидата. А 
так від безвиході довелося ста-
вити в цьому окрузі на висуванця 
від Радикальної партії Ляшка, 
чим, вочевидь, опозиція демоти-
вувала йти на виборчі дільниці 
94-го округу більшість своїх при-
хильників. От вам і формула 
успіху провладного політика Рус-
лана Бадаєва.

Безпорадність опозиції на по-
вторних виборах – це не лише 
втрата кількох таких потрібних 
голосів у парламенті. За цією без-
порадністю простежується мож-
лива здача Євромайдану вже в 
найближчі кілька тижнів, якщо 
не днів. Бо тут так само відсутні 
стратегії і розуміння реалій.

Зрештою, недоотримання 
кількох мандатів – це ніщо порів-
няно з поразкою, яка може спри-
чинити чергове десятиліття роз-
чарування, відчаю, застою чи на-
віть диктатури. Адже, заклавши 
країну в кремлівському ломбарді, 
влада, вочевидь, готова до повто-
рення випробуваного у п’яти про-
блемних округах вдалого для неї 
експерименту вже в масштабах 
країни за якихось півтора року. 
Якщо опозиція не зробить висно-
вків із поразки на повторних депу-
татських виборах, її очікує неми-
нуче фіаско на президентських.

Водночас перегони у п’ятьох 
округах – іще один урок опозиці-
онерам, як не варто й не можна 
поводитись, оголосивши комусь 
війну. Якщо він піде їм на ко-
ристь, ганьбу поразки дуже 
швидко заступить радість пере-
моги. Коли ж висновки зроблені 
не будуть і революційні маси не 
змусять владу із собою рахува-
тися, тоді опозиція може ставити 
на собі хрест. Ті, хто зараз стоїть 
на Майдані, зрозуміють, що вона 
безнадійна, а ті, хто готовий його 
розігнати, звісно скористаються 
цією безпорадністю. 

Продов - 
ження  

теми 
на стор. 10-13

автор:  
Станіслав козлюк,  

київ – первомайськ

8:00. Першими й найактивнішими виборцями традиційно виявля-
ються пенсіонери. Під об’єктивами фото- й відеокамер вони почува-
ються ніяково, намагаються зникнути якомога швидше.

Утім, підходи до окружної виборчої комісії вже зайняли «прихильники 
чесних виборів» від Партії регіонів. Телевізійникам мітингувальники намага-
ються підставляти тили, ховаючи обличчя. Переконують: вони нефотогенічні. 
Приїхали, аби «не допустити повторення силових дій та фальсифікацій, як 
2012 року». Водночас на стадіоні, просто за кількадесят метрів від ОВК, стоїть 
зелений військовий намет із гордою вивіскою «Мобільна громадська при-
ймальня народного депутата Ю. І. Гержова». Цього нардепа пов’язують із голо-
вою Миколаївської ОДА, кандидатом у депутати Миколою Кругловим.

Тут-таки польова кухня, де безперебійно готують гречану кашу і підігрі-
вають чай. До речі, на диво точно те саме нехитре меню, що й на антимай-
дані в столичному Маріїнському парку.

Неподалік намету кореспондентові Тижня вдається розговорити двох про-
тестувальників. Із їхнього зовнішнього вигляду зрозуміло: їх сильно пом’яла до-
рога. Просять зробити їм спільний фотознімок на пам’ять (на фото), а потім лю-
дей прориває. «Ми з Києва приїхали. Були вчора (15 грудня. – ред.) на мітингу 
на Європейській площі. Годували нас там погано, змерзли. Потім погрузили в ав-
тобуси. Всю ніч везли, зупинили в Первомайську. Про оплату ні слова не гово-
рили. А сам я з Вознесенська», – розповідає Олександр. Прізвище називати від-
мовляється.

Ближче до вечора надходять повідомлення про перші спроби пору-
шень на дільницях. Так, в Арбузинському районі спостерігачі від Молдови 

фіксують «укидання». Частина членів комісії та спостерігачів (зокрема, від 
Партії регіонів) відмовляються підписувати акт про правопорушення. На 
одній із ДВК помічено автобуси-«каруселі», втім, проголосувати невідомі 
не встигли.

У штабі Корнацького говорять про підкуп виборців. «Маємо інформа-
цію, що деяким людям пропонували гроші за те, аби вони віддали голос за 

первомайськ: тихий 
програш опозиції
більшість політологів від самого початку прогнозувала 
опозиційному кандидату аркадієві корнацькому 
перемогу на перевиборах у «проблемно»-героїчному 
окрузі № 132, але його обійшов очільник миколаївської 
ода. Скандального продовження виборів не буде
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31 жовтня 2012 року кандидат 
у нардепи від ВО «Сво-
бода» Юрій Левченко зма-

гався за цей округ із Віктором Пили-
пишиним. Останній у другій поло-
вині 2000-х був народним депута-
том і головою Шевченківського ра-
йону міста Києва. Того самого, де 
переважно й розташований вибор-
чий округ № 223.

Після приходу до влади Віктора 
Януковича Пилипишин потрапив під 
слідство за звинуваченням у зловжи-
ванні службовим становищем, що 
призвело до втрат державного й сто-
личного бюджетів на суму 17 млн 
грн. Але не тільки не сів, а й зайняв у 
столиці, де традиційно не люблять 
регіоналів, одне з місць «фальши-
вих самовисуванців» – формально 
незалежних, а насправді провлад-
них кандидатів у мажоритарних 
округах. Показово, що Центрви-
борчком зареєстрував його в остан-
ній момент і відразу після того, як 
суд зняв із нього обвинувачення.

Юрій Левченко на виборах-2012 
створив «зуброві» Пилипишину ве-
ликі проблеми – власне, виграв ці 
вибори, якщо вірити оприлюдненим 
тоді свободівцями протоколам із 
мокрими печатками.

ЦВК такі аргументи попервах не 
переконали, і вона віддала перевагу 
Пилипишину (лише в чотири сотні 
голосів). Але під тиском фактів зму-
шена була зарахувати округ до 
«проблемних», де голосування по-
становили повторити 15 грудня 2013 
року. «Ми влаштуємо Пилипишину 
веселі вибори, – погрозливо сказав 
тоді новоспечений парламентарій 
від «Свободи» Андрій Іллєнко. – 
Нехай краще одразу виїздить за 
кордон».

І ось цей день настав. Міні-
мітинг під червоно-чорними прапо-

рами уважно, хоч і без надмірної ек-
зальтації, слухає промовця біля мі-
крофона. Той розповідає про зграї 
тітушків, що на час голосування за-
полонили дільниці округу.

«Ці хлопці торгують за 200– 
300 грн не тілом, а душею, – палко 
заявляє оратор. – Але в них нічого не 
вийде! Ми хочемо тут сказати: Юрій 
Левченко обійшов суперника на 17%! 
Фальсифікувати це неможливо! 
Можна фальсифікувати 3%, 5%, ну, 
стеля – 7%... (промовець замислю-
ється й нарешті повертається до ска-
заного раніше)… але не таку пере-
конливу перемогу! Тому, хлопці-
спорстмени, – а серед вас є і справ-
жні спортсмени, – їдьте по домах! 
Ми тут стоїмо в тому числі й за спортс-
менів України, щоб вони не торгу-
вали собою, а виборювали міжна-
родні нагороди! І звичайно, ніхто з 
вас не хоче ризикувати здоров’ям за 
якісь 300 грн, правда ж?»

На кого розрахована ця суміш 
вербальних батогів і пряників, трохи 
невтямки: тітушки на вулиці під ОВК 
відсутні. Але зрозуміло, що у «Сво-
боді» вирішили твердо триматися 
даних соціологічної групи «Рей-
тинг», яка й нарахувала Левченкові 
перевагу в майже 17% за підсумками 
екзит-полу.

Проте о сьомій ранку 17 грудня 
Центрвиборчком на своєму сайті 
офіційно вкаже: Віктор Пилипишин 
виграв вибори з результатом 
44,89%. У Левченка – 40,58%.

Дивно, однак, що тій-таки Тетяні 
Монтян ЦВК нарахувала 3,6%, 
власне стільки, скільки й прогнозу-
вав екзит-пол. Соціологи знають, що 
з маленькими цифрами помилитися 
легше, ніж із великими. Чому екзит-
пол практично вгадав дрібний ре-
зультат і так сильно розійшовся із 
ЦВК в «масштабному»?

Свободівці, включно з лідером 
партії Олегом Тягнибоком, впев-
нені, що знають відповідь. Вони ка-

округ № 223:  
вік «Свободи»  

не бачити
масштаб відвертих фальсифікацій, включно із 

вкиданням бюлетенів, у 223-му окрузі в києві наразі 
встановити годі. але можна зафіксувати деякі інші 

причини поразки представника опозиційних сил 

автор:  
олександр михельсон

Круглова. Частину винагороди їм виплачували аван-
сом, частину – після підтвердження голосування», – 
каже Тижневі кандидат-опозиціонер. «Так, ми маємо 
підтвердження цієї інформації. Ми контактували з 
людьми, яким пропонували гроші за надання паспорт-
них даних – приблизно сотню гривень», – розповів спо-
стерігач від Комітету відкритої демократії Віктор 
Глазко.

Утім, за словами спостерігачів, більшість проблем 
фіксували у віддалених від Первомайська населених 
пунктах. Принаймні, в місті не помітили жодного 
більш-менш серйозного порушення. Хоча проблеми 
були в Арбузинському та Врадіївському районах. До 
речі, пізніше стане відомо, що в бунтівній Врадіївці, яка 
влітку повстала проти міліціонерів-злочинців, про-
владний кандидат Круглов набрав ледь не в півтора 
раза більше голосів за опозиціонера Корнацького.

Апофеозом дня стало блокування опозиціонерами 
на підходах до Первомайська 15 автобусів із прихиль-
никами регіоналів. Після перемовин уклали угоду: 
транспорт блокують до закриття дільниць, потім від-
пускають на всі чотири сторони. Пасажири ж «регіо-
нального» каравану на колесах свою мандрівку пояс-
нювали по-різному: хтось переконував, що їде до Ки-
єва дивитися Лавру, хтось – в Умань до парку «Софі-
ївка», частина зізнавалася, що прибула до Первомай-
ська на мітинг. Неподалік від автобусів припаркувались 
і міліціонери. Втім, вони не втручалися.

Після півночі штаб опозиції охопили панічні на-
строї. «Все, піпець, програли», – сумно констатував 
хлопець із прес-служби, втомлено відриваючись від 
комп’ютера. – Він (Круглов) обійшов нас на 2%. Безна-
дійно».

«Ми таки програли. А найцікавіше, що хлопці Кор-
нацького були готові їхати під ОВК. Чекали наказу, си-
діли в автобусах. Але в останній момент передумали. 
Одне слово, збираємося і їдемо, тут робити нічого», – 
говорить жіночка- штабістка.

Тим часом в окружкомі завертали членів ДВК через 
проблеми із протоколами: не зазначено кількості ви-
даних бюлетенів, не заповнені рядки, внесені олівцем 
дані тощо. Найдужче чомусь перепадало членам комі-
сій, де більшість здобував опозиціонер. Робота йшла 
повільно, у холодному кам’яному коридорі юрмився 
роздратований народ.

Обурених членів комісій стримували міліціонери. 
Врешті, аби пришвидшити розгляд, в ОВК вирішили 
«прикрити очі на незначні порушення».

«Перерахуйте бюлетені зі 154-ї дільниці! Там го-
лова комісії передала члену ОВК поліетиленовий паку-
нок із незапакованими бюлетенями! Звідки ми знаємо, 
що там не лежать ті документи, які раніше необхідно 
було уточнити?» – обурювалися опозиціонери.

Коментуючи засідання ОВК, заступник голови комі-
сії від «Батьківщини» Юрій Моргун зазначив, що комі-
сія від початку прискіпувалася до протоколів, зокрема 
з тих дільниць, де перемагав Корнацький. «Прискіпува-
лися до кожної помарки, цифри. Потім ми прийняли 
процедурні рішення. Скажімо, не зважати на неточ-
ності в кількості виданих бюлетенів. Суттєві розбіжності 
узгоджувались. Крім того, були випадки, коли сім – 
дев’ять членів комісії приймали рішення замість необ-
хідних десяти», – пояснює Моргун.

Натомість голова ОВК Марія Михайлова переко-
нує: «У когось були плани провести вибори, у когось – 
зірвати». За півдоби ЦВК визнає Круглова пере-
можцем. 
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нем припускає, що свободівці про-
сто, як мовиться, готувались до ми-
нулої війни. «Підкуп виборців 
справді був, – каже він. – Ми зуміли 
вживити в цю мережу одного з на-
ших агентів. Він працював у гурто-
житку… Так там діяла така схема: ко-
жен, хто «загітує» людину голосувати 
за Пилипишина, отримує 50 грн. Це 
за кожного до голосування. А ще  
50 грн після. Можна продати і свій го-
лос особисто. Ціни доходили до  
200 грн перед волевиявленням і 200 
грн  після. Але після платили не всім».

А от що стосується тітушків, з 
якими так намагалися боротися сво-
бодівці, то вони, на думку експерта, 
цього разу лишилися за лаштунками: 
«Ми справді бачили мікроавтобуси з 
характерними людьми, які просто 
собі стояли поблизу різних ДВК, ніби 
в очікуванні. Іноді ці особи зізнава-
лися, що прибули «захистити резуль-
тати» Пилипишина. Але, схоже, їхні 
послуги просто не знадобились».

На його думку, торік Пилипи-
шин просто недооцінив потенціал 
Левченка й «Свободи». Але тепер 
підготувався як слід. «Бабусь» моти-
вували весь цей час, тоді як опозиція 
займалась лише гучною, але нее-
фективною агітацією, що більше від-
лякувала типового місцевого ви-
борця, аніж приваблювала його. Як 
наслідок – тітушки просто не знадо-
билися.

А що ж сама «Свобода»? Там, як 
завжди не визнають поразок, і тим са-
мим – помилок (на фото кандидат-

свободівець Юрій левченко на мі-
тингу біля Цвк). Народний депутат 
від цієї партії зі скрипом дає згоду опу-
блікувати його коментар за умови, що 
Тиждень не лише не назве прізвища, 
а й не вкаже, обрався цей депутат за 
списком чи в мажоритарному окрузі й 
чи має він відношення до Києва. А сам 
коментар звучить так: «Пилипишина 
обрала меншість. Менше ніж кожен 
п’ятий виборець в окрузі! За нашого 
кандидата голосувала б справжня 
більшість! А не проголосували вони 
тому, що наші виборці знають: доля 
країни вирішується не на виборах, а 
на Майдані! І ми їх розуміємо й до 
кінця будемо з ними!». «Тобто ви не 
дуже-то й прагнули виграти вибори?» 
– дивується кореспондент Тижня і діс-
тає у відповідь: «Ми ще всіх вигра-
ємо… кого треба». 

тегорично заперечують результати 
підрахунку. Але чому не вдалося від-
вернути фальсифікації в місті, де ви-
рує Майдан, вони офіційно поясню-
вати відмовлялись. І не надали на 
час написання цього матеріалу ко-
пій протоколів, що допомогло б за-
вадити Пилипишину у визнанні де-
путатом, як торік.

Тож масштаб відвертих фальси-
фікацій, включно з укиданням бю-
летенів, наразі встановити немож-
ливо. Та можна зафіксувати деякі 
інші причини поразки представника 
опозиційних сил.

Для цього слід розуміти, що 
Шевченківський район, котрий про-
стягається від західних окраїн сто-
лиці до її найфешенебельніших 
кварталів, – це дуже складна у плані 
населення й політичних уподобань 
територія. Там мешкають люди з 
дуже різними інтересами, й аналіз 
останніх показує всю умовність по-
няття «кияни».

Не підтверджені документами, 
але отримані відразу з кількох неза-
лежних джерел відомості вказують: 
якщо грубі фальсифікації на 223-му 
окрузі таки й були, то на дільницях у 
школах. Кажуть, що там значну 
частку членів ДВК становили власне 
працівники педколективів. І що всі 
ці люди, природно, залежні від го-
лови районного управління освіти 
Євгенії Ярової, котра, так склалося, є 
кумою Віктора Пилипишина.

Є ще й інші нюанси. Журналістка 
Анна – корінна киянка, класична ро-
сійськомовна прибічниця Майдану 
та «західного вектора», пише про 
культуру, а не про політику. Але живе 
зовсім поруч зі скандальним окруж-

комом Шевченківського району. Кан-
дидата Пилипишина вона (і не тільки 
вона) називає Піля, від російськомов-
ного «пилить бабло». А виборчий 
процес описує так: «Свободу» в ра-
йоні більшість ненавидить. Вони всіх 
дістали своїм галасом і штурмівщи-
ною. На кожному розі – їхні намети з 
агітаторами, але ж ці агітатори як 
сектанти. Торочать своє і не думають, 
цікавить це когось чи ні. А населення 
тут – совки. На біса совкам агітація? З 
ними треба, як Піля: десь дорогу під-
латати, десь продпайок видати з чай-
ком цейлонської марки. І все!». 
Дещо заспокоївшись, додає: «Я тут 
сама підходила в намет до свободів-
ців: допоможіть розібратись із неза-
конно поставленим гастрономом, ко-
трий усім життя не дає. А вони мені: 
ви спочатку запишіться в партію!».

Загалом складається враження, 
що слідчий-адвокат-чиновник Пили-
пишин чекав на швидку перемогу 
Майдану. Місцеві з Нивок кажуть: 
«Ось тут, в ЕкспоПлазі своїй, Піля 
дав прихисток майданівцям. Але 
днями у військкомат навпроти пона-
возив тітушків, щоб вони йому ви-
бори зробили».

Варта в обох зазначених точках 
небуденна: повз охорону пройти не 
вдається ні як «волонтерові», ні з 
журналістським посвідченням. Ко-
ментарів охорона теж не дає.

«Уперше в житті бачу автобуси з 
електоральними туристами в супро-
воді ДАІ та карусельників у супроводі 
міліції», – пише на своїй сторінці 
Facebook іще один виборець округу 
№ 223, політтехнолог Василь Стоякін.

Координатор мережі «ОПОРА» 
в Києві Тарас Чмут у розмові з Тиж-

а що ж Сама «Свобода»? 
Там Як Завжди Не 
виЗНаЮТь пораЗок,  
і Тим Самим – помилок
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автор: руслана величко

передвиборну щедрість Руслана Бада-
єва, переможця, можна було порів-
няти з діяннями регіонала Олексан-

дра Онищенка, нині вже нардепа від 93-го 
округу, який свого часу привозив у Кагар-
лик Жана-Клода ван Дамма. До роздачі в 
94-му, що на Київщині (Обухів, Українка, 
Васильків), продуктових наборів від імені 
бізнесмена Бадаєва були навіть безпосе-
редньо залучені депутати селищних рад. 
Задіяна в цьому жіночка, котру всі нази-
вали «баба Мотря», одного разу відверто, 
на камеру, зізналась про факти підкупу. Це 
чули й народні обранці від ВО «Батьків-
щина», але викликати міліцію і зайнятись 
цим окремим випадком їм чомусь не ви-
стачило часу… За бюджетні кошти член 
Партії регіонів Руслан Бадаєв відкривав та-
кож басейни, дарував реанімобілі, від-
правляв дітей на відпочинок. Цього не 
приховували навіть на офіційному сайті 
Київської облдержадміністрації, де його 
так і називали, «кандидат у народні депу-
тати», що прямо заборонено Законом 
«Про вибори народних депутатів», який не 
дозволяє брати участь в агітації, зокрема, 
органам виконавчої влади. Але, попри всі-
ляке сприяння влади, Бадаєв позірно йшов 
на вибори як незалежний висуванець. Ба-
гато з тих, хто проголосував за нього, потім 
зізнавалися, що не зробили б цього, якби 
знали, що він регіонал. Тобто «незалеж-
ність» як виборча технологія таки спрацю-
вала. Але не вона та банальний підкуп за-
безпечили впевнену перемогу Бадаєву, 
якого підтримало майже 60% тих, хто 
прийшов на дільниці (найближчого конку-
рента він випередив на 36%).

Результат виборів у 94-му де-факто став 
зрозумілий після того, як Центрвиборчком 
скасував реєстрацію кандидата в народні 
депутати в цьому окрузі Віктора Романюка, 
якого повторно висувала опозиція. 2012 
року Романюк виборював першість у «міс-
цевої княгині», кандидатки від влади Тетяни 
Засухи. Опозиціонер тоді переміг із різни-
цею майже 10 тис. голосів, але окружком, 
базуючись на рішеннях судів, визнав більш 
ніж 30 тис. бюлетенів недійсними. Тож Цен-
трвиборчком вирішив не встановлювати ре-
зультатів виборів у 94-му взагалі. Відразу 
після того як він визнав округ проблемним, 
проти Романюка порушили кримінальні 
справи, начебто за економічні злочини. Від 
переслідувань він утік до Італії. Власне, його 
вимушеним кількамісячним відрядженням і 
скористалися опоненти. Київський окруж-

ний апеляційний суд за кілька тижнів до по-
вторних виборів ухвалив рішення про скасу-
вання реєстрації Романюка кандидатом у 
народні депутати. Підставою для прийняття 
такого вердикту стало порушення норми за-
кону про те, що кандидатом може бути гро-
мадянин, який проживає останні п’ять років 
на території України. Центрвиборчком вико-
нав рішення суду, коли вже завершив реє-
страцію кандидатів на повторні вибори. 
Після цього стала очевидною перемога Рус-
лана Бадаєва (влада вирішила не ставити 
цього разу на Засуху, вочевидь, зрозумівши, 
що в більшості вона тут викликає антипатію, 
і це ще м’яко сказано).

Запасного варіанта в трьох парламент-
ських опозиційних партій очікувано не зна-
йшлося, тож, мабуть, від безвиході вони ви-
рішили підтримати кандидата від Ради-
кальної партії Олега Ляшка (Юрій Кармазін, 
інший потенційно прохідний, був явно тех-
нічним висуванцем від влади). І звісно ж, це 
нічого не дало: «радикал» Андрій Лозовий 
набрав трохи більше ніж 20%.

Певна річ, в окрузі застосували й інші 
виборчі технології (клони, підвезення ви-
борців до дільниць тощо), які грали насам-
перед на руку провладному кандидатові, 
але це вже дрібниці. Переможець був фак-
тично визначений до самого голосування. І 
дуже схоже на те, що технологію, яку апро-
бували на Романюку, буде використано на 
президентських виборах проти Віталія 
Кличка.

У день виборів також трапилося кілька 
інцидентів, які вкотре показали, з ким на-
справді міліція. Зокрема, присутні на діль-
ницях правоохоронці не втручалися, коли 
спостерігачів намагалися фізично витіс-
нити із приміщення або ж перешкоджали 
їм (ст. 157 Кримінального кодексу України). 

Від людей у погонах можна було почути, 
що вони, мовляв, приїхали забезпечити 
порядок на виборах, а складати прото-
коли... не мають на чому. Коли офіційному 
спостерігачеві вибили з рук камеру, при-
сутні силовики також не відреагували: 
ніхто ж нікого не побив… Натомість у 94-му 
окрузі до сили вдавалися не тітушки, а го-
лови та члени дільничних виборчих комі-
сій. Мабуть, були впевнені у своїй безкар-
ності. Одному спостерігачеві вдалося за-
фіксувати винесення за межі дільниці чле-
ном ДВК чистих бюлетенів – у відповідь ко-
леги останнього перевели стрілки й заки-
нули ту протиправну дію… самому спосте-
рігачеві.

Окружна виборча комісія «милостиво» 
вирішила забезпечити членам ДВК, котрі 
привезли документацію, комфортніші 
умови. Людей організовано заводили до 
Будинку офіцерів, який стоїть через площу 
від будівлі Обухівської райдержадміністра-
ції (де й розташувався окружком). Там-таки 
було зафіксовано опломбовування коро-
бок із бюлетенями, хоча по завершенні 
процедури підрахунку голосів печатки 
мали б залишатися на дільницях, а не в ки-
шенях голів ДВК.

На другий день прийняття документа-
ції голови ДВК настільки стомилися, що по-
чали переписувати уточнені протоколи 
просто на виході із зали засідань ОВК. Це 
не залишилось поза увагою спостерігачів 
(адже теж є порушенням законодавства). 
Зокрема, на такому грішку спіймали голову 
однієї з ДВК Любов Вдовенко від Партії регі-
онів. Вона не розгубилась і почала виби-
вати камеру з рук спостерігача. Деякі члени 
ОВК розтлумачили епізод по-своєму: на-
чебто він намагався втрутитися в особисте 
життя пані Вдовенко. 

94-й округ: заздалегідь визначений 
результат
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від самого початку перегонів у Черкасах, 
у так званому проблемному окрузі  
№194, до кандидата Поплавського ста-

вилися більш ніж скептично. Очевидним пре-
тендентом на перемогу тут ще з минулих ви-
борів був Микола Булатецький, узгоджений 
кандидат від опозиції і майже переможець 
кампанії 2012-го. Тоді в нього першість «тупо 
вкрали» (рік тому його основним конкурен-
том в окрузі була Валентина Жуковська, 
давня соратниця Дмитра Фірташа), зро-
бивши все, щоб визнати вибори недійсними. 
Проте співучий ректор виявився не лише зна-
вцем «культури і мистецтва», а й виборчих 
технологій. Попри те що цього разу тут бало-
тувався кандидат від Партії регіонів, влада по-
ставила саме на «юного орла» і не прога-
дала. Адмінресурс, таланти політтехнологів, 
жадність та захланність обивателя і, звісно, 
тонни нахабства дали свій результат. Що-
правда, Поплавський не виходив за межі 
правил, прийнятих у його товаристві, й ли-
шень дещо творчо адаптував їх на свою ко-
ристь. Звісно, не обійшлося без тупості. Там, 
де присутній адмінресурс, від тупості не за-
страхований ніхто.

Як твердять черкащани, нічого дивного, 
що на виборах у їхньому місті переміг співу-
чий ректор, немає. Він був найактивнішим 
кандидатом, чия кампанія запам’ятається 
мешканцям надовго. Кандидат «від куль-
тури» підійшов до справи творчо, на відміну 
від інших, які кампанію якщо й проводили, то 
лише для галочки, і на відміну від опозицій-
ного кандидата Булатецького, що намагався 
агітувати традиційним способом і в межах 
чинного законодавства. Подейкують, що Чер-
каський факультет Київського національного 
університету культури і мистецтв від самого 
старту кампанії фактично припинив навчаль-
ний процес і поринув у виборчий марафон 
співучого ректора. У приміщенні закладу за-
працював штаб, а викладачі та студенти ні-
бито були кинуті на агітацію. Як свідчать оче-
видці, останніх спочатку взагалі вирішили за-
діяти на безоплатній основі, виключно за 
«дякую», та згодом змилосердились і почали 
платити по 50 грн за стояння в агітаційних на-
метах плюс нехитра перекуска.

Також співучий ректор подарував місту 
кілька нових ліфтів, попиляв дерева і домо-
вився з місцевою владою про одну невеличку 

послугу – його стараннями у вихідні було від-
новлено звичний буденний рух громадського 
транспорту. Та найціннішим винаходом кан-
дидата «від культури» стало все ж таки підве-
зення виборців до дільниць. І хоча використа-
ний він був не скрізь та не всюди, але саме 
згадана технологія фактично відіграла клю-
чову роль у волевиявленні електорату. За мі-
зерної активності це було саме те… 

Як твердить опозиція, команда Поплав-
ського також відверто займалася підкупом, 
який якраз був тісно пов’язаний із підвозом. 
Було створено навіть спеціальні пункти скупо-
вування голосів. Один із таких опозиціоне-
рам вдалося «накрити» у звичайнісінькій ап-
теці. Людям нібито платили 200 грн за під-
тримку кандидата й обіцяли додати 150 грн 
після голосування. Щоправда, другий транш 
отримали не всі, а лише щасливчики. Було 
навіть дійшло до курйозу, коли чотири літні 
пані, не одержавши на виході свої «чесно за-
роблені» 150 грн, кинулися штурмувати ви-
борчу дільницю, вимагаючи справедливості.

Загалом день виборів у Черкасах був до-
волі спокійним. Особливих порушень помі-
чено не було. У якийсь момент навіть зда-
валося, що так все й минеться, нудно і нія-
ково, але до справи долучилися «проффесі-
онали».

За півгодини до закриття дільниць чо-
тири машини з товстими неповороткими мі-
ліціонерами заблокували виїзд до офісу опо-
зиційного кандидата Миколи Булатецького. 
Навіщо це було зроблено, міліціонери пояс-

нити не змогли і, коли прибули журналісти, 
злякавшись камер, утекли. Але справу було 
зроблено. Близько 30 спостерігачів від опо-
зиціонера включно з кількома міжнарод-
ними не потрапили на дільниці, де мали б 
стежити за підрахунком голосів. Згодом, 
коли здійнявся шум, правоохоронці офі-
ційно прокоментували цей свій вчинок, мов-
ляв, їм надійшло повідомлення про те, що 
агітаційна машина кандидата проводить не-
дозволену агітацію. Щоправда, при цьому 
скромно промовчали, що автівка стояла при-
паркована у дворі й була схована від сторон-
ніх очей.

А далі вже класика. Поки на дільницях 
рахували голоси, під ОВК почали підтягува-
тися персонажі характерної зовнішності, міс-
цеві тітушки, а також народні обранці від про-
владної партії. Щоб у разі чого в момент іс-
тини вони не натовкли один одному пики, їм 
на рукави почепили розпізнавальні знаки – 
жовті чи сині стрічки. 

Вибори в Черкасах закінчилися перемо-
гою Михайла Поплавського. Було б дивно, 
якби вони закінчились якось інакше за явки 
47% і за «належного» адмінресурсу. Навіть 
якби в останню мить в Миколи Булатецького 
не здали нерви (на фото), результат був би 
той самий. Після блокування його офісу й об-
логи ОВК тітушками він вирішив не продовжу-
вати гри у «вибори», а відкликати своїх пред-
ставників із комісій. І хоча юристи твердили 
йому, що це незаконно, опозиціонер вчинив 
так, як вважав за потрібне. «Сьогодні за спри-
яння силовиків мене позбавили можливості 
проконтролювати чесність підрахунку голо-
сів. Продовження цього фарсу вважаю недо-
цільним. Закликаю всіх своїх членів комісій і 
спостерігачів від опозиційних партій відмови-
тися надалі брати участь у запропонованому 
фальсифікаторами сценарії. Нехай під брех-
ливим протоколом не буде нашого підпису», 
– написав Булатецький на своїй сторінці у 
Facebook. А в приватній розмові додав: «Я не 
хочу, щоб когось із моїх людей вбили ці бан-
дити під ОВК». 

черкаси: подвійний 
«кидок» поплавського
Так віртуозно виграти вибори, як зробив це михайло 
поплавський, обдуривши і свого опонента, і своїх виборців,  
могла тільки висококультурна людина

автор:  
роман малко, київ–черкаси
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автор:  
ігор лосєв

вага слова
д

едалі більше світові політики закликають 
учасників протистояння в Україні розпо-
чати діалог, перемовини, дійти якоїсь 
згоди і мирними засобами вирішити кон-

флікт. Побажання ці, поза сумнівом, дуже добрі 
й абстрактно правильні. Однак значно важче 
сказати, з ким є сенс говорити. Бо будь-які пере-
мовини передбачають відповідальне ставлення 
всіх сторін до цього процесу, готовність дотриму-
вати своїх обіцянок, усвідомлювати вагу пу-
блічно сказаного слова тощо.
Чи є з ким вести переговори в нинішній владі 
України? Адже вона постійно демонструє фено-
менальну легковажність і схильність до адміні-
стративної брехні. Те, чого варті її запевнення, 
всі мали можливість на власні очі побачити під 
час штурму Євромайдану 11 грудня. Влада бреше 
навіть тоді, коли в цьому немає жодної потреби. 
Брехня стає якоюсь внутрішньою потребою, ска-
зати б, покликом серця… 
Міністр закордонних справ Леонід Кожара пере-
можно повідомив, що починається новий раунд 
перемовин із Європейським Союзом про асоціа-
цію. ЄС тут-таки спростував радісне повідом-
лення Кожари, й останньому довелося виправдо-
вуватися тим, що погано спрацювали перекла-
дачі – щось не так переклали.
Ватажок депутатів-регіоналів у Верховній Раді 
Олександр Єфремов, тавруючи Євромайдан, що 
нібито призвів до заго-
стрення криміногенної 
ситуації в столиці 
України, публічно роз-
повів, що в Києві неві-
домі особи викрали 
сина посла Республіки 
Казахстан. Посольство 
останньої невдовзі заявило, що сина посла в 
Києві викрасти фізично не могли через те, 
що він перебуває в Казахстані. Треба віддати 
належне регіональному провідникові, що він 
знайшов у собі сили вибачитися за неперевірену 
інформацію.
Віктор Янукович, який працює в Україні прези-
дентом, під час зустрічі зі своїми попередниками 
на цій посаді Леонідом Кравчуком, Леонідом 
Кучмою і Віктором Ющенком урочисто обіцяв, 
що не буде ніякого застосування сили проти мі-
тингарів у Києві, а за кілька годин після цього 
«Беркут» розпочав штурм Київської міської дер-
жавної адміністрації…
То з ким, про що і навіщо домовлятися? Домов-
лятися можна з тими, хто ці домовленості вико-
нуватиме. А якщо ні, то який сенс? Просто проде-
монструвати свою «миролюбність», як чинить в 
ім’я політичного піару влада? Можливо, опозиції 
варто це зробити, проте за чіткого усвідомлення, 
що протилежна сторона нічого дотримувати не 
стане і жодних гарантій немає. Тобто будь-який 
діалог із таким керівництвом має виключно про-
пагандистський характер.

Крім того, поки що влада розраховує перемогти в 
конфлікті, й це утримує її від компромісу. Однак, 
навіть погодившись на компроміс, вочевидь, 
сприйматиме його лише як тактичну хитрість 
для перегрупування сил і завдання нового удару 
по опозиції, пильність якої спробують приспати. 
Власне, відповідні процеси вже простежуються. 
Важко домовлятися з тим, хто є принципово не-
договороздатним, і в цій недоговороздатності 
вже переконався Європейський Союз…
Діячі з Печерських пагорбів можуть відмовитися 
від своїх обіцянок в останній момент, змінивши 
курс на протилежний, вони натхненно, як ка-
жуть на Донбасі, «женуть порожняк». От на 
цьому тлі й відбуватиметься той «діалог», у 
якому, за словами Віталія Кличка, влада не взяла 
до уваги жодної вимоги опозиції. Іноземні спо-
стерігачі також визнали перший раунд «діалогу» 
порожнім… 
Тільки коли регіонали відчують смак поразки, 
що насувається, вони, можливо, зважатимуть 
на іншу сторону, але й тоді їхні споконвічні спе-
цифічні рефлекси можуть датися взнаки. Поки 
що влада намагається «малою кров’ю», подач-
ками притлумити протестну енергію людей 
Майдану, віддаючи їм на поталу всіляких 
«стрілочників» на кшталт дрібного кагебіста 
Олександра Попова, більш значного кагебіста 
Сівковича, міліційного генерала Коряка та 

його заступника.
Прикметно, що ніхто з 
них не належить до до-
нецької «аристократії», 
тому цими «плебеями» 
можна легко пожертву-
вати, що має змусити 
всіх інших людей тако-

 го штибу, які служать донецькій владі, серйо-
 зно замислитися про власні перспективи. 
Важко спрогнозувати, чи справді тих діячів 

судитимуть за звіряче побиття громадян 30 лис-
топада на Майдані, чи ми побачимо ще одну су-
дову комедію. Та в будь-якому разі то чіткий сиг-
нал слугам режиму, кого він здаватиме в першу 
чергу. А це означає, що він увійшов у ту стадію, 
коли не виконуються не лише закони, не лише 
домовленості, а й навіть «понятія».
І ще. А хто може бути гарантом якихось угод 
між владою та опозицією в Україні? Сама 
влада? З її честю, совістю і великим бажанням 
виконувати домовленості? Це смішно. Може, 
опозиція? Але вона не має тієї фізичної сили, 
що могла б примусити регіоналів не порушу-
вати договори. Відсутня в Україні і якась третя 
сила між двома сторонами. Тому вимоги опози-
ції про гарантії з боку міжнародних організа-
цій та іноземних держав є цілком виправда-
ними. Хоча таке втручання справедливо обу-
рює деяких наших співгромадян, у яких рап-
тово прокинулася національна гордість вели-
коукраїнців. 

важко домовлЯТиСЯ  
З владоЮ,  

Яка Є приНЦипово 
НедоговороЗдаТНоЮ
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між стабільністю 
та інстинктом 
самозбереження
Призначення цапів-відбувайлів  
за кривавий розгін Євромайдану 
засвідчило прихильність Януковича 
до проросійського лобі

п
ісля чергової спроби роз-
гону Майдану та штурму 
КМДА в ніч на 11 грудня 
публічно відмежувалися 

(особисто або заявами очолюва-
них ними структур) від силових 
акцій проти Євромайдану Рінат 
Ахметов, Дмитро Фірташ та Ві-
ктор Пінчук. Азаров заходився 
публічно звинувачувати олігархів 
у відсутності інформаційної під-
тримки влади (канали всіх трьох 
були, на диво, об’єктив ними у ви-
світленні Євромайда ну). Трійця 
всіляко намагалася демон    ст  рувати 
свою святість: висловлювала 
«здивування» різкою зміною зо-
внішньополітичного кур  су, пу-
блічно захоплювалася Євромай -
даном і натякала на неприйняття 
силових акцій проти нього. 

Водночас джерела в Партії ре-
гіонів не на диктофон зізнаються, 
що у владному таборі посилилося 
протистояння «яструбів» (люди, 
найбільш наближені до «Сім’ї») 
та «голубів» (насамперед пред-
ставники великого бізнесу). Мов-
ляв, останні дуже роздратовані 
відверто провокаційною діяль-
ністю перших в умовах, коли про-
тестні настрої в суспільстві лише 
наростають. Власне, призначення 
жертовних цапів за силовий роз-
гін Євромайдану якраз і підтвер-
джують ці процеси. 

14 грудня генпрокурор Віктор 
Пшонка винуватцями назвав пер-
шого заступника секретаря Ради 
національної безпеки і оборони 
Володимира Сівковича, началь-
ника столичної міліції Валерія 
Коряка та його заступника, а та-
кож голову Київської міської дер-
жадміністрації Олександра По-

пова. Сівкович і Попов, за сло-
вами Пшонки, «безпосередньо 
тиснули на керівництво київської 
міліції для застосування сили на 
майдані Незалежності в ніч на 30 
листопада». Наступного дня Яну-
кович відсторонив їх від вико-
нання їхніх обов’язків. 

Тобто владна версія подій 30 
листопада видається спонтанним 
перевищенням повноважень або 
навіть бездіяльністю чиновників 
середньої ланки, які не змогли чи 
не захотіли перешкодити екстре-
мальному сценарію розвитку по-
дій. Тим часом логіка цих подій 
як напередодні 30 листопада, так 
і пізніше, зокрема й 11 грудня, 
свідчить про те, що йшлося про 
заздалегідь продумані дії, пого-
джені на значно вищому рівні. 

Народний депутат Геннадій 
Москаль, традиційно посилаю-
чись на отримані з власних дже-
рел таємні документи, повідомив, 
що ще до початку розгону шиф-
рограмою під грифом «таємно» 
було надано наказ усім областям, 
окрім Закарпатської та Івано-
Франківської, направити свій 
«Бер  кут» у розпорядження МВС, 
а зовсім не РНБО чи столичної мі-
ліції. Водночас представники 
опозиції злили у ЗМІ протоколи 
допитів Попова, Сівковича та Ко-
ряка, проведених 13 грудня. Від-
повідно до цих документів остан-
ній дав свідчення, що напере-
додні трагічних подій на Майдані 
йому зателефонував особисто мі-
ністр внутрішніх справ Віталій 
Захарченко і наказав виконувати 
всі команди Володимира Сівко-
вича. А Олександр Попов повідо-
мив, що аналогічну вимогу йому 
висунув сам керівник РНБО Ан-
дрій Клюєв, який для цього на-
чебто двічі телефонував 29 листо-

пада. З протоколу допиту голови 
КМДА випливає, що саме Сівко-
вич координував криваве побо-
їще. Натомість протоколи допиту 
останнього містять інформацію 
про те, що напередодні зачистки 
Євромайдану він зустрічався з 
Андрієм Деркачем, котрий відо-
мий лобіюванням російських ін-
тересів в Україні й має тісні 
зв’язки з кумом Владіміра Путіна 
Віктором Медведчуком, якому 
відводять одну з основних ролей у 
розігруванні російських сценаріїв 
за посередництва українських ви-
сокопосадовців.  

Тобто простежується чіткий 
російський слід. Адже і Клюєв, і 
його заступник Сівкович, і Дер-
кач, не кажучи вже про Медвед-
чука, є давніми лобістами крем-
лівських інтересів в Україні, 
пов’язаними в той чи інший спо-
сіб із радянськими, а потім росій-
ськими спецслужбами. Цей слід, 
як уже не раз писав Тиждень, 
простежувався й раніше. Напри-
клад, для зриву Угоди про асоціа-
цію з ЄС у 2011 році (коли було 
ув’язнено Юлію Тимошенко) та 
на початку 2013-го, коли було за-
стосовано силу проти депутатів, 
які відвідували колишню прем’є-
р  ку в Качанівській колонії перед 
самітом Україна – ЄС. Андрій 
Клюєв, за словами екс-регіоналки 
Інни Богословської, переконував 
її в тому, що Угоду про асоціацію 

автор:  
олесь олексієнко
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не буде підписано навіть тоді, 
коли здавалося, що то вже вирі-
шена справа. При цьому весь час 
він тримав руку на пульсі відпо-
відного процесу, виступаючи 
мало не основним переговірни-
ком із Штефаном Фюле (пока-
зово, що сам Фюле наразі катего-
рично відмовляється від будь- 
яких зустрічей із Клюєвим – усе 
добре розуміє?). 

Свого часу у ЗМІ також потра-
пляло чимало інформації про 
причетність секретаря РНБО до 
провокацій за участю тітушків під 
час травневих зіткнень та побиття 
журналістів у Києві. Тобто Андрій 
Клюєв цілком може виступати 
ключовою особою в реалізації ро-
сійських сценаріїв із дестабілізації 
ситуації в Україні. Однак при 
цьому він і далі обіймає високу 
державну посаду, яка дає йому 
можливість координувати діяль-
ність усіх силових структур. Тож 
цілком логічно, що представники 
опозиції заявляють про необхід-
ність невідкладного відсторо-
нення Клюєва від посади та за-
тримання.

Натомість факт, що в Генпро-
куратурі заперечили причетність 
секретаря РНБО до провокацій на 
Майдані, може свідчити, що Яну-
кович та «Сім’я» повністю довіря-
ють Клюєву, а отже, схвалюють 
його дії. І так само, якщо 30 лис-
топада в Києві справді була про-

ведена спецоперація Москви, то, 
вочевидь, «мали бути в курсі» 
прем’єр-міністр Микола Азаров 
та «сімейний» глава МВС Віталій 
Захарченко. А ЗМІ, контрольо-
вані також «сімейним» Сергієм 
Курченком, зараз забезпечують 
найактивнішу інформаційну під-
тримку «яструбиній» зграї у 
владі. Це дає підстави зарахову-
вати до тих, хто зараз грає на боці 
Москви як мінімум частину 
«Сім’ї».

Логіка спецоперації Росії 
щодо провокування силових сце-
наріїв могла полягати не лише в 
тому, щоб загнати Януковича у 
глухий кут і позбавити альтерна-
тиви капітуляції перед Кремлем 
(судячи з поведінки, вочевидь, він 
про це ще не здогадується). Не 
виключено, що розробники цих 
сценаріїв розраховували також 
(у крайньому разі) спровокувати 
сепаратистський сценарій на Пів-
денному Сході країни. Недарма 
відповідний розвиток подій 
остан    нім часом активно педалю-
вали відверто проросійські сили в 
Україні (Крим, Севастополь, 
«Украинский выбор») і смаку-
вали в Росії. Зокрема, 6 грудня 
Вік тор Медведчук в інтерв’ю раді-
останції «Эхо Москвы» заявив: 
«Розкол в Україні – це доконаний 
факт. Понад те, я можу це до-
вести. Політично, юридично, про-
сто по житті, на пальцях. Країна 
розколота. Бо вона так територі-
ально складена. Ніколи менталь-
ність Львова не буде тотожною 
ментальності того самого Доне-
цька, Дніпропетровська, Харкова 
чи Луганська». При цьому він по-
ставив Київ за ментальністю 
ближче до Заходу України. А 13 
грудня уже прем’єр Росії Дмітрій 
Мєдвєдєв заявив, що Україні на-
лежить «подолати тектонічний 
розлам, який загрожує існуванню 
самої держави». Тим часом росій-
ська сторона вже вустами посла 
РФ в Україні Міхаіла Зурабова пе-
реконувала, що саме результати 
домовленостей 17 грудня можуть 
стабілізувати ситуацію в країні.

Наразі важко спрогнозувати 
дальший розвиток стосунків у 
владному конгломераті: наскіль-
 ки «голуби» готові йти на комп-
роміс із опозицією, а отже, проти-
стояти «яструбам», які відверто 
підігрують Кремлю? Повернення 
опозиції до ідеї голосування за не-
довіру уряду, здавалося б, мало 
свідчити про наявність у неї сиг-
налів про готовність бодай неве-

ликої частини провладної біль-
шості до переформатування пар-
ламенту й Кабміну. 3 грудня від-
повідна ініціатива не дістала на-
лежної підтримки: тоді за недо-
віру уряду проголосувало 186 де-
путатів із 226 необхідних. Однак 
реакція суспільства та Заходу на 
спробу силового розгону Майдану 
в ніч на 11 грудня, а також чергові 
багатотисячні виступи 14–15 груд-
 ня, засвідчили, що проблема сама 
собою не розсмокчеться: потрібно 
давати на неї відповіді. 18 грудня 
Арсеній Яценюк заявив, що для 
вотуму недовіри Кабмінові тепер 
уже не вистачає лише трьох голо-
сів. «Він майже не блефує», – під-
твердив Тижню один із депута-
тів-регіоналів.

Однак «Сім’я», схоже, теж ви-
рішила перейти в наступ. Інфор-
мація, яка з’явилася у ЗМІ із при-
воду можливої відставки трьох 
міністрів, які вважаються близь-
кими до Ріната Ахметова, може 
свідчити про реакцію Януковича 
на публічний демарш свого ко-
лишнього основного спонсора.

Отож нарешті можна гово-
рити про початок протистояння 
між різними групами впливу у 
владі, яке за певного збігу обста-
вин цілком може закінчитися пе-
реформатуванням більшості в 
пар  ламенті на опозиційну до 
уряду Азарова, а може, й до 
«яструбиного» табору. Зокрема, 
якщо на те буде добро Москви, 
контрольовані з Росії комуністи 
проголосують за внесену свого 
часу ними ж постанову про від-
ставку уряду Азарова. А Петро Си-
моненко у відповідних звернен-
нях уже посилає відповідні сиг-
нали. Путіну може бути вигідним 
підігрівання протиріч між різ-
ними групами в українській владі, 
щоб зробити їх більш поступли-
вими для його впливу. Хоч ця гра 
ризикована, оскільки з часом 
може призвести до формування 
проєвропейської більшості. Ре-
зультати візиту Януковича до Мо-
скви здатні, з одного боку, значно 
посилити його позиції серед не-
вдоволених провладних депута-
тів, оскільки фінансово-економіч-
 ні проблеми країни до президент-
ських виборів 2015 року нібито 
зняті. Однак, із другого – вони 
можуть змусити проєвропейське 
лобі до активніших дій, аби не 
втратити, не виключено, остан-
нього шансу втриматися від спо-
взання під російські впливи та по-
силення авторитаризму «Сім’ї». 
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богдан Футей:  
«побиття на Євромайдані є не тільки 
фізичним, а й ментальним:  
влада хоче вселити страх у людей»

у 
інтерв’ю Тижню феде-
ральний суддя США Бог-
дан Футей розповідає 
про реакцію в Сполуче-

них Штатах на силовий розгін 
Євромайдану, а також про за-
грози незалежності й територі-
альній цілісності України та нове 
покоління, що вимагає іншої 
держави.

у. Т.: Як ви охарактеризували 
б ситуацію з розгоном мирних 
демонстрантів на майдані  
Незалежності у києві, коли 
було використано спецпризна-
ченців?

– Я був в Україні, коли це все 
починалося. Масові протести, 
які тривають відтоді й донині, 
свідчать про бажання більшості 
народу мати повноправне член-
ство у Європейському Союзі й 
таким чином гарантувати неза-
лежність, безпечніше і краще 
майбутнє. 30 листопада мене 
вже не було в Києві, але я бачив, 
як «Беркут» жорстоко розправ-
лявся з молоддю, студентами й 
старшими людьми, що вийшли 
реалізувати свої конституційні 
права на свободу слова та зі-
брань. Це брутальне застосу-
вання сили проти мирних мі-
тингувальників засудили між-
народні організації й окремі 
держави, які вимагають пока-
рання для тих, хто це вчинив. 11 
грудня показало: з одного боку, 
президент закликав до діалогу, 
однак із другого – відбуваються 
трагічні події. В Америці це за-
судили й державний секретар, і 
сенатори, й Гельсінська комісія, 
і Гілларі Клінтон, і Вікторія Ну-
ланд. Очевидно те, до чого до-
котилась Україна, вразило всіх. 
До того ж ми чули заяву трьох 
колишніх президентів України 
про поглиблення політичної 
кризи, яка може мати тяжкі на-
слідки для всієї держави, її те-
риторіальної цілісності й суве-
ренітету. Ми, діаспора, підтри-
муємо право українського на-
роду висловлюватися без страху 
переслідування, а тим більше 
фізичного побиття.

у. Т.: Хто в країні об’єктивно 
має відповідати за переви-
щення своїх повноважень, коли 
йдеться про застосування сили 

Спілкувалися 
анна корбут
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проти мирних демонстрантів  
та журналістів?

– Мене дуже дивує ось що. 
Президент Янукович запросив 
представників усіх політичних 
сил, священиків, представників 
громадськості до загальнонаціо-
нального діалогу, казав, що все 
має відбутися виключно в межах 
закону. Як гарант Конституції, 
він обіцяв зробити належне для 
захисту інтересів і прав кожного 
громадянина. Але відразу по-
тому вночі знову було застосо-
вано силу. Хто за це відповідає? 
Безперечно, гарант Конституції, 
влада, міністр внутрішніх справ 
України, «Беркут». Власне, пре-
зидент має захищати Основний 
Закон і права людини, а він каже 
одне, а робить інше.

у. Т.: чи має сенс запрова-
дження персональних санкцій 
проти посадовців в умовах,  
що склалися в україні?

– Санкції – це справа дипло-
матії. Канада вже заявила про 
розгляд такої перспективи. За 
інформацією Держдепу, США 
теж аналізують можливість їх за-
провадження. Очевидно, що це 
має відбутися в межах міжна-
родних відносин і за відповідної 
рекомендації Ради національної 
безпеки США. Водночас держсе-
кретар Джон Керрі та його за-
ступник Вікторія Нуланд закли-
кали Януковича не використову-
вати силу проти мирних демон-
странтів. Крім того, американ-
ські посадовці говорять про не-
обхідність діалогу з людьми.

Тут мені особисто подоба-
ється приклад, який згадав екс- 
президент Леонід Кравчук: коли 
він іще був головою Верховної 
Ради, студенти зібралися на де-
монстрацію на Майдані. Він пі-
шов до них, поговорив, запросив 
до парламенту, і після тієї роз-
мови прем’єр-міністр подав у 
відставку – добровільно чи ні, 
але справу було налагоджено. 
Завдяки розмові вдалося випра-
вити ситуацію.

Білий дім теж розмірковує 
над санкціями, бо, як ви знаєте, 
була петиція, яка зібрала понад 
100 тис. підписів. У такому ви-
падку він зобов’язаний відпові-
сти. Є і резолюції конгресменів 
щодо цього питання. Тож справа 
досить серйозна, і таких заходів 
можна вжити.

Які саме санкції? Насампе-
ред замороження активів. Але 

найбільшим ударом по владі 
була б заборона в’їзду до США. 
Не лише Америка, а й Канада, 
держави ЄС починають про це 
говорити. Я думаю, що українсь-
 кі керівники повинні дуже сер-
йозно над цим задуматися, бо за-
провадження санкцій – дуже ре-
альна можливість. Коли тепер 
запитуєш звичайних американ-
ців (не тільки конгресменів і 
членів уряду) про їхнє враження 
від нинішніх подій, то чуєш, що 
після такого порушення консти-
туційних прав громадян вони не 
хочуть бачити причетних до 
цього осіб у своїй державі і що 
санкції потрібні.

у. Т.: Наскільки, на вашу думку, 
відрізняється Євромайдан за 
його суттю і сприйманням від 
помаранчевої революції?

– Я бачу зміни. Помаранчева 
революція почалася через фаль-
сифікацію виборів. Тоді домага-
лися визнання результатів голо-
сування недійсними й несфаль-
сифікованих перевиборів. Це 
вдалося.

Цього разу протест цілком 
інший. Він почався як Євромай-
дан, але тепер переріс у питання 
про те, куди рухаємося, якої дер-
жави хочемо. Вийшли молодь і 
студенти, висувають свої вимоги, 
хоча й не дуже погоджуються з 
політиками.

В Україні є велика проблема, 
котру я бачу як суддя й учасник 
програм, присвячених верховен-
ству права. Тут існують гарантії 
Конституції, і про них говорять, 
але їх не дотримуються. Найпока-
зовіший приклад – це Конститу-
ційний Суд, за законом він ви-
щий, але якщо поглянути на доку-
менти, ухвалені в межах судової 
реформи, то над ним опинилися 
спеціалізовані суди. Від них зале-
жить, піде справа до ВСУ чи ні.

Тож люди хочуть мати іншу 
державу, компетентну владу, 
яка знає, що робить, дбає про 
народ і про дотримання Консти-
туції. Вони їздили Європою. По-
дорожували західним світом і 
бачили тамтешні реалії. У мене 
стажувалися українські судді, і я 
розмовляв із ними про ці речі. 
Говорю про це на лекціях у Мо-
гилянці. Важливо, зокрема, що 
люди, які народилися після здо-
буття Україною незалежності, 
починають бачити державу по-
іншому – так, як її роль тракту-
ють на Заході.



біограФічНа 
НоТа:
богдан Футей – 
пожиттєвий фе-
деральний 
суддя округу 
Колумбія (від 
1987 року), єди-
ний серед фе-
деральних суд-
дів США украї-
нець. Доктор 
права, профе-
сор. У 1972–
1974-му голо-
вний помічник 
прокурора по-
ліції Клівленда. 
У 1984–1987-му 
очолював комі-
сію з урегулю-
вання міжна-
родних позовів 
США. Член Аме-
риканської асо-
ціації адвокатів 
та Української 
асоціації адво-
катів Америки, 
Координацій-
ного комітету 
допомоги Укра-
їні. Учасник 
програм обміну 
суддями, кон-
сультант робо-
чої групи Верхо-
вної Ради з під-
готовки Консти-
туції України

Не знаю, називати це рево-
люцією чи ні, але те, що відбува-
ється, означає, що громадяни 
очікують іншого життя, іншої 
влади й хочуть бачити краще 
майбутнє.

До певної міри я розчарова-
ний українськими диплома-
тами, зокрема тими, що були у 
США, послами в Європі й ба-
чили, що діялося. Не всі з них 
зараз уже на дипломатичній 
службі. Деякі працюють у своїх 
певних напрямах і роблять це 
ефективно. Але, бувши в Аме-
риці, вони дуже активно висту-
пали за інтеграцію Києва. А те-
пер, коли є реальна нагода все 
це продовжувати в Україні, чо-
мусь мовчать, не стараються в 
якійсь формі себе проявити, або 
ми не чуємо про це.

Однак найбільшим є моє 
розчарування в судовій системі й 
суддях України. Я не бачу тієї су-
дової незалежності, яку гарантує 
Конституція. Довіра народу й 
міжнародних організацій до суд-
дів в Україні дуже мала. Нехай 
би ліпше це було помилкою, але 
всі вважають, що вони прийма-
ють рішення на замовлення 
влади, а не згідно з Конститу-
цією чи законом.

Але ж ніхто не шануватиме 
суддів, поки вони не шанувати-
муть себе. Те саме стосується й 
дипломатів, президента, міністрів. 
Вони стоять на чолі 46-міль  йон -
ної держави й мусять це зрозу-
міти.

Хочу також закликати адво-
катів, правників активніше про 
все говорити й діяти. (За день до 
підготовки цього інтерв’ю було 
опубліковано відкрите звернен-
 ня адвокатів, юристів, правоза-
хисників України до органів суд-
дівського самоврядування, Кон-
ституційного Суду, в якому вони 
висловили «недовіру суддів-
ському корпусу, котрий під тис-
ком або ж під якими-небудь ін-
шими обставинами, захищає не 
права людини і свободи, а сум-
нівні, безпринципні та небез-
печні дії влади всупереч консти-
туційному принципу, гарантова-
ному статтею 19 Основного За-
кону», а також звернулися до КС 
із проханням реагувати на те, як 
конституційні норми внаслідок 
дій влади, а не її неконституцій-
них нормативних актів стають 
неконституційними. Звернення 
підписали 75 фахівців. – Ред.) У 
США, наприклад, діє Американ-

ська асоціація юристів. Вона 
дуже гостро виступає на захист 
прав і гідності людини, Консти-
туції. В нас є Асоціація україн-
ських правників Америки, вона 
теж висловила свою позицію, 
дуже розкритикувавши те, що 
діється в Україні. Але, я думаю, 
якщо події розвиватимуться як 
зараз, ситуація може зайти в глу-
хий кут, адже президент каже 
одне, а робить інше. Унаслідок 
цього можливим є шлях до дик-
татури. А тоді в Україні справді 
може проявитися революція.

І ще одне побоювання. Ко-
лись Михайло Горинь, будучи в 
Народному русі, приїжджав до 
Америки й зустрічався з міні-
стром оборони Річардом Чейні. 
Коли говорилося, що Україна 
буде незалежною, той дуже по-
зитивно це сприймав. Але гість 
із побоюваннями нагадував про 
сусіда з півночі. «Та чого ви таке 
кажете?» – мовив Чейні. Горинь 
відповів, що ті граблі вже били 
нас по чолі двічі: вперше, коли 
ми підписали так звану Переяс-
лавську угоду, й удруге, коли 
утворився Радянський Союз. І 
ми вижили. Небезпека в тому, 
чи витримаємо, якщо ті граблі 
вдарять утретє. Ризик актуалізу-
вався саме тепер, бо без України 
Росія не може бути імперією. А з 
нею може, і не важливо, як це 
називати: Митним союзом чи 
новою Переяславською угодою. 
Одначе народ починає бачити 
небезпеку втрати незалежності, 
територіальної цілісності й май-
бутнього країни.

Я пропонував би створити та-
кий собі уряд національної єд-
ності, щоб президент усе зрозу-
мів і в якійсь формі вони зі-
йшлися з опозицією. А також 
щоб пришвидшити парламент-
ські вибори, домовитися, як бути 
з прем’єром тощо. Народ, 
церква, молодь і студенти вже 
сказали, ким хочуть бути. Прези-
дент має це розуміти як гарант 
Конституції і робити так, щоб у 
державі була довіра. Як не до 

особи, то бодай до Основного За-
кону. Хочу бути оптимістом. 
Сподіваюся, що так станеться. 
Але тепер це в Божих руках.

у. Т.: чи можливий консенсус 
із президентом з огляду на його 
дії? Наскільки Захід вважає за 
реальне з ним домовитися?

– Проблема, як я вже казав, у 
тому, що він говорить одне, а ті, 
хто йому підпорядковується, зок-
рема правоохоронці, роблять 
інше. Отож поняття верховенства 
права, яке він повинен гаранту-
вати, немає. Те побиття, яке ми 
бачили, є не тільки фізичним, а й 
ментальним: влада хоче вселити 
страх у людей, щоб вони боялися 
силовиків. Я думаю, що це по-
милка. Якщо президент справді 
хоче бути гарантом Конституції і 
зберегти верховенство права, він 
повинен зійтися з людьми, опо-
зицією, представниками громад-
ських організацій, церкви, пого-
ворити з ними про дотримання 
правил і шукати мирний роз-
в’язок. Це було б найкраще для 
України. Тоді його поважатимуть 
і дякуватимуть за це.

у. Т.: Якщо буде силове урегу-
лювання нинішньої ситуації,  
чиї сили мають об’єднатися, аби 
протистояти цьому? чи може  
Захід підтримати українців 
більше, ніж на словах?

Перед нашою розмовою я го-
ворив зі знайомим із Києва. Він 
питав, чи мені відомо, що міністр 
оборони США телефонував до 
українського колеги і спілкувався 
з ним на цю тему. Якщо роз-
мова відбувається на рівні очіль-
ників таких відомств, очевидно, 
йдеться про незастосування сили 
до протестувальників. Що ж до 
Америки, то із президентом 
України спілкувався навіть віце-
президент США Джо Байден.

Абсолютно всі засуджують 
використання силовиків. Оче-
видно, потрібно, щоб опозиція 
об’єдналася також – об’єдналася 
з народом. Вони мають не лише 
спільну ціль, а й розбіжності в 
баченні шляхів до неї. Важливо, 
щоб вони розуміли це і йшли на 
діалог із президентом для мир-
ного вирішення. Може, потрібні 
посередники. Тобто всі проти си-
лового врегулювання нинішньої 
ситуації. Якщо воно станеться, 
це матиме дуже негативні на-
слідки для України як самостій-
ної і незалежної держави. 
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Важливо, що люди, 
які народилися 
після здобуття 

Україною 
незалежності, 

починають бачити 
державу по-іншому

НайбільШим Є моЄ 
роЗчаруваННЯ в Судовій 
СиСТемі й СуддЯХ україНи. 
Я Не бачу ТіЄї Судової 
НеЗалежНоСТі, Яку 
гараНТуЄ коНСТиТуЦіЯ



іще раз
новонароджена 
         україна?
дев’ять років тому я була на Майдані в 

день президентських перегонів. Вечо-
ріло, спостерігачі не сумнівались у пе-
ремозі Віктора Ющенка, всі почали 

святкувати. Люди з помаранчевою символікою 
обіймали мене, пишалися тим, що вони 
справж ні європейці, а наступного вечора роз-
лючений сфальсифікованими результатами ви-
борів народ вирішив на Майдані залишитися. 
Незабаром увесь світ говорив про Україну й 
захоплювався мирною Помаранчевою рево-
люцією. Серед лютої 
зими та снігу українці 
зрештою домоглися 
ще одного туру вибо-
рів та нової віхи, на 
яку тоді всі сподіва-
лися як на перший 
крок до реформування 
суспільства.
Уже за рік настало 
розчарування. Прези-
дент Ющенко уклав 
першу угоду з Вікто-
ром Януковичем, ре-
форми загальмува-
лися – і, хоч як це 
прик ро, почався розбрат між помаранче-
вими лідерами. На президентських вибо-
рах 2010 року перемогу здобув не стільки Яну-
кович, скільки розчарування. Той знав, що 
цього разу йому потрібна вся повнота влади, 
тож відразу взявся забезпечувати її собі в усіх 
ланках держави та суспільства.
Відтак останніми роками більшість моїх укра-
їнських друзів відчували апатію: не було й 
мови про готовність до ще однієї Помаранчевої 
революції. Минулі парламентські перегони 
особливо не зацікавили виборців. Ніхто не спо-
дівався на зміну корумпованої системи.
Одначе торік дедалі більше людей почали спо-
діватися, що Угода про асоціацію з ЄС змінить 
ситуацію: будуть проведені необхідні реформи 
у сфері судівництва, громадяни матимуть 
рівні права, скінчиться безмежна влада 
президентсько-прокуратурного режиму.

Отож, коли 21 листопада українці дізналися, 
що втратили історичну можливість, це було 
справжнім шоком для них. Нова революція по-
чалася знизу. Опозиційні лідери підтримали 
протести, однак насправді вона була народною.
Силові заходи за участю підрозділів «Беркута» – 
побиття мирних демонстрантів – спонукали 
людей до ще більшої рішучості. Україна раптом 
прокинулася і ось уже чотири тижні поспіль 
бореться за своє майбутнє серед зимового хо-
лоду. Весь світ співчуває українцям.

Нам у Європі, з нашою 
байдужістю до ЄС че-
рез численні проб-
леми, самовідданість 
людей на Євромайдані 
видається такою собі 
варіацією на «Оду до 
радості» на слова Фрі-
дріха Шиллера й му-
зику Людвіґа ван Бет-
ховена – про май-
бутнє України в Євро-
союзі. Несподівано 
для себе завдяки за-
взяттю українців ми 
згадали про справді 

важливі речі: демократію, права людини, 
верховенство права та прозору ринкову еко-

номіку. Люди, які живуть у суспільстві, де всього 
цього бракує, усвідомлюють значення згаданих 
цінностей на тлі повсякденних проблем.
Влада забороняє українцям протестувати на 
Майдані й погрожує звільненнями з роботи. 
Декому платять: ідеться про так званих тітуш-
ків, що розмістились у Маріїнському парку по-
близу Верховної Ради. Однак людей, які стоять 
на Євромайдані за ідею, легко відрізнити від 
цих заробітчан.
Україна продемонструвала світові справжнє 
обличчя народу, який заслуговує кращого май-
бутнього на своєму 23-му році незалежності як 
держави й залежності від ненаситних олігар-
хів. Європа повинна широко відчинити перед 
нею двері й допомогти звільнитися від мину-
лого.  

автор: 
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україНа 
продемоНСТрувала СвіТові 

СправжНЄ обличчЯ 
Народу, Який ЗаСлуговуЄ 
кращого майбуТНього. 

Європа повиННа Широко 
відчиНиТи перед НеЮ 

двері й допомогТи 
ЗвільНиТиСЯ від миНулого



українська  
дилема для Заходу
Чому західні лідери та громадська думка все ще вагаються, коли 
йдеться про підтримку масових протестів проти режиму Януковича

Є
вропа спостерігає за по-
дія ми в Україні з надією, по-
ганими передчуттями, вто-
мою і цинізмом. Юрби, які 

майже місяць стоять на Майдані, 
надихають її лідерів своєю бо-
ротьбою за демократію та вимо-
гами щодо тісніших зв’язків із ЄС. 
Західні політики захоплюються 
мужністю цих людей і принци-
пово засуджують використання 
сили проти мирних демонстран-
тів, а також відкриту спробу Мо-
скви шантажувати українську 
владу. Але водночас багато євро-
пейських чиновників знають, що 
Кремль сприймає Угоду про асо-
ціацію між Україною та ЄС, котра 

нині зайшла в глухий кут, як пря-
мий виклик президентові Путіну. 
І ще вони мало сумніваються в 
тому, що Росія не лише готова за-
стосувати силу на підтримку Яну-
ковича, а й піти на відверту конф-
ронтацію із західними країнами, 
захищаючи його промосковську 
політику.

Тим часом барикади на вули-
цях Києва у багатьох на Заході ви-
кликають відчуття дежа вю. Ни-
нішнє протистояння дуже схоже 
на повтор Помаранчевої револю-
ції 2004 року, тільки цього разу, 
схоже, немає опозиційних ліде-
рів, яким варто довіряти, чіткої 
стратегії в демонстрантів і про-

стого вирішення давньої про-
блеми з національною єдністю та 
ідентичністю в Україні. Відтак 
сподівання на тріумф демократії і 
на те, що уряд Януковича буде 
змушений піти у відставку, стри-
мує стурбованість із приводу того, 
що опозиційні політики довели 
свою слабкість, розділеність і не-
спроможність вирішувати пи-
тання із впливовими олігархами 
та глибоко вкоріненою культу-
рою корупції.

Західних лідерів вразило при-
йняте в останню хвилину рі-
шення Януковича відмовитися 
від Угоди про асоціацію з ЄС. 
Вони вірили, що, попри тиск Мо-
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скви, той не був готовий заблоку-
вати всі довгострокові економічні 
переваги від Угоди. Але Захід не 
міг замовчати невтішну ситуацію 
з дотриманням прав людини в 
Україні або відмовитися від ви-
моги щодо звільнення Юлії Тим-
ошенко. Несподіване й непо-
штиве рішення українського пре-
зидента не підписувати домовле-
ність дало західним лідерам 
змогу усвідомити, наскільки жор-
сткого тиску з боку Москви зазна-
вав Київ. Однак дальша пове-
дінка Януковича – відправка 
спецпідрозділів міліції для побит -
 тя й арешту протестувальників на 
Майдані – означала втрату ним 
будь-якої надії на поновлення пе-
реговорів із Брюсселем. Відтак на 
Заході ніхто не вірить йому і не 
готовий дати другий шанс.

Попри те, ЄС активно шукає 
компромісу. Покинути Україну й 
віддати її росіянам Захід не може: 
це було б зрадою обіцянок допо-
магати колишнім радянським 
республікам у впровадженні де-
мократії до їхньої політичної 
культури. Тому Європа відіслала 
до Києва високопосадовців, які 
мали переконати Віктора Януко-
вича розпочати переговори з опо-
зиціонерами й відмовитися від 
силового втручання. Однак пре-
зидент розпорядився про черго-
вий наступ на демонстрантів під 
час перебування високої делегації 
ЄС у Києві. Це було цілковитою 
зневагою, що спонукала держсе-
кретаря США Джона Керрі висло-
вити «огиду» (дуже різке слово 
для західного політика).

Однак підтримка, яку Захід 
готовий надавати опозиції, не 
безмежна. Тамтешні уряди не мо-
жуть відкрито втручатися у спра-
 ви України. Навчені сумним до-
свідом в Угорщині, Польщі та Че-
хословаччині, вони знають, що 
обіцянки підтримати антиросій-
ські протести без жодної прак-
тичної допомоги є найгіршим з 
усіх варіантів. Краще не обіцяти 
більше, ніж готові дати Україні. 
Хоч як це прикро, громадська 
думка в багатьох європейських 
державах переймається нею не 
надто, принаймні не настільки, 
щоб зважитися на відкриту конф-
ронтацію з Москвою.

Друга дилема для Заходу: із 
Кремлем усе одно треба підтри-
мувати функціональні відносини. 
Росія – постійний член Ради Без-
пеки ООН, без співробітництва з 
нею буде дуже складно припи-

нити воєнні дії в Сирії або 
пом’якшити кризу на Близькому 
Сході. Однак Путін – непростий 
партнер, він із підозрою ставиться 
до намірів Заходу. Його уявлення 
формувалися під впливом холод-
ної війни та служби в КГБ. Для 
нього та його покоління, як він 
сам зізнався, розпад СРСР був 
найбільшою геополітичною ката-
строфою в історії. У своїй політиці 
він завжди намагається повер-
нути колишні радянські респу-
бліки до російської орбіти. Саме 
тому Москва просуває розши-
рення Митного союзу, до складу 
якого нині входять три держави. 
Україна – важлива ланка цієї по-
літики, і будь-які спроби Заходу 
наблизити її до ЄС будуть сприй-
няті Путіним як виклик для однієї 
з найбільш фундаментальних 
складових його політики.

Ось чому західні лідери не по-
спішають обіцяти демонстрантам 
свою підтримку, обмежуючись 
захопленням їхньою сміливістю 
й рішучістю. Насамперед це 
стосується Великої Британії, яка 
тільки-но починає налагоджу-
вати зв’язки з Москвою після 
шести років надзвичайно пога-
них відносин на тлі вбивства 
колишнього російського агента 
Алєксандра Літвінєнка в Лондо ні. 
Британський прем’єр-міністр Де-
від Кемерон стриманий у своїх 
висловлюваннях щодо України. 
Він сподівається на вигоди для 
Туманного Альбіону у зв’язку з 
розширенням торгівлі з Росією, а 
також на те, що переконає РФ 
узяти у свої руки організацію 
мирної конференції в Женеві 
щодо Сирії.

Більш прямолінійну позицію 
обрали британські ЗМІ. У нещо-
давній редакційній статті The 
Times закликала Януковича піти 
у відставку з огляду на те, що його 
президентство зводилося до зло-
вживання владою, жахливого 
економічного регулювання та 
втручання Росії у внутрішні 
справи України. The Economist 
написав, що застосування сили 
проти мирних демонстрантів у 
Києві свідчить про його моральну 
поразку й підкреслює, наскільки 
він далекий від суспільства. «ЄС 
відмовляється від зв’язків із Вік-
тором Януковичем, однак має 
дати зрозуміти, що за кращої 
влади мрія українців про вступ до 
європейської спільноти може зре-
штою здійснитися», – зазначив 
впливовий тижневик.

Успішна британська літера-
торка українського походження 
Марина Левицька написала для 
The Guardian, що після Помаран-
чевої революції соціум розчару-
вався у владі, а сьогодні україн-
ські націоналісти «загнали себе 
в шалені антиросійські настрої». 
Однак, за її словами, молодь на 
Майдані не хоче гратися в полі-
тичну розплату. Для неї, як пише 
Левицька, ЄС уособлює сучасний 
світ, прозорість у політиці, про-
щання з тягарем минулого і сво-
боду від російського панування. 
Нове покоління українців вважає 
себе частиною глобальної спіль-
ноти молодих людей. Однак ав-
торка запитує: «Чи готовий до 
них ЄС?». Вона побоюється, що 
стиль європейських політиків не 
такий уже й далекий від Януко-
вича і Тимошенко, як їм здається.

Її відповідь підкреслює не-
прості аспекти реакції Заходу на 
події в Україні. Він може співчу-
вати протестувальникам. Але 

Україна має тривалу історію полі-
тичної кризи та корупції у вищих 
ешелонах влади, у зв’язку з чим 
багато західних компаній не по-
спішають у неї інвестувати. Кра-
їна отримує менше інвестицій у 
перерахунку на особу, ніж біль-
шість колишніх радянських рес-
публік. Нині тривають розмови 
про запровадження персональ-
них санкцій із боку ЄС проти 
представників режиму Януко-
вича. Однак західні лідери гада-
ють, що санкції можуть і не зна-
добитися, бо він утратить владу 
швидше. Велика проблема Укра-
їни полягає в тому, що хоч би хто 
прийшов до керма, країна зали-
шатиметься заручницею геополі-
тичного змагання між Росією та 
ЄС, нікуди не подінеться її вну-
трішній розкол і не з’явиться 
сильний лідер. З огляду на це 
вона завжди буде непростим 
партнером для підписання Угоди 
про асоціацію з Європейським 
Союзом. 

Статтю  
The Economist 
про протести 
в Україні 
читайте тут
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громадСька думка  
в багаТьоХ ЄвропейСькиХ 
країНаХ Не НаСТільки 
переймаЄТьСЯ україНоЮ, 
щоб ЗважиТиСЯ На 
відкриТу коНФроНТаЦіЮ  
З моСквоЮ
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у 
Києві цими днями знову 
десант іноземних журна-
лістів, дипломатів, міжна-
родних спостерігачів. Ба-

гато хто вперше в Україні, вони 
рвуться спілкуватися, й кожному 
доводиться пояснювати з нуля. 
«Це знову протистояння проєв-
ропейського Заходу та проросій-
ського Сходу?» Ні, не знову. І 
взагалі не те. Припиніть спрощу-
вати! Забудьте вашого Гантінґ-
тона! Протистояння не на мапі, а 
в головах. Здається, вірять.

Міф, точніше забобон, про 
мало не половину країни як зону 
небезпеки, від якої в минулому 
всі біди, а в майбутньому потен-
ційний розкол і втрата держав-
ності, з’явився відносно недавно, 
на хвилі стрімкого десанту доне-
цької команди в столицю. Доти, в 
добу царювання «дніпропетров-
ських», уявлення про менталь-
ний поділ на «справжніх» і «не-
справжніх» українців, безу-
мовно, існувало, але не ставало 
фактором політичних маніпуля-
цій. Сам Леонід Кучма, «найдні-
пропетровськіший» із дніпропе-
тровських, такі рухи уривав за-
лізною рукою: вивчивши україн-
ську, він публічно поводився як 
президент усієї держави. Пер-
ший прояв політичного сепара-
тизму як такого – сумнозвісний 
захід у Сєверодонецьку, який 

проголосив можливість ство-
рення «Південно-Східної 
Автономної Республіки», це 
сталося після початку Май-
дану 2004 року. Ініціатора 
символічного путчу Бориса 
Колеснікова, одного з чільних 
регіоналів, згодом піддали 
карному переслідуванню 
(втім, нетривалому) за підо-
зрою в захопленні чужого 
майна, а слід було б за дер-
жавну зраду: адже інсургенти 
апелювали безпосередньо до 
президента Росії Владіміра Пу-
тіна...

Межу між «тією» і «не тією» 
Україною кабінетні дослідники 
проводять по-різному: інколи за 
ознакою домінування україн-
ської чи російської мови, інколи 
за результатами голосування за 
ту чи ту партію (тобто ПР та будь-
яку іншу), інколи її взагалі зсува-
ють на захід, до кордону УРСР 
1939 року – усе це свідчить лише 
про штучність конструкту. Схід 
(або Південний Схід), безумовно, 
має свої регіональні відмінності, 
як і в будь-якій європейській кра-
їні – байдуже, унітарній чи феде-
ративній, – але їх не описати в 
такий спосіб.

По-перше, слід зрозуміти, на-
скільки той Схід однорідний. 
Якщо шукати ментальні корені й 
заглибитися в історію, можемо 

одна 
україна

Нові розмови про потенційний 
розкол країни: провокація,  
містифікація, невігластво? 

Чого чекати від Сходу? 
Чого чекати Сходу?

24|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 51 (319) 20–26.12.2013

ТЕмА НомЕРА|Про що моВчить донбас



виокремити території, де місти-
лися форпости української ко-
зацької республіки, ареали віль-
ного фермерського землероб-
ства, й регіони, де на межі 
XIX–XX століть під імперським 
дахом проростали індустріальні 
центри з усіма дитинячими жа-
хами капіталізму, але без його 
духу вільного підприємництва, 
ризику, конкуренції. Хоча й там 
не все так просто: варто від’їхати 
кільканадцять кілометрів від 
промзони вглиб Донеччини чи 
Луганщини – і ви побачите (й 
почуєте) звичайнісіньких україн-
ських селян, які мало відрізня-
ються від своїх родичів із решти 
Слобожанщини.

У дужках зазначимо: коли 
кажуть, ніби гасло соборної 
України прийшло «звідкись із 
Галичини», доведеться нагадати, 
що модерний «український про-
ект» як політичний концепт уко-
тре народився в середині XIX 
століття в середовищі інтелекту-
алів Харківського університету й 
уже потім був підхоплений на ре-
шті етнічних земель. Себто наці-
ональна ідея рухалася зі Сходу на 
Захід, а не навпаки!

Спільний знаменник мен-
тальності умовного Сходу підбив 
СРСР, якому способом Голодо-
мору, індустріалізації, керованих 
зовнішніх міграцій та подальших 
операцій зі зміни свідомості вда-
лося виховати специфічний тип 
«радянської людини». Імперія в 
її новій іпостасі з усією силою 
пропагандистської машини й 
водночас репресивного апарату 
створювала пролетаря за росій-
ським зразком: тотально залеж-
ного в своєму фізіологічному й 
культурному існуванні від дер-
жави, позбавленого уявлення 
про ініціативу, приватну влас-
ність та індивідуальний сценарій 
життя, агресивно настроєного 
проти будь-якої свободи. Пропу-
щена (причому не раз) модерні-
зація лише законсервувала нео-
феодальні стосунки у віджилому, 
найменш презентабельному ви-
гляді.

Російськомовність у цьому 
контексті була не ознакою зміни 
національної ідентичності, а 
радше свідченням своєрідної 
«мінус-ідентичності» без будь-
якого культурно-етнічного ко-
ріння (звідси, до речі, примхливі 
регіональні патріотизми – симу-
лякри належності до спільноти). 
Не дивно, що процедура «пере-

ливання крові» найуспішніше 
проходила в індустріальних цен-
трах, де повсякденне життя обер-
тається навколо «рідного за-
воду» чи «рідної шахти». Сюди 
слід додати особливий статус та-
ких центрів, як Донецьк, Дніпро-
петровськ та Харків, що з огляду 
на структуру промисловості фак-
тично підпорядковувалися без-
посередньо Москві, спілкуючись 
із метрополією через голову рес-
публіканської влади (не забу-
ваймо про Одесу – інтернаціо-
нальний порт і водночас тради-
ційний форпост імперської ідео-
логії в «Новоросії»; що ж до 
Криму, то це зовсім окремий сю-
жет, якого не варто торкатися по-
біжно). Ну, і хай там як, варто 
згадати особливості місцевого 
укладу та побуту, які невпинно 
породжували середовище кримі-
налізованого люмпена з розви-
неними неформальними стосун-
ками та своїми уявленнями про 
етику й культуру.

Цікаво відновити в пам’яті 
дослідження еволюції мовної по-
ведінки (див. Тиждень, № 
47/2011), яка виступає надійним 
маркером не лише культурної, а 
й соціальної ідентичності: якщо 
перепис 1959 року зафіксував на 
Луганщині 87,6% україномов-
ного населення, то станом на 
2001 рік його частка знизилася 
до 50,4%. Справа Лєніна жила й 
перемагала.

Водночас не забуваймо про 
відносно високий рівень освіти 
(хай специфічної, однак освіти, 
особливо коли мова про інже-
нерні дисципліни) й технологіч-
ної культури в індустріальних ре-
гіонах, наявність мережі 
культурно-освітніх закладів, а 
відтак не менш постійне генеру-
вання свідомої, відповідальної 
еліти, уособленням якої можуть 
бути Василь Стус та Іван Дзюба.

Тож якщо погодитися з тим, 
що Схід – резерват радянської 
ментальності, варто зрозуміти, 
наскільки вона корелює з мис-
ленням сучасної Росії зразка 
2013 року, чи справді її носії тя-
жіють до об’єднання зі своїми 
«духовними братами». Переду-
сім слід констатувати, що впро-
довж останніх двох десятиліть 
Російська Федерація значною мі-
рою звільнилася від ідеологічних 
декорацій доби комунізму, які 
дещо маскували її шовіністич-
ний стрижень. Вона стала відвер-
тішою (аж до цинізму) у відстою-

ванні своїх інтересів імперії як 
такої. Зміст постійних послань до 
закордонних потенційних вірних 
«Русского міра» не залишає сум-
нівів, що їх чекають під імпер-
ською короною саме як «молод-
ших братів». Пропаганда про-
владних московських каналів (а 
інших не залишилося), яка без-
перешкодно поширюється в 
Україні, здатна викликати образу 
й роздратування навіть у найбай-
дужіших до політики громадян 
України, за винятком окремих 
ностальгуючих маргіналів. Стри-
жень нинішньої російської іден-
тифікації – не мова й не куль-
тура, а переконаність у належ-
ності до агресивної надособистіс-
ної та безособистісної суперсили; 
це відчуття українцям не прита-
манне. Не варто забувати тенден-
ції Росії останніх років: міжет-
нічні конфлікти, розквіт етнічної 

злочиності, зростання примітив-
них націоналістичних настроїв і 
ворожості проти всіх прибульців 
(зокрема, власне, й громадян ро-
сійської держави). Плюс реалії, 
добре знайомі українцям із влас-
ного досвіду, але помножені на 
масштаб та безкарність: коруп-
ція, свавілля бюрократів, силови-
ків, керованість судів, податко-
вий тиск на малий і середній біз-
нес, інституційна та побутова не-
захищеність. Єдиною позитив-
ною відмінністю в очах несвідо-
мого українського обивателя 
може бути відносно вищий рі-
вень зарплат і пенсій, досяжний 
завдяки перерозподілу нафтога-
зової ренти за принципом крихт 
із панського столу. Що ж стосу-
ється українських політичних та 
бізнесових еліт, то вони, зда-
ється, остаточно збагнули всі не-
безпеки «злиття й поглинання» 
на державному рівні: конкурен-
ція за власність із надпотужним 
російським бізнесом, статус без-
правних васалів, утрата будь-
якого впливу на прийняття рі-
шень аж до подальшого усу-
нення, ненадійність будь-яких 
гарантій із боку майбутнього сю-
зерена.

Таким чином, нині ніхто з 
українців, ані нагорі, ані внизу, 
за фактом не зацікавлений у вхо-

одна 
україна
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дженні до складу східного сусіда, 
хіба що окремі представники 
п’ятої колони, але їхня мала чи-
сельність не дає змоги детально 
проаналізувати: хто з них є пря-
мими агентами впливу на гро-
шовому утриманні, хто – послі-
довними й переконаними при-
бічниками імперії, а хто – затур-
каними жертвами радянського 
виховання. Ці останні навряд чи 
усвідомлюють, що предмета їх-
ніх марень уже не існує, вони 
прагнуть воз’єднатися не з ре-
альною державою, а з ефемер-
ним уявленням про країну своєї 
молодості, яка давно перебуває в 
міфологічному «мертвому часі». 
Операція «Back in the USSR» тех-
нічно неможлива. Що ж до сим-
патиків входження до Митного 
союзу на правах суб’єкта, то вони 
так само погано уявляють кон-
кретні наслідки такої операції, 
це радше емоційна реакція, пе-
реляк, бажання нічого не мі-
няти, «аби не було гірше», вони 
жертви пропаганди й свого мі-
фологічного світогляду. Голо-
вне, що ця слухняна маса по-
збавлена суб’єктності й через 
особливу ментальність вельми 
залежна від лідерів «громадської 
думки» (в даному випадку сло-
восполучення варто взяти в 
лапки). Але не слід забувати про 
вразливість саме цієї категорії 
щодо недружньої пропаганди з 
боку іноземних (де-юре й де-
факто) медіа, які наразі доміну-
ють у інформаційному просторі 
України. Хоча що стосується, зо-
крема, Донбасу, то там спостері-
гається підвищена довіра саме 
до місцевих ЗМІ, які відповідно 
перебувають під контролем там-
тешніх еліт і поводитимуться 
згідно із вказівками.

Нарешті слід констатувати 
зміни в настроях українського 
Сходу, які відбулися за останні 
три роки. По-перше, помітним є 
депресивне розчарування: обіця-
ного «покращення вже сьогодні» 
не сталося, й символічної ком-
пенсації у вигляді відпрацьова-
ної кнопки місцевого патріо-
тизму (мовляв, нас грабує не чу-
жий, а свій) явно недостатньо. 
По-друге, виросло нове поко-
ління освічених «східняків», які 
вже не задовольняються регіо-
нальною нішею, поле їхньої реа-
лізації, так чи так, уся Україна, 
тож доводиться розширювати 
обрії, знаходити спільну мову із 
представниками інших регіонів, 

узагалі якось адаптуватися. Той-
таки Донецьк останнім часом 
асоціюється не лише з позолоче-
ними пам’ятниками, а й із диво-
вижними арт-проектами та опер-
ними виставами, які зробили б 
честь будь-якій культурній сто-
лиці. По-третє, з погляду моно-
літного світосприймання своєї 
«соціальної бази» п. Янукович 
зробив необережний крок: стрім-
кий, несподіваний, хай навіть де-
коративний розворот до Європи 
остаточно збив із пантелику ідео-
логічну орієнтацію вірного елек-
торату.

Іншими словами, розкол 
нашої держави у такому ви-
гляді, як уявляють іноземні 
спостерігачі, не те, щоб немож-
ливий; скажімо акуратніше: він 
малоймовірний. Серед усіх на-
явних у країні сил у даному сце-
нарії можуть бути зацікавлені 
лише дві групи: а) прямі агенти 
московського впливу; б) деякі 

представники (не всі) «Сім’ї», 
яким уже нічого втрачати. Чи 
достатньо цього для реінкарна-
ції шантажу зразка 2004 року, 
значною мірою залежить від 
тривалості й послідовності Єв-
ромайдану.

У ставленні Заходу й Цен-
тру до Сходу за останні роки 
накопичилося чимало поми-

лок і гріхів. Мова ненависті, 
демонізація «донів» (так само, 
як і демонізація «бандер», з ін-
шого боку) була не надто про-
дуктивною для налагодження 
загальнонаціонального діалогу 
й практичного «зшивання» 
країни. Відсутність справжньої 
українізації краю після 1991-
го, а особливо після 2004 року 
(тобто залучення населення до 
спільної ідентичності в межах 
єдиної політичної нації), не ка-
жучи про дерадянізацію, зали-
шила в недоторканості біль-
шість фобій з обох боків. По-
при те, поведінка населення в 
Харкові, Донецьку, Дніпропе-
тровську, Одесі доводить, що 
логіка подій та індивідуальні 
зусилля частково компенсу-
вали брак політичної волі: 
численних посланців півден-
но-східних областей на цен-
тральному Майдані, наявність 
місцевих Євромайданів, від-
чутні настрої співчуття й під-
тримки Києву важко було уя-
вити дев’ять років тому.

На часі – необхідність чітких 
і зрозумілих Сходу меседжів 
«уже сьогодні», пропозиція зро-
зумілих сценаріїв розвитку, 
чесна розмова про проблеми не-
минучої модернізації з урахуван-
ням «невивчених уроків». Це, 
власне, головна тенденція остан-
ніх тижнів: уже наявна постійна 
апеляція Євромайдану до Сходу 
стосовно єдності в боротьбі у 
складі єдиної України проти 
спільного супротивника – узур-
патора, феодала, представника 
мертвого минулого. 

«ПОКРАЩЕН-
НЯ» ВІД СВО-
їХ. Населен-
ня Південного 
Сходу, особли-
во Донбасу, 
деморалізова-
не невиконан-
ням обіцянок 
«своїми по ну-
тру», однак за-
лишається у 
стані аморф-
ної слухняної 
маси, що орі-
єнтується на 
«господарів 
життя»
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донбас є не тільки шах-
тарським та металур-
гійним краєм, а й тере-
ном, звідки вийшла 

ціла низка відомих культурних 
діячів, бізнесменів, науковців 
тощо. Але їхня кількість досі не 
переходить у якість, оскільки 
регіон і далі перебуває в ідеоло-
гічному та економічному по-
лоні у нинішнього владного 
клану – спайки криміналу та 
колишніх партійних функціо-
нерів. Про специфіку цього за-
стою Тиждень поспілкувався 
з донецьким науковцем, соціо-
логом та істориком Оксаною 
Міхеєвою.

у. Т.: На донбасі, всупереч уста-
леним стереотипам, є чималий 
прошарок технічної та культур-
ної інтелігенції, так само як і біз-
несу, необов’язково «регіональ-
ного». утім, вони мовчать і жод-
ним чином не намагаються ак-
тивно боротися з нинішньою 
системою. Як вам здається, 
чому? 

– Відсутність видимої актив-
ної позиції донбаської інтелігенції 
пов’язана, як на мене, з низкою 
моментів. Не слід забувати, що 
чимала її частина вже стала київ-

ською – це відбувалося кількома 
хвилями і не тільки останнім ча-
сом. Відтак можна знайти чимало 
представників Донецького регі-
ону як серед активних учасни-
ків Євромайдану, так і поміж 
працівників різних установ, 
ЗМІ, сфери бізнесу, політикуму.  
І вони в той чи інший спосіб пре-
зентують своє бачення всього, що 
відбувається. Інший момент – 
поза сумнівом, варто говорити 
про наявність певних острахів із 
приводу можливості втратити 
останнє через необережно прояв-
лену позицію. Цим останнім зде-
більшого є робота, лишитися без 
якої в нинішніх умовах для меш-
канця регіону є катастрофою. Для 
повнішого розуміння цього слід 
усвідомлювати, що на Донбасі 
мале та середнє підприємництво 
так і не стало сферою реалізації 
для людей. Більшість працюючих 
тут задіяні в жорстко структурова-
ному каркасному бізнесі, у роботі 
великих корпорацій чи підпри-
ємств, тож вони потрапляють під 
їхній дисциплінуючий вплив. 
Найзатребуванішою якістю су-
часного працівника стала лояль-
ність, що відтіснила на другий 
план навіть професійність. 

у. Т.: але ж це якесь зачароване 
коло. бояться – мовчать, а отже, 
не мають шансів на будь-які 
зміни.

– Саме через це ще одним 
специфічним моментом є поява 
тут, як я її для себе означила, «ак-
варіумної» свідомості – я кажу 
про замикання експертного се-
редовища на самому собі. На чи-
малій кількості регіональних 
круг лих столів, конференцій, се-
мінарів тощо відбуваються хо-
роші рефлективні, критичні ви-
ступи і… нічого. Зібралися, пого-
ворили між собою, зраділи, що 
знайшли людей зі спільним ба-
ченням у межах одного «акварі-
ума». Йдеться про обмежену кіль-
кість людей, які знають одне од-
ного і вважають таку публічність 

цілком достатньою. Не в останню 
чергу це пов’язано з відсутністю 
бодай якогось результату таких 
виступів, та й загалом діяльності. 
Перед мешканцями Донбасу 
часто постає альтернатива:  
або активно діяти і в підсумку не 
отримати нічого або нічого не ро-
бити й мати той самий результат. 
Поєднання відчуття відсутності 
сенсу в будь-якій активності з ко-
мерціалізацєю свідомості дає 
нову генерацію акторів, готових 
втілювати настанови будь-якого 
замовника. І ще, як на мене, дуже 
важливий низький рівень довіри 
та відповідно солідарності. На 
сьогодні це не є специфічними 
рисами Донбасу, вони характерні 
для країни загалом, що добре по-
казують результати щорічних до-
сліджень, які проводить Інститут 
соціології НАН України. Поясню 
на конкретному прикладі. Пере-
січний малий чи середній під-
приємець, який потенційно міг 
би підтримати Євромайдан, розу-
міє, що його відсутність на роботі 
протягом місяця фактично вб’є 
його бізнес. Він міг би солідари-
зуватися з кимось іншим, розпо-
діливши в такий спосіб еконо-
мічну та громадянську відпові-
дальність. Однак здебільшого 
цього не відбувається. Тож доне-
цькі прибічники Євромайдану 
обмежуються фінансовою допо-
могою та працюють на створення 
«картинки» його наявності в До-
нецьку. Має місце також вну-
трішній конфлікт, пов’язаний із 
браком раціональної моделі ви-
ходу з кризи, яка враховувала б 
інтереси «всіх» Україн, бо, усві-
домлюючи глибину сучасної 
кризи, представник донбаської 
інтелігенції не знаходить себе і в 
націоналістичних проектах. До 
речі, оскільки вже заговорила 
про різні України, я погано став-
люся до конструкту «двох 
Україн», що є, посуті, політтехно-
логічним, таким, що географічно 
фіксує стереотипізовані моделі 
«бандерівця» чи «донецького» й 
щоразу підігрівається та викорис-
товується для створення необхід-
них електоральних настроїв. І ще 
один важливий момент. Трива-
лий час в Україні політичні кам-
панії будуються таким чином, що 
ми обираємо не краще з-поміж 
найкращого, а найменше з лих. 
Відповідно усвідомлення, що ті, 
хто при владі, погані, поєдну-
ється на рівні масової свідомості з 
думкою, що інші ще гірші або їх 

період застою
Історик-соціолог Оксана Міхеєва про те, чому 
мовчить донбаська інтелігенція та чого хоче 
тамтешній бізнес

Спілкувався 
богдан 

буткевич
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узагалі немає. А якщо ви не ба-
чите альтернативи, то який сенс 
має боротьба? 

у. Т.: Не підтримуючи створену 
партією регіонів сепаратистську 
міфологему про «донбаську 
ідентичність», як можна визна-
чити основні риси регіонального 
світосприйняття на донбасі? 

– Я не сказала б, що «дон-
баську ідентичність» вигадала 
саме Партія регіонів. Як не мене, 
своїм корінням ця міфологема 
сягає ще радянської традиції 
культу малої батьківщини, яка в 
донбаському варіанті включала в 
себе героїзацію праці й праців-
ника (передусім вугільної та ме-
талургійної промисловості), фор-
мувала відчуття особливого 
шляху, унікальної історичної долі 
цього регіону (з революційним 
відтінком) і зрештою оформи-
лася в той самий місцевий патрі-
отизм, що й досі залишається 
складовою ментальності пересіч-
ного мешканця Донбасу. Озна-
чена ідентичність доволі стійка. 
Як свідчать дослідження, у до-
неччан протягом усіх років неза-
лежності серед групових ідентич-
ностей домінує локальна регіо-
нальна, себто донецька. До речі, 
на сьогодні вона переживає ці-
каву реновацію за рахунок уве-
дення в цей радянський кон-
структ Донбасу ще й елементів іс-
торії дореволюційного приват-
новласницького розвитку про-
мисловості в поєднанні з «вал-
лійською ідентичністю». Останнє 
добре помітно на прикладі місце-
вої періодичної публіцистики та 
низки сайтів, присвячених згада-
ному регіону. Однак на рівні сві-
домості пересічного його меш-
канця я не трактувала б дон-
баську ідентичність як сепара-
тистську. І це знову ж таки 
пов’язано з культом малої бать-
ківщини, яка логічно була вбудо-
вана в конструкт батьківщини ве-
ликої – СРСР. Відповідно й су-
часне домінування регіональної 
ідентичності не свідчить про ба-
жання відділитися від теперіш-
ньої більшої батьківщини – 
України. Сепаратистські тенден-
ції даються взнаки, коли це вхо-
дить в інтереси політичних та 
олігархічних кіл, натомість про-
сті люди, за результатами дослі-
дження, у низці питань демон-
струють позитивне ставлення до 
єдності України. 

у. Т.: а як щодо кримінального 
елемента в «донбаській ідентич-
ності»?

– Розуміння кримінального 
мислення, як на мене, також не 
може бути повним без звернення 
до радянського минулого. На-
певно, це доволі відомий факт, 
що за часів СРСР Донбас був регі-
оном, на підприємствах якого 
мог ли працевлаштовуватися ко-
лишні кримінальники. Тож усі 
поволі призвичаїлися жити в се-
редовищі, де навколо чимало лю-
дей (за неофіційною радянською 
статистикою, йшлося про кож-
ного п’ятого), які пройшли через 
радянську пенітенціарну систему. 
Стикаючись із такою проблемою 
віч-на-віч, коли особа зі злочин-
ним шлейфом – ваш сусід, почи-
наєте сприймати це зовсім по-
іншому. І для вас уже інакше зву-
чать питання про те, чи залиша-
ється людина злочинцем після 
того, як уже спокутувала провину 
в тюрмі. Можу навести приклад 
зі свого особистого досвіду. Я зро-
била для себе цікаве відкриття, 
коли писала ще кандидатську 
дисертацію на тему «Кримі-
нальна злочинність та боротьба з 
нею в Донбасі 1921–1928 рр.».  
У межах дослідження була зму-
шена звернутися до словників 
кримінальної «фені» й несподі-
вано усвідомила, що значення 
більшості тих слів мені відоме з 
дитинства, бо це мова мого спіл-
кування з однолітками. І то лише 
одна з ілюстрацій того, наскільки 
ці світи – кримінальний та зви-
чайний – тут перетинаються.  
А додайте сюди ще одне проти-
річчя: з одного боку, йдеться про 
людину з досвідом ув’язнення, а з 
іншого – згідно з радянською мі-
фологемою то герой – шахтар чи 
металург, який своєю важкою 
працею формує добробут усієї 
країни. І все це породжує не так 
кримінальну свідомість, як інше 
ставлення до людини з відповід-
ним минулим, яке без розуміння 
означених деталей специфічно 
сприймають ті, хто не стикався з 
проблемою. А для тих, хто має 
кримінальний шлейф, успіх такої 
людини – це результативна стра-
тегія подолання соціальної де-
привації.  

у. Т.: до певного моменту свого 
розвитку донбас багато в чому 
нагадував СШа – там формува-
лося своєрідне авантюрне, але й 
перспективне середовище з ко-

лишніх кримінальників і водно-
час найбільш активних, цілеспря-
мованих людей, плюс молодий 
енергійний капітал та великі при-
родні ресурси. але нині регіон 
цілковито втратив свій інновацій-
ний потенціал, перетворившись 
на заповідник совка. із чим це 
пов’язано і чи є шанс знову від-
творити таку перспективу?

– Окрім згаданої вже лояль-
ності пересічного мешканця 
Донбасу, спричиненої залеж-
ністю від великих корпорацій та 
заробітної плати, це пов’язано з 
відчуттям повної беззахисності в 
наскрізь корумпованій державі. 
В Україні стосунки «ти мені – я 
тобі» вже давно перестали бути 
кримінальним злочином, нато-
мість сформували корупційний 
характер повсякденної взаємодії 
майже в усіх сферах. Це мінімі-
зувало відчуття соціальної спра-

ведливості та породило впевне-
ність у тому, що правий і силь-
ний лише той, у кого є гроші. 
Усвідомлення такого стану ре-
чей зупиняє людську дію вже на 
старті. Інша складова питання – 
що робити? Думаю, ті люди, чиї 
економічні інтереси сконцентро-
вані на Донбасі, прекрасно розу-
міють, що ми все одно вже сто-
їмо перед необхідністю карди-
нальних змін. Останні пов’язані 
з цілою низкою кроків із ре-
структуризації підприємств, за-
провадження новітніх техноло-
гій. І водночас зрозуміло, що це 
матиме й вагомі соціальні на-
слідки, оскільки вивільнить зна-
чну кількість людей, питання 
працевлаштування для яких є 
питанням виживання. Нам по-
трібні справжні креативні еконо-
мічні та соціальні проекти, поява 
яких гальмується тим контек-
стом існування сучасної України, 
про який я вже казала. Насампе-
ред це має бути раціональний 
сценарій, спрямований на реаль-
ний розвиток економіки, бо саме 
економічні питання можуть 
легко мотивувати й об’єднати 
Донбас навколо побудови нової 
Української держави. 

На Донбасі мале та 
середнє 

підприємництво 
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чому не страйкує донбас?
Я

кихось 25 років тому на 
1/6 частини суші, що зва-
лася в той час СРСР, не-
можливо було знайти 

більш бунтівного народу, ніж 
шахтарі. Не випадково гірники 
першими розгорнули масштаб-
ний страйковий рух, коли умови 
життя в країні стали зовсім не-
стерпними. Сьогодні багато хто 
переконаний, що саме страйки 
шахтарів у 1989-му фатально 
підломили Радянський Союз. 
Адже вони висували тоді не 
тільки економічні, а й політичні 
вимоги, що сколихнули й інші 
регіони.

Донбас, який вважався на 
той час одним із головних вуг-
ледобувних районів СРСР, брав 
у страйках активну участь. Тут 
піднялося понад 200 тис. гірни-
ків. Стільки само, скільки зби-
рається сьогодні на Майдані в 
Києві, от тільки тоді ніхто в До-
нецьку не наважувався назвати 
своїх земляків «ледарями». Всі 
розуміли, для чого потрібен 
страйк. 

Результатом шахтарських 
акцій протесту став Закон 
«Про економічну самостій-
ність УРСР», ухвалений Верхо-
вною Радою 3 серпня 1989 
року. Таким чином Донбас 
зробив свій внесок і в май-
бутню політичну незалежність 
усієї країни. Гірники стали ло-
комотивом змін, а пізніше під-
тримали й незалежність від 
Москви, що допомогло Україні 
безболісно та мирно піти у 
вільне плавання після століть 
боротьби за самостійність.

Утім, як виявилося, то був 
тільки початок, і страйковий 
запал Донбасу не згасав ще 
довго – всі наступні 10 років. 
Глибока криза у вугільній га-
лузі та перехідний період в еко-
номіці зробили шахтарські ре-
гіони осередком нестабільності 
в Україні. Борги із зарплати тут 
накопичувалися роками. Ма-
сові акції протесту гірників у 
1990-х відбувалися майже що-
року, часом набираючи навіть 
кривавих форм. У 1998-му 
краснодонський шахтар Олек-
сандр Міхалевич, якому два з 
половиною роки не платили 
зарплати, здійснив акт само-

спалення. Того самого року 
«Беркут» по-звірячому побив у 
Луганську 22 страйкарів.

Як і в СРСР, в Україні ви-
моги шахтарів не обмежувалися 
суто меркантильними інтере-
сами. Були й політичні лозунги, 
які змінювалися залежно від 
політичної ситуації в країні. На-
приклад, якщо в 1989-му гір-
ники виступали за економічну 
незалежність України від цен-
трального уряду, то в 1990-х, на-
впаки, за максимально тісний 
союз із Росією та автономію 
Донбасу. Щоправда, про ці ви-
моги відразу забували, 
тільки-но уряд починав закри-
вати борги із зарплати.

«Ковбасне питання» завжди 
було основним у шахтарському 
страйковому русі Донбасу. Зо-

крема, в 1993 році масштабна 
хвиля протестів здійнялася че-
рез підвищення цін. Подорож-
чання напівкопченої ковбаси до 
20 тис. крб (зарплата шахтаря 
становила 120–180 тис.) при-
звело практично до повстання 
регіону, яке уряду вдалося пога-
сити зі значними труднощами.

Гірники були, по суті, єди-
ною силою, що наводила жах 
на українську владу. Вони би-
лися з міліцією, перекривали 
залізниці, автотраси і мости, 
прямували на Київ, стукали 
касками під Кабміном, щоразу 
змушуючи керівництво йти на 
поступки. Сучасний Майдан, 
напевно, знайшов би дуже га-
рячий відгук у їхніх серцях і по-
повнився б 30–40 тис. доне-
цьких хлопців, які в разі зі-
ткнень із «Беркутом» поводи-
лися б куди брутальніше, ніж 
столичні студенти. Однак ста-
лося так, що на межі тисячоліть 
хвиля шахтарських протестів 
досить швидко зійшла нані-
вець. І сьогодні колишній мо-
лодечий запал Донбасу пере-
творився на дивовижну й нети-
пову для цього краю апатію. 

Якщо лише 15 років тому Схід 
України вважався найбільш не-
спокійним і бунтівним регіо-
ном країни, то сьогодні він то-
тально реакційний і його мен-
талітет відкрито називають 
«рабським». Дійшло до того, 
що тепер замість тисяч страй-
куючих робітників він відправ-
ляє до Києва тисячі штрейкбре-
херів, які слухняно махають 
прапорами на підтримку уряду 
та начальства.

чому Це СТалоСЯ?
Головна причина такої мета-
морфози – розпад вугільної га-
лузі. Реформи, що призвели до 
ліквідації шахт та звільнення 
десятків тисяч робітників, зла-
мали хребет шахтарському руху, 
кардинальним чином перефор-
матували економіку Донбасу. 
Страшна криза 1990-х та еконо-
мічне лихо, що спіткало міста 
регіону, спустошили їх, втомили 
та деморалізували населення, 
призвели до того, що наймен-
ший перепочинок у нескінчен-
ному страйковому марафоні 
люди сприймали як велике 
благо.

Відома річ: щоб грамотно ві-
дібрати в лоха гроші, потрібно 
спочатку відняти все, а потім 
повернути половину. Тоді обма-
нутий, можливо, навіть почува-
тиметься щасливим. У доне-
цьких шахтарів спершу забрали 
все. Кинули їх в умови апокаліп-
сису, коли зарплата $100 вважа-
лася немислимо високою, коли 
люди просівали породу на тери-
конах, щоб не замерзнути й не 
померти від голоду, запарювали 
дітям комбікорм, отримували 
зарплату борошном і цукром, 
розбирали на частини непрацю-
ючі заводи. А потім, після 
всього, дали роботу на копан-
ках. І безробітна маса полізла із 
задоволенням у вузькі нори, за-
бувши про страйки та протест. 
Зайнялася дрібними заробіт-
ками, розбрелася по інших міс-
тах.

Найактивніші поїхали на-
завжди й облаштувалися там, 
де для них було хоч якесь май-
бутнє, або пішли у вугільний 
бізнес. Відкрили нелегальні 
шахти й вугільні склади, вбу-

Якщо лише 15 років 
тому Схід України 
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уряду

дувалися в кримінальну верти-
каль, після чого їм стало не до 
страйків. Інші влаштувалися 
працювати на хазяїна або за-
лишилися на державних шах-
тах, де зарплату з часом стали 
виплачувати регулярно. І це 
хитке затишшя в шахтарських 
містах було сприйняте саме як 
та довгоочікувана стабільність, 
про яку так багато говорять і в 
наші дні.

Монолітність шахтарського 
руху була знищена на початку 
2000-х років. Якщо до цього 
часу всі шахти в країні були 
державними й гірники пере-
важно перебували в рівних 
умовах і виступали єдиним 
фронтом, то потім величезна 
кількість людей втратила разом 
із роботою й можливість страй-
кувати. Деякі шахти стали при-
ватними, і їхні робітники вже 
дивилися на колишніх колег-
бюджетників як на невдах. Роз-
вал галузі спричинив і розвал 
профспілок, зникнення того, 
що було прийнято пафосно 
називати «шахтарським брат-
ством». У низці міст регіону 
шахт не лишилося зовсім і гір-

ничий фах став таким самим 
анахронізмом, як професія са-
жотруса.

Без потужного об’єднавчого 
чинника у вигляді галузевої со-
лідарності протестний рух Дон-
басу швидко зійшов нанівець, 
адже металурги з підприєм-
цями об’єднувалися в один мі-
тинг уже не так охоче, як гір-
ники сусідніх шахт. А потім 
з’явився Янукович, сходження 
якого на прем’єрський престол у 
Києві збігся в часі зі стабіліза-
цією економічних показників 
країни. 2002 року у вугільній га-
лузі вже нічого було руйнувати. 
І донецький політик став у сві-
домості місцевих жителів таким 
собі рятівником, який обіцяв 
підняти з руїн усе розвалене по-
передниками. А всі, хто був 
проти його кандидатури, стали 
відповідно ворогами трудового 
народу.

У чомусь розіграна Янукови-
чем політична комбінація в 
2004-му і 2010-му нагадує при-
хід до влади Гітлера в Німеч-
чині. Як і фюрер, він спекулю-
вав на озлоблених настроях 
приниженого й розтоптаного 

Донбасу, голоси якого забезпе-
чили йому високий результат. 
Причому зробив це двічі: 
вперше – оголосивши себе ря-
тівником «регіону-годува ль-
ни ка», спустошеного економіч-
ною кризою 1990-х, а вдруге – 
зігравши на образах уже 2004 
року, коли в «шахтарів забрали 
їхній вибір». Другий раз вия-
вився вдалішим.

І недарма Донбас сьогодні 
не бунтує проти Януковича. Для 
більшості місцевих жителів він, 
як і раніше, фюрер, якому зава-
жають відновити край ворожі 
сили. Навіть перелік сил майже 
не змінився: євреї, хижий Захід, 
продажна опозиція, п’ята ко-
лона. Хіба що замість комуністів 
у тренді тепер «фашисти». Так 
пише місцева преса. Так кажуть 
людям кишенькові провладні 
ЗМІ. Проти фюрера не бунту-
ють.

Ось тільки фюрер із Януко-
вича несправжній. І рано чи 
пізно ця підробка все ж спливе. 
А голий фюрер – це ще гірше, 
ніж голий король. Розчару-
вання Донбасу може бути дуже 
гірким. 

Найактивніші 
поїхали назавжди 
й облаштувалися 
там, де для них 
було хоч якесь 
майбутнє, або 

пішли у вугільний 
бізнес
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дике прикордоння
Кримінальна контрабанда – єдина можливість вижити в східних 
районах Донбасу

п
ісля знищення більшості 
промислових підпри-
ємств і шахт Донеччини 
та Луганщини в бага-

тьох населених пунктах 
контрабанда стала єдиним по-
рятунком для місцевих жите-
лів. Щоправда, «пощастило» 
не всім, а лише тим, хто про-
живає безпосередньо близько 
до українсько-російського кор-
дону – там, де він найзручні-
ший для нелегального пере-
тину. У таких місцях переправ-
лення товарів в обхід митниці 
стало бізнесом для тисяч лю-
дей із обох боків. Усе це супро-
воджується тотальним безза-
конням: фактично в цілих ра-
йонах Донбасу життя нагадує 
Дикий Захід. Чи то пак Схід, де 
все тримається на страху, в 
чому Тиждень упевнився на 
власні очі. Луганському при-
кордонню не загрожує ні ЄС, ні 
Митний союз. Тут немає про-
тесту, немає стратегії, немає 
мрії. Сама лише глибока без-
просвітність.

жиТТЄдайНий ТраФік
«Я втік звідти, як тільки зміг, – 
розповідає Сергій із Краснодона 
Луганської області, що вже сім 
років мешкає в Харкові (з ним 
кореспонденти Тижня поспіл-
кувалися на київському Май-
дані). – Люблю місце, де наро-
дився. Там жив і працював іще 

мій прадід. Однак жити в тому 
беззаконні й страху, які зараз 
панують на моїй рідній Красно-
донщині, просто не можу».

Для тих, хто мешкає не на 
Донбасі, Луганська область – 
щось маловивчене й дике, 
практично індіанські, чи, точ-
ніше, шахтарські прерії, до 
яких доїжджають одиниці. 
Мало хто уявляє собі, що таке 
сьогодні українсько-російське 
прикордоння. А реальність 
така, що територія ця – прак-
тично вільна від державного 
законодавства зона, яка пере-
буває під контролем злочинних 
угруповань. Східна частина 
Луганщини сьогодні виживає 
виключно за рахунок напів-
кримінального промислу: 
контрабанди або нелегального 
вуглевидобутку. Все це «кри-
шують» місцеві правоохоронні 
органи, що тримають у страху 
цілі райони.

Кордон цілком може пре-
тендувати на роль містоутво-
рюючого підприємства прак-
тично для всіх прилеглих насе-
лених пунктів як України, так і 
Росії, що з вигодою використо-
вують своє географічне поло-
ження. А місто Краснодон Лу-
ганської області взагалі вважа-
ється неофіційною столицею 
контрабандного бізнесу. За сло-
вами жителів, злочинні угру-
повання, які спеціалізуються 

на ньому, мають тут великий 
вплив і контролюють місцеву 
владу.

Велика частина відповід-
ного трафіку проходить у тому 
місці, де пролягла межа україн-
ського й російського Донбасу, в 
шахтарських районах, про що 
Тиждень уже писав (див. № 
46/2008). Густота населення 
тут така, що машині з неле-
гальним вантажем від одного 
населеного пункту до іншого 
потрібно проїхати зовсім трохи, 
тож і ризики зустрічі із правоо-
хоронцями нижчі, ніж в іншій 
місцевості. Рух контрабанди го-
ловним чином відбувається че-
рез українські міста Краснодон, 
Суходольськ, Свердловськ та 
російські Донецьк, Новошах-
тинськ, Звєрєво й Гуково. Кор-
дон тут прокреслений украй 
зручно для будь-якої нелегаль-
ної діяльності. Порубіжні се-
лища розділяють сотні метрів, 
між ними в обхід офіційних 
КПП прокладено десятки дру-
горядних доріг та «козячих сте-
жок», відомих лише місцевим 
жителям.

Через Краснодон і Сверд-
ловськ пролягають міжнародні 
траси, що робить ці міста осо-
бливо привабливими для 
контрабанди: зручно достав-
ляти й забирати товар. Усе, що 
провозиться легально, йде че-
рез офіційні КПП «Ізварине» та 
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«Должанський». Нелегальний 
товар рухається через селища 
Сєверо-Гундорівський, Урало-
Кавказ, Нижня Герасимівка, 
розкидані вздовж кордону. У 
цьому бізнесі задіяно майже все 
місцеве працездатне населення.

коНТрабаНдНа іСТоріЯ
Історія розвитку російсько-
українського контрабандного 
трафіку почалася в середині 
1990-х. Кордон, дірявий і сьо-
годні, тоді й зовсім існував 
лише на картах і був абсолютно 
відкритим для пересування. 
Відразу після розпаду СРСР во-
зити контрабанду не мало 
сенсу: ціни в Україні та Росії 
були практично однакові, а жи-
телі прилеглих населених 
пунктів переважно жили по-
старому, не звертаючи на кор-
дон ніякої уваги й вільно 
будь-де його переходячи. Од-
нак ближче до кінця 1990-х, 
коли економіки двох колишніх 
радянських республік сформу-
валися як окремі, контрабанда 
поступово зміцніла й перетво-
рилась на різновид народного 
промислу. У цей період Луган-
ська область переживала важ-
кий економічний спад, до за-
криття готувалися десятки 
шахт і заводів, зарплату шахта-
рям не платили більше року, 
що призводило до справжніх 
народних бунтів та сутичок із 
міліцією. Зокрема, в 1998 
році шахтар саме із Красно-
дона Олександр Михалевич 
спалив себе на площі перед 
Луганською ОДА, зневірив-
шись в інших способах отри-
мати зароблені гроші. Шахти в 
місті закривалися одна за од-
ною. Куди було йти звільненим 
працівникам?

У тій ситуації потужний 
контрабандний рух у прилеглих 
до кордону містах не виникнути 
просто не міг. Возити «контру» 
було дуже зручно й безпечно. На 
степових дорогах майже не існу-
вало контролю, як, зрештою, і на 
офіційних КПП. Легкових ма-
шин і автобусів не оглядали при-
кордонники, через кордон хо-
дило безліч приміських автобус-
них рейсів і електричок, що 
спрощувало завдання контра-
бандистів до мінімуму. Товари 
везли дрібними партіями, 
скільки могли понести на собі. 
Типовий вантаж того часу – 
спортивна сумка зі спідньою бі-

лизною та шкарпетками, шкі-
ряна куртка, візок-«кравчучка» 
із сигаретами, кілька блоків мод-
них тоді шоколадних батончиків 
або жуйок. Усе це збували на 
прикордонних базарах, заробля-
ючи копійки, але й вони допома-
гали людям виживати. Більші 
партії товару возили на особис-
тому транспорті ґрунтовими до-
рогами в степу. Легковик заби-
вали мішками з цукром, кру-
пами, сигаретами, каністрами 
бензину. На мотоциклах із ко-
лясками перевозили балони з 
побутовим газом. Словом, при-
стосовувалися як могли.

Припинилося це масове ві-
зництво на початку 2000-х. 
Власне, боротьбу з контрабан-
дою уряди обох держав і по-
чали з цього стихійного тра-
фіку, майже не чіпаючи сфор-
мованих у той час злочинних 
картелів (останні, до того ж, по-
тихеньку приходили до влади). 
Спочатку скасували елек-
трички. Наприкінці 1990-х 
було закрито рух на ділянці Із-
варине – Лиха, а потім ліквіду-
вали й саму ділянку, повністю 
розібравши на ній колії. Наба-
гато довше протрималася між-
народна лінія Луганськ – 122-й 
кілометр, на якій електропоїзд 
ходив до кінця 2000-х. Були 
скасовані й численні автобусні 
рейси. А головне – прикордон-
ники зміцнили й обладнали 
контрольно-пропускні пункти, 
посиливши стеження на ґрун-
тових дорогах. Після цього пе-
ревізників значно поменшало, 
а решті контрабандистів дове-
лося проявляти винахідли-
вість, щоб залишатися в бізнесі.

далекий СХід україНи
Якщо їхати автівкою із Красно-
дона в бік РФ, то контингент і 
машин, і людей змінюється на 
очах. Більшає фур та мікроав-
тобусів, що прямують від кор-
дону, та осіб із суворими, обві-
треними обличчями, які недо-
вірливо оглядають будь-яку не-
відому автівку. Вздовж дороги 
досить часто трапляються об-
несені високим муром обійстя, 
де вгадуються обриси великих 
вантажівок та величезних са-
раїв. Уночі рух посилюється; 
щоправда, машини їздять 
швидко, у дуже багатьох – то-
новане скло.

Загалом історія українсько-
російської контрабанди вельми 

нагадує історію становлення 
нелегального вуглевидобутку, 
що його також починали прості 
шахтарі, в яких цей бізнес піз-
ніше «віджали» представники 
кримінальних структур під егі-
дою міліції та високопосадов-
ців. Свого часу й місцеві, й цен-
тральні ЗМІ пов’язували пріз-
вища покійного народного 
депутата-регіонала Валерія Бу-
каєва й навіть нинішнього 
очільника фракції ПР Олексан-
дра Єфремова з кураторством 
контрабанди в області.

У середині 2000-х на зміну 
окремим контрабандистам при-
йшли організовані злочинні 
угруповання (ОЗУ), які підкупо-
вували прикордонників, а також 
вибудовували власну службу 
безпеки – вербували з місцевого 
населення інформаторів, які спо-
стерігали за нелегальними шля-
хами й повідомляли через рації 
про наявність патрулів і засідок. 
Таких людей називали «фішка-
рями». За цією схемою контра-
бандні ОЗУ працюють і сьогодні. 

«Фішкарі» сидять на лавочках 
уздовж доріг, ховаючи рації в ру-
кавах, або займають панівні ви-
соти на териконах, звідки добре 
видно округу. Коли підтверджу-
ють, що шлях чистий, ванта-
жівки виїжджають усім відомим 
маршрутом. Знайти роботу 
«фішкаря» для жителя прикор-
доння – щастя. Це вважається 
почесною працею.

Контрабандою (в цих місцях 
її називають «контра» або 
«контрабас») у Луганській об-
ласті займаються майже від-
крито. Правоохоронці її прак-
тично не переслідують; ситуація 
нагадує боротьбу із сумнозвіс-
ними копанками. Іноді прикор-
донники звітують про затри-
мання нелегального вантажу 
або виявлення незаконного тру-
бопроводу, але варто просто 
приїхати в будь-який порубіж-
ний населений пункт, як стають 
зрозумілими справжні масш-
таби трафіку. Рух навантажених 

Місто Краснодон 
Луганської області 

вважається 
неофіційною 

столицею 
контрабандного 

бізнесу

У Росію зазвичай 
переправляють 

побутову техніку, 
одяг, продукти й 

алкоголь.
Звідти до нас 

везуть в основному 
бензин і 

нафтопродукти
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СХідНому доНбаСу Не 
ЗагрожуЄ Ні ЄС, Ні миТНий 
СоЮЗ. ТуТ НемаЄ проТеСТу, 
НемаЄ СТраТегії, НемаЄ 
мрії. Сама лиШе глибока 
беЗпроСвіТНіСТь



фур та цистерн із пальним через 
кордон починається з настанням 
сутінків і триває всю ніч. Ванта-
жівки торохтять степовими до-
рогами між російськими та укра-
їнськими селищами. Ніяких 
дротяних загороджень і ровів 
тут немає. Кордон охороняють 
лише в тих місцях, де проходять 
великі міжнародні траси.

Бази контрабандистів – по-
всюдно. Їх легко розпізнати за 

високими парканами з бетону 
або металу. Зазвичай вони роз-
ташовані в приватних дворах, 
що викуплені в прикордонних 
селищах у господарів за безцінь. 
Будь-який місцевий житель без-
помилково укаже вам їх, і тільки 
правоохоронці вдають, ніби не 
бачать перевалочних пунктів 
торгівців «контрабасом».

Бази використовують для 
складування контрабандного 

товару. Туди його привозять 
удень, а вночі там вантажаться 
машини, які перевозять контра-
банду через кордон. У Росію за-
звичай переправляють побутову 
техніку, одяг, продукти й алко-
голь. Усе це коштує в Україні від-
чутно дешевше. З огляду на різ-
ницю цін іноді виникають кур-
йозні ситуації, коли китайський 
ширвжиток зі складу в Харкові 
контрабандно транспортують до 
РФ, через територію якої він і на-
дійшов в Україну. Звідти до нас 
везуть в основному бензин і на-
фтопродукти. Головна стаття ро-
сійського експорту, по суті, є і го-
ловною статтею тамтешньої 
контрабанди. Причому пальне 
як перевозять в автоцистернах, 
так і перекачують нелегальними 
нафтопроводами, заритими в 
землю.

Є і такі місця, де немає по-
треби навіть у автотранспорті. 
Села Верхня Шевирьовка та 
Нижня Герасимівка по обидві 
сторони кордону розділяє 
лише крихітна річечка Велика 
Кам’янка, кілька метрів за-
вширшки. Ночами через неї пе-
рекидають канати, на котрі, як 
на білизняні мотузки, підвішу-
ють тюки з вантажем і перетягу-
ють на протилежний берег. У де-
яких випадках використовують 
гумові човни. По дну річки про-
кладені нелегальні трубопро-
води, якими із села в село пере-
качують нафтопродукти. Кінці 
їх виходять у дворах сільських 
будинків. У призначений час на 
обійстя заїжджають цистерни, 
які переганяють бензин трубою 
через кордон.

Є і екзотичніші канали. Одна 
обізнана людина, яка має без-
посередній стосунок до правоо-
хоронних органів, розповіла 
Тижню, що в районі Красно-
дона контрабандні товари пере-
правляють через штольні старої 
шахти, прокладені в надрах двох 
держав. Надійний канал вико-
ристовують для переправлення 
найбільш «стрьомного» вантажу 
– зброї та наркотиків. Зрозуміло, 
що такі речі неможливо провер-
тати без підтримки згори. «У нас 
усі знають, чий це канал і хто тут 
працює, – каже Олексій, місце-
вий мешканець. – Щоправда, за 
останні три роки почався по-
вний «бєспрєдєл»: народ зовсім 
збіднів, тому всі намагаються 
щось возити. Але ментівський 
дах жорстко прибиває всіх, хто 

НЕЛЕГАЛЬНИЙ 
ТРУБОПРОВІД. 
Нерідко 
через кордон 
перекачують 
контрабандні 
нафтопродукти.
Кінці їх виходять  
у дворах 
сільських 
будинків. У 
призначений 
час на обійстя 
заїжджають 
цистерни, які 
переганяють 
бензин трубою 
через кордон
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намагається працювати в обхід 
нього».

Хто не потрапив до контра-
бандного бізнесу, працює у ву-
гільній галузі. Щоправда, 
оскільки шахт в окрузі за 
останні 15 років значно помен-
шало, робота є переважно на ко-
панках. Місцеві нелегали пара-
зитують головним чином на ви-
робках уже закритих копалень. 
Наземні споруди там давно зне-
сені, але підземне господарство 
у повному порядку. Достатньо 
розкрити старий ствол – і 
можна видобувати вугілля. Це 
дуже зручно, адже немає необ-
хідності багато копати. Вугільні 
пласти й старі виробки після 
ліквідації шахт фактично зали-
шилися без господарів, тому 
стали легкою здобиччю для ма-
родерів у епоху вугільної лихо-
манки. Нині всі такі копанки пе-

ребувають під дахом місцевих 
кримінальних кланів, що тісно 
афільовані з різними правоохо-
ронними структурами.

Так, наприклад, місцеві меш-
канці, з якими нам вдалося по-
спілкуватися, стверджують, що в 
Краснодоні нелегальні копанки 
«кришує» місцеве УБОЗ, і ро-
бить це дуже жорстокими мето-
дами. «У нас якщо хтось щось не 
те скаже, відразу вбивають, – 
розповідає Олексій, колишній 
шахтар. – Не кажучи вже про ви-
падки, коли людина гине під 
землею. Тоді труп або підкида-
ють на контрольно-слідову 
смугу на кордоні, щоб не було 
зрозуміло, в чиїй юрисдикції 
розслідування, або просто кла-
дуть у лісосмузі, де його знахо-
дять через кілька місяців у та-
кому стані, що вже неможливо 
установити особу небіжчика. Ро-

бітників постійно «кидають» на 
гроші, але жалітися нема сенсу: 
ти й так працюєш нелегально, та 
й до кого звертатися? До тих са-
мих, хто все це «кришує», щоб 
завтра самому стати потравою 
для лисиць у лісі? Ті, кому все це 
не подобається, просто втікають. 
А хто залишається, змушений і 
далі існувати так».

Усі прикордонні райони 
краю живуть своїм окремим, 
мало схожим навіть із великим 
Донбасом лихоманковим жит-
тям. Тут не діють закони Укра-
їни, хіба що право сильнішого. 
Місцеве населення вкрай демо-
ралізоване й зубожіле, тоді як 
практично кожна владна струк-
тура заробляє на всіх можливих 
видах кримінального промислу. 
Ситуація бачиться абсолютно 
безперспективною, позаяк нема 
зацікавлених у її зміні. 

Нині всі копанки 
перебувають під 
дахом місцевих 
кримінальних 

кланів, що тісно 
афільовані з 

різними 
правоохоронними 

структурами
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21–25 грудня
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

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

Київ (вул. Лисенка, 3):
23 грудня, 18:00 – презентація альбому «Український пантеон». 
За участю історика Сергія Сегеди. Спільно з видавництвом 
«Балтія-Друк».
24 грудня, 18:00 – презентація антолог� «13 різдвяних історій 
від…» Спільно з Видавництвом Старого Лева.
25 грудня, 18:00 – Дмитро Малаков про київських архітекторів: 
Безсмертного, Городецького, Григор’єва, Осьмака. 
Спільно з видавництвом «Кий».

Львів (просп. Свободи, 7):
23 грудня, 18:00 – презентація книжки Галини Вдовиченко «Інші 
пів’яблука». Спільно з видавництвом «К.С.Д.».
24 грудня, 18:00 – презентація українського перекладу книжки Йоанни 
Яґелло «Шоколад із чилі». Спільно з видавництвом «Урбіно».

Харків (вул. Сумська, 3):
24 грудня, 18:30 – творчий вечір поеток Галини Бабак, Тетяни Положій 
та Юл� Максимейко.

Вінниця (вул. Соборна, 89):
21 грудня, 18:00 – презентація книжки Руслана Горового «Гагарін і 
Барселона». Спільно з видавництвом «Кальварія».
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За інший донбас
Поки Партія регіонів переконує, що на Євромайдані стоять лише жителі 
західних областей та кияни, на акції протесту щодня приїжджають 
сотні людей зі Сходу та Півдня країни. Проти чого та проти кого 
виступають жителі тих областей, на які завжди спирався Янукович?

З
ападенці-бандерівці та сто-
личні жлоби вийшли на 
Майдан, тому що не хочуть 
працювати. Цей міф у дусі 

Дмітрія Кісєльова дуже пошире-
ний на Сході та Півдні країни. 
Насправді ж на акції протесту до 
Києва приїздять тисячі східняків, 
багато з них беруть активну 
участь у житті самого Євромай-
дану. Зруйновані беркутівцями  

11 грудня намети біля Будинку 
профспілок – це була саме та час-
тина Майдану, де розмовляли ро-
сійською мовою. Саме тут жили 
люди, які приїхали з Донецької 
та Дніпропетровської областей. 
«Штурм ще раз підтвердив – 
Україною править бандит, який 
перетворює країну на колонію су-
ворого режиму», – каже Геннадій 
(фото 4). Він долучився до Євро-
майдану після кривавого розгону  
30 листопада, брав участь у про-
тистоянні 11 грудня, фізично не 
постраждав. Геннадій – типова 
електоральна одиниця Партії ре-
гіонів та Віктора Януковича. Чо-
ловік родом із Маріуполя, на ви-
гляд йому за сорок, вдягнений 
бідно, працює контролером у ко-
мунальній службі, на телефоні 
замість гудків шансон. Єдине, що 
відрізняє від багатьох його зем-

ляків, – виступає проти Януко-
вича. «Я тут ні за кого. Я проти 
двічі судимого президента, – по-
яснює, виділяючи кожне слово. – 
Мені байдуже, що земляк. Це не 
означає, що йому все можна». 
Маріуполець каже, що через те, 
що на Донбасі життя погіршу-
ється, багато хто хоче змін і під-
тримує акції протесту. Але 
мовчки. «Всі бояться за родину, 

за роботу, за свої копійки». На за-
питання, чи не страшно йому, 
Геннадій знову про колонію стро-
гого режиму: «Я в ній жити не 
хочу!».

«Хтось вигадав, що на Дон-
басі живуть рішучі люди, а там 
рабство в крові, – додає Микола 
Коваленко, бізнесмен і правоза-
хисник із Новоазовська. – Бан-
дюки, звісна річ, рішучі, а зви-
чайні люди – ні». У нього про це 
десяток історій. Розповідає, як у 
2007-му влаштував акцію на під-
тримку людей, що втратили до-
мівки через дії прокуратури. «По-
страждалі на протест прийшли й 
сховалися за деревами», – розво-
дить руками Коваленко. Зі сві-
жого розповідає про спілкування 
з учасниками провладного мі-
тингу, які просили євромайданів-
ців хоч щось зробити. «Противи-

тися не будемо, радісно вте-
чемо», – переповідає слова зем-
ляків із протилежного табору. 

Він приїхав до Києва 1 грудня, 
одразу після зачистки Євромай-
дану: «Коли б’ють слабшого, від-
вертатися може лише боягуз чи 
негідник. Я до таких не належу». 
На Євромайдані чоловік почав 
організовувати комфортне пере-
бування та відпочинок людей. Це 

близьке до його професії –  
у «мирний час» нинішній комен-
дант намету керує власною базою 
відпочинку на узбережжі Азов-
ського моря. Через кілька днів 
до чоловіка приєднався його 
23-річний син, теж Микола 
(фото 1). Він безробітний, того 
дня, коли вирушив на Майдан, 
мала відбутися співбесіда з по-
тенційним працедавцем. 

З Донеччини до Києва на ак-
ції протесту приїхало близько 
200–300 осіб. Небагато, але вде-
сятеро більше, ніж у 2004 році, 
каже Коваленко. Це ознака того, 
переконаний він, що Донбас змі-
нюється. «2004-го в регіоні було 
шалене неприйняття Помаран-
чевої революції, зараз такого не-
має. Якщо тоді влада збирала ба-
гатотисячні мітинги на свою під-
тримку, то тепер на заходи під 
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блакитними прапорами без при-
мусу приходить набагато менше 
людей», – наводить приклад но-
воазовський бізнесмен. «Це че-
рез тотальне розчарування, – до 
нас підходить Володимир Ржав-
ський із Краматорська. – На 
Сході розчарувалися в Януко-
вичі. Це об’єднує нас із Заходом 
України, який розчарувався в 
Ющенку». Пан Володимир роз-
повідає, що на антимайдан мину-
лої суботи людей вмовляли їхати 
аргументами про те, що вони бо-
ротимуться за свої робочі місця, 
які втратять, якщо Україна порве 
зв’язки з Росією і вступить... до 
ЄС (багатьом із них саме так і по-
яснюють, особливо не заглиблю-
ючись у зміст якихось там угод 
про асоціацію). Той самий Ново-
краматорський машинобудівний 
завод справді дуже залежить від 
Росії, вона є основним ринком 

збуту для підприємства. Однак у 
Ржавського на це свій контраргу-
мент: «Так саме росіяни ж їм по-
ставки обрізали, мито підняли!». 

Володимир Ржавський у Ки-
єві наїздами на вихідні. Решту 
часу проводить на донецькому 
Євромайдані – він один із його 
співорганізаторів. Тут, зокрема, 
збирають гроші та теплі речі 
для Києва. Мітинг в обласному 
центрі – основний постачаль-
ник людей із Донбасу на сто-
личні протести. «Я такого аль-
труїзму, як тут, у Києві, в житті 
не бачив, – дивується маріупо-
лець Олександр Шалатонов. –  
А в нас натомість усі кажуть, 
що на Євромайдані люди сто-
ять за гроші». 

Південний Схід допомагає 
Євромайдану не лише людьми. 
Три друкарні з Маріуполя, Лу-

ганська і Харкова надрукували 
150-тисячними накладами кожна 
плакати на підтримку Євромай-
дану. Все організував рекламіст 
Нікіта Козачинський (фото 2), 
який приїхав до столиці з Дні-
пропетровська. Разом із «дніпро-
петровською діаспорою» Києва 
він відкрив у мережі Facebook 
співтовариство «Страйк плакат». 
На сторінку проекту можна за-
вантажити листівку власного 
дизайну або скачати і роздруку-
вати чужу. Найвідоміший твір 
«Страйк плаката» – чорно-білий 
портрет Януковича з червоним 
клоунським носом. «Ідея в тому, 
щоб залучити до акцій протесту 
людей, які живуть далеко від 
столиці, але хочуть допомогти 
революції, – розповідає Коза-
чинський. – Роздрукувати та на-
клеїти плакат – найпростіший 
спосіб». Його особистий про-

тест – проти насильства та від-
мови від євроінтеграції. 

На наметі біля Будинку проф-
спілок, що встановлений на місці 
знесеного, сліди пожежі. Його 
мешканці радять обов’язково по-
спілкуватися з Марком Чичило-
вим (фото 3). Знаходять хлопця, 
приводять у намет, не встигли 
роззирнутися – кудись зник. Ви-
являється, терміново треба роз-
вантажити мішки з цукром. А 
Чичилов саме відповідає за 
кухню. «У нас чотири котли по 90 
літрів: у двох суп, у двох чай. Уя-
віть, який товарообіг за добу», – 
Марк описує свою роботу як зви-
чайний підприємець власний біз-
нес. Згодом з’ясовується, що в 
Чичилова є своя справа, він меш-
кає в Алушті, з донеччанами 
зблизився, позаяк народився і 
виріс на Донбасі. Відповідь на за-

питання, що привело його на 
Євромайдан, формулює чітко, 
схоже, не вперше пояснює власну 
позицію: «Я приїхав за явити, що 
мене не влаштовує нинішня 
влада з її продажною, корумпо-
ваною вертикаллю». Розпові-
дає, що тільки-но повернувся з 
«блакитного» майдану, де зу-
стрів своїх друзів-спортсменів. 

«Жоден із них там більше не 
стоїть, – сміється. – Я їм пояс-
нив, чому ми на Євромайдані 
насправді, вони дуже здивува-
лися, їм розказували зовсім 
інше». 

У цей час до намету заходять 
двоє чоловіків, представляються 
шахтарями з Донбасу, розпові-
дають, що з провладного мі-
тингу, зайшли подивитися, як 
тут «по інший бік барикад». На 
докори, що їх змусило приїхати 
підтримувати ТАКУ владу, від-
повідають, що нікого не підтри-
мують, а лише хотіли на власні 
очі побачити те, що відбувається 
в Києві. А зайвих грошей додому 
не мають. «Ви такі самі, як ми, 
звичайні люди, а не бомжі та 
безробітні, як нам казали», – ді-
ляться враженнями шахтарі. Чи-
чилов запрошує їх прийти пообі-
дати або просто випити чаю: «Я 
думаю тепер, побачивши все на 
власні очі, вони нестимуть вог-
ник свободи тим, хто там. Що є 
люди, які не бояться заявити про 
свої права». 
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«ХТоСь вигадав,  
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ріШучі лЮди,  
а Там рабСТво в крові»
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автор:  
майкл бініон 

вперед до закритості  
та ізоляції?
Імміграція у Сполученому Королівстві сьогодні  
є однією з найболючіших політичних проблем  

З
а останніми даними Офісу 
національної статистики 
Великої Британії, протягом 
наступних 15 років кількі -

сть населення країни сягне по-
над 70 млн осіб, тобто жителів 
Туманного Альбіону стане на 7 млн 
більше, ніж тепер. Вочевидь, на-
самперед це буде пов’язано з но-
вою хвилею імміграції.

Після оприлюднення інфор-
мації британців охопили страх, 
тривога та протест. На сьогодні 
імміграція є одним із найболючі-
ших політичних питань у Сполу-
ченому Королівстві. Протягом 
останніх п’яти років приплив ім-
мігрантів, особливо зі Східної Єв-
ропи, був головною темою пра-
вих політиків, які майже щодня 
закликають уряд зробити умови 
для них суворішими. 

примаНка длЯ міграНТів 
Демографічний прогноз було 
опубліковано на тлі занепоко-
єння в країні кількістю потенцій-
них приїжджих із Болгарії та Ру-
мунії після того, як у січні Сполу-
чене Королівство відкриє кор-
дони для двох нових членів Євро-
пейського Союзу. Нині уряд від-
чайдушно намагається обмежити 
доступ болгар і румунів до бри-
танської безкоштовної Націо-
нальної служби охорони здоров’я 
та соціальних виплат із безро-
біття. Як прогнозується, у на-
ступні п’ять років останні що-
року поповнюватимуть населен-
 ня країни приблизно на 50 тис. 
осіб. Однак це дуже складно зро-
бити, адже обмеження супере-
чать зобов’язанням Лондона за 
європейськими угодами, якому 
Брюссель погрожує судом на ви-
падок дискримінації мігрантів зі 
Східної Європи.

Після того як 2004-го до ЄС 
вступили Литва, Латвія, Естонія, 
Польща, Чехія, Словаччина, 
Угорщина і Словенія, на Туман-
ний Альбіон прибуло стільки мі-

грантів, що уряд втратив їм лік. 
Можновладці визнають, що в 
країні оселилося майже на пів-
мільйона більше осіб, ніж перед-
бачалося. Причому неочікувані 
демографічні зміни були зафік-
совані лише після перепису насе-
лення 2011-го.

Сполучене Королівство вже 
давно є магнітом для інозем-
ців. Частково це зумовлено 
тим, що англійську вивчають 
як обов’язкову в школах країн 
Східної Європи, та й за межами 
ЄС. Частково пов’язано з тим, 
що Національна служба охорони 
здоров’я Великої Британії завжди 
дозволяла іноземцям поряд зі 
своїми громадянами безплатно 
користуватися медичними послу-
гами. А почасти з тим, що людям, 
які заробляють набагато менше в 
рідних країнах, британська соці-
альна допомога та виплати з без-
робіття видаються щедрими.

У результаті в 1980–1990-х до 
Туманного Альбіону прибуло чи-
мало людей, які претендували на 
політичний притулок, особливо 
з Іраку, Афганістану та інших 
конфліктних зон. Однак на-
справді більшість із них були 
економічними мігрантами, а не 
справж німи жертвами політич-
них переслідувань чи війн. Тож 
для подолання дедалі більшого 
протесту громадськості лейбо-
ристські та консервативні уряди 
поступово запроваджували жор-
сткіші норми. Тепер набагато 
складніше просити політичного 
притулку в Британії, а потенційні 
біженці не можуть мати оплачу-
вану роботу, доки їхні справи не 
вирішаться.

Хоча за останні 10 років звер-
нень щодо політичного притулку 
поменшало, кількість людей, які 
легально приїжджають задля 
працевлаштування, зросла. Тож у 
влади виникла дилема. Насе-
лення Великої Британії, як і біль-
шості західноєвропейських дер-

жав, старішає, а отже, країна по-
требує робочої сили для наповне-
ння пенсійного фонду. А в умовах 
дедалі більш глобалізованої еко-
номіки Сполученому Королівству 
потрібні висококваліфіковані лі-
карі, інженери, IT-фахівці та інші 
спеціалісти з країн, що розвива-
ються, на кшталт Індії.

Однак на дебати всередині 
Британії дуже негативно вплинув 
несподіваний наплив людей із 
країн – нових членів ЄС, що збіг-
лося в часі з дедалі більшим про-
тестом проти її членства в євро-
клубі серед тамтешньої громад-
ськості. На думку британців, че-
рез розширення Євросоюзу, за 
яке тривалий час ратувала кра-
їна, вони змушені приймати 
мільйони людей, від яких немає 
вливань в економіку.

Про наявність гострої про-
блеми свідчать деякі дані. Згідно 
з нещодавнім звітом ЄС, підго-
товленим під керівництвом 
Ласло Андора, європейського ко-
місара з ринку праці, соціальних 
питань і політики соціальної інте-
грації, у Великій Британії мешкає 
понад 600 тис. безробітних мі-
грантів із Євросоюзу, що лише 
Національній службі охорони 
здоров’я обходиться в £1,5 млрд. 
За останні п’ять років їхня чи-
сельність різко збільшилася. 

ДИСКРИМІНАЦІЯ? 
Британський прем’єр 
Девід Кемерон 
висунув вимогу до 
Брюсселя переглянути 
політику вільного руху 
робочої сили в межах 
країн ЄС, вважаючи 
її загрозливою 
для Сполученого 
Королівства
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2012-го в Сполученому Королів-
стві проживало 611 779 «неак-
тивних» мігрантів – ця цифра 
сягає кількості населення Глазго 
і свідчить про суттєве зрос-
тання порівняно із ситуацією 
шість років тому (відповідно 
431 687 осіб). За три роки – до 
2011-го – безробітних, які при-
були з країн ЄС до Великої Бри-
танії, побільшало на 73%.

Водночас різко зросла кіль-
кість східноєвропейців, яких зви-
нувачують у махінаціях, кишень-
кових крадіжках, проституції, 
торгівлі людьми, фіктивних по-
зовах і так званих мандрівках за 
соціальними виплатами (benefit 
tourism). Нещодавно в суді роз-
глядалася справа групи чеських 
шахраїв, які намагалися отри-
мати £1 млн через податкове за-
рахування та соціальні виплати 
на дитину. Минулого літа Ве-
лика Британія депортувала по-
над 60 безпритульних ромів із 
Румунії, що влаштували табір на 
газоні фешенебельної вулиці 
Парк-Лейн у західній частині Лон  -
дона та жебракували перед про-
відними туристичними готелями 
(див. Тиждень, № 34/2013). 
Деякі приїжджі з Росії, Албанії та 
інших європейських держав, які 
не входять до складу ЄС, беруть 
активну участь у злочинних обо-

рудках – від торгівлі людьми до 
наркотиків, проституції та інших 
нелегальних схем. Публічне обго-
ворення цих справ сприяло 
утвердженню думки про те, що 
Велика Британія є легкою здо-
биччю для деяких кримінальних 
елементів зі Сходу.

Однак британське населення 
зростає не лише за рахунок мі-
грантів зі Східної Європи. Криза 
єврозони змусила багатьох меш-
канців Греції, Португалії та се-
редземноморських країн шукати 
тут роботу. Дехто, щоправда, при-
їжджав із великими сумами.  
У результаті ціни на нерухомість, 
особливо в Лондоні, різко попов-
зли вгору. Тепер для пересічних 
британських покупців-новачків 
придбання нерухомості в цен-
тральних або віддалених районах 
міста практично нереальне.

ТЯгар длЯ екоНоміки? 
Чому східноєвропейці приверта-
ють стільки уваги? По-перше, 
вони приїжджають масовіше по-
рівняно з іммігрантами із країн, 
що розвиваються. По-друге, пе-
реважна частина їх успішно кон-
курує з місцевим населенням Ве-
ликої Британії, коли йдеться про 
не надто престижні роботи або 
такі, на які поміж британців бра-
кує кваліфікованих претендентів. 
По-третє, величезна кількість 
східноєвропейців прибуває туди 
легально, на відміну від людей, 
таємно перевезених із Китаю, 
В’єтнаму, Індії чи країн Африки. 
Останніх здебільшого ловлять і 
повертають додому.

Резонанс навколо імміграції 
має три небезпечні наслідки. По-
перше, активізувалися націона-
лізм і майже расистське став-
лення до багатьох іноземців, що 
використовують деякі праві по-
літики. По-друге, мешканцям 
країн поза межами ЄС тепер дуже 
складно отримати візу, що відля-
кує мільйони китайських гостей, 
а також студентів, які могли б 
приїхати до Великої Британії на 
навчання. По-третє, британці за-
бувають про реальні здобутки 
для їхньої економіки від іммігра-
ції протягом останніх 20 років.

За різними даними, чимало 
приїжджих аж ніяк не тягар для 
економіки, вони працюють за-
взятіше за місцевих, платять ве-
личезні податки та поліпшують 
ситуацію із зайнятістю по всій 
країні. Звинувачення, ніби біль-
шість із них – це «паразити», які 

прагнуть жити на соціальну до-
помогу, не підтверджується офі-
ційними даними: із 5,7 млн до-
рослих, які звертаються до дер-
жави щодо виплати допомоги, 
тільки 371 тис. народилися поза 
межами Британії, причому лише 

62 тис. з них – у ЄС. Згідно з до-
слідженням, проведеним у 18 єв-
ропейських державах у період 
між 1999 та 2007 роками, в спів-
відношенні до ВВП Туманний 
Альбіон посідає третє місце по-
між країн, що найменше витра-
чаються на допомогу іммігран-
там.

Однак це питання стало полі-
тичним, бо іммігранти загострю-
ють нерівномірний розподіл до-
ходів у Сполученому Королівстві. 
Деякі приїжджі, особливо висо-
кокваліфіковані працівники, за-
робляють великі гроші, хоча біль-
шість є низькооплачуваною ро-
бочою силою. Британці, які втра-
тили зайнятість унаслідок рецесії 
або щойно завершили навчання, 
переважно ставляться до них як 
до конкурентів.

Крім того, ті, хто скаржиться, 
ніби Велика Британія – це ма-
ленька перенаселена острівна 
країна, яка не може приймати 
стільки люду, забувають, що біль-
шість іммігрантів зі Східної Єв-
ропи не збираються залишатися 
в країні на постійній основі. Ве-
лика кількість поляків приїхали 
після 2004 року, однак багато з 
них повернулися додому, коли 
почалася рецесія й умови в 
Польщі поліпшилися. Самі бри-
танці нерідко емігрують – країна 
має найвищий після Іспанії емі-
граційний показник у Європі. 
Тож до того, щоб Туманний Аль-
біон заполонили східноєвро-
пейці, ще далеко. Утім, жоден із 
цих аргументів не покладе край 
суперечкам. Найімовірніше, пи-
тання імміграції нависатиме над 
британською політикою ще ба-
гато років. 
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ПРОРВАЛИСЬ! 
Підписана 
7 грудня 
історична 
торговельна 
угода між 159 
країнами, 
за словами 
генерального 
директора 
СОТ Роберту 
Азеведу, 
поверне 
організації її 
глобальний 
характер

життя після дохи
Навіть невеличка світова торговельна угода –  
це добре. Але потрібен свіжий підхід

у
продовж останніх 12 ро-
ків не раз здавалося, що 
переговори про світову 
торгівлю в межах перего-

ворів Доха-раунду при  речені на 
провал. Однак прогнози, зокре-
 ма і в The Econo mist, щодо «кра-
 ху Дохи» виявилися надто пере-
більшеними. 7 груд  ня на Балі 
було підписано угоду.

Щоправда, скромну, бо в ній 
ідеть  ся здебільшого про «спри-
яння торгівлі» (спрощення мит-
них процедур), а не про ширшу 
лібералізацію, яка була метою 
Доха-раунду. Однак це перша 
планетарна домовленість від ча-
сів створення Світової організації 
торгівлі (СОТ) 1995 року. Угода 
містить набір корисних пунктів: 
за деякими оцінками, скасування 
митних бар’єрів може забезпе-
чити щорічне зростання світо-
вого ВВП на $400 млрд: здебіль-
шого виграють країни, що роз-
виваються. Це особиста перемога 
бразильця Роберту Азеведу, який 
у вересні став генеральним ди-
ректором СОТ; він завжди напо-
лягав на тому, що така угода ре-
альна. Тепер йому треба не про-
ґавити сприятливого моменту.

Головний урок – не повторю-
вати сумної історії Доха-раунду. 
Для цього невеличкого успіху 
знадобилися багаторічні зусилля 
й кілька турів переговорів, що 
були на межі провалу. Проблема 

полягала в підході СОТ: «усе 
(тобто масштабна угода, яку ма-
ють ухвалити 159 членів) або ні-
чого». Теоретично лише так мож-
 на забезпечити справді глоба -
льну лібералізацію торгівлі. На 
практиці, коли кожна країна має 
право вето, ситуація заходить у 
глухий кут і гору беруть обструк-
ціоністи.

На початку грудня угоду вда-
лося підписати тільки після 
того, як СОТ знизила планку й 
погодилася знайти найменший 
спільний знаменник між учасни-
ками Доха-раун  ду, а складніші 
питання на кшталт сільськогоспо-
дарської торгівлі та інтелекту-
альної власності лишити на по-
тім. Навіть за таких умов домов-
леності було досягнуто тільки за-
вдяки тому, що інші сторони по-
годилися на вимоги Індії, полі-
тики якої вперто наполягали на 
звільненні країни на постійній 
основі від правил СОТ щодо сіль-
ськогосподарських субсидій.

що буде піСлЯ балі?
Коли йдеться про лібералізацію 
торгівлі, то сьогодні вона відбу-
вається не в межах СОТ, а в 
рамках регіональних угод. Не-
щодавня принципова домовле-
ність між Європейським Союзом і 
Канадою – показовий приклад. 
Тривають переговори що  до 
масштабних пактів: Трансти-
хоокеанського партнерства (за 
участю десятка країн, зокрема 
США та Японії; втім, хоч як це 
прикро, запланованого на 2013 рік 
дедлайну перемовин дотримано 
не буде), Трансатлантичного 
партнерства у сфері торгівлі та ін-
вестицій між Сполученими Шта-
тами і ЄС. Спостерігаються навіть 
деякі зрушення в затяжних пере-
говорах між Євросоюзом та Мер-
косуром.

Регіональні угоди кращі, 
ніж ніяких, однак до ідеалу ще 
далеко. Замість розвитку тор-
гівлі загалом вони здатні об-
межити можливості країн поза 
певним пактом, зробивши їх 
натомість масштабнішими для 
його учасників. Із поширенням 

таких угод може виникнути ри-
зик утворення балканізованого 
світу великих торговельних 
блоків, які дедалі більше ведуть 
внутрішню комерцію і щораз 
менше торгують із зовнішнім 
світом.

СОТ повинна чинити опір 
балканізації, не перешкоджаючи 
регіональним пактам, а навпаки, 
намагаючись зробити їх части-
ною глобальної системи. Після 
тяжкого досвіду останніх років 
шанси на укладення ще однієї ве-
ликої глобальної угоди вида-
ються невеликими. Перспектив-
ніший шлях – кількасторонні уго  -
 ди (plurilateral agreement; страш-
ний термін торговельним жарго-
ном). Це угоди, в межах котрих 
групи країн об’єднуються для лі-
бералізації норм щодо певного 
виду товарів чи послуг, тим ча-
сом інші члени можуть приєд-
натися, коли їм зручно. Такі 
домовленості укласти набагато 
простіше, ніж багатосторонні 
(multi  lateral). Вони є вдалими 
стимулами для «соньків»: рушай -
 те з нами у плавання або лишай-
тесь на березі. Якщо інші дер-
жави долучатимуться, ці уго  ди 
можуть перетворитися на гло-
бальні.

Подібні коаліції активістів ви-
даються особливо перспектив-
ними в галузях торгівлі послу-
гами та інформаційних техноло-
гій. Сприятливою така стратегія 
може виявитися також у царині 
інвестиційних правил (урізання 
субсидій) і торгівлі екологічними 
товарами та послугами (від сеп-
тичних резервуарів до фільтрів 
для очищення повітря та зеле-
ного консалтингу). КНР, здаєть-
 ся, вважає такі об’єднання пер-
спективним шляхом для розви-
тку, попри опір своїх державних 
підприємств, які мають протек-
цію уряду.

В ідеалі кожна регіональна 
угода має бути відкрита для всіх 
охочих. Скажімо, Гана могла б 
підписати угоду між ЄС і Кана-
дою за умови дотримання необ-
хідних умов; або – ще цікавіше – 
Китай міг би вступити до ТТП. Це 
не сподобається тим, хто планує 
регіональні торговельні пакти як 
політичні фортеці. Але в тому й 
річ. Нині не час відмовлятися від 
принципу сприяння вільній тор-
гівлі. Може, наразі СОТ і не може 
охопити широких угод, однак ма-
ленькі успіхи завжди здатні пере-
рости у великі. 

СОТ повинна 
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перешкоджаючи 
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усі на Facebook?
Ц

ілковита відсутність приватності та, як на-
слідок, маніпулювання людьми через їхні 
таємниці й бажання – про цей жах писали 
антиутопісти Євґєній Замятін у «Ми» і 

Джордж Орвелл у «1984». Його яскраво опису-
вала європейська література ранньомодерної 
доби.
У романі Луїса Велеса де Ґевари «Кульгавий біс» 
(«El Diablo cojuelo»), написаному в XVII столітті, 
диявол дає головному героєві силу бачити все, 
що відбувається за дверима будинків і помеш-
кань Мадрида. Французьку варіацію на цю тему 
в однойменному романі («Le diable boiteux») 
створив Ален-Рене Лесаж. Ось який парадокс: 
те, що для ранньомодерних письменників було 
диявольською силою, спрямованою на позбав-
лення людей приватності й таємниць, нині є до-
бровільним вибором – самодемонстрація на 
реаліті-шоу або в інтернеті. Ми живемо в епоху 
незбагненного самооголення.
Двома виявами цього сучасного зла є нечутли-
вість до людського горя та бажання проникнути 
в приватну сферу інших людей. Глобальне вико-
ристання біографій, інтимних подробиць, жит-
тєвого досвіду свід-
чить про брак чутли-
вості та цінностей. То 
як, усім досі кортить 
на Facebook, Twitter і 
Google?
Утім, хоч би як скеп-
тично ми сприймали 
всі ці інновації, Face-
book усе ж має свої пе-
реваги. Навряд чи тре-
 ба переконувати себе 
чи аудиторію в тому, що ми живемо в сус-
пільстві сповіді, де приватність – це радше 
пасив, аніж актив. Якщо ви цінуєте власну 
приватність, то ризикуєте опинитися в ізоляції, 
наодинці зі своїми електронними пристроями, 
стати неважливою людиною, практично пере-
стати існувати.
Нині політика як мистецтво переведення інди-
відуальних мотивів і прагнень у публічну пло-
щину або, навпаки, публічного в приватне вже 
не працює. Натомість маємо публічний простір, 
наповнений деталями та епізодами з життя зна-
менитостей. Щоб стати важливим, треба належ-
ним чином виставляти себе. Картезіанська до-
гма «я мислю, отже, я існую» перетворилася на 
щось незрівнянно більш соліпсистське. Існувати 
– значить бути помітним. Мене помічають, 
отже, я існую. Мене видно, отже, я є. Геніаль-
ність Facebook, власне, полягає в тому, що прин-
цип життя знаменитостей тепер доступний пе-
ресічним людям, які почали наслідувати зірок 
так, ніби самі мають усесвітню славу. Facebook 
став таким собі haute couture для широких мас 
або фастфудом, замаскованим під високу кухню.

У цьому й полягає його позитивний аспект. У 
добу самотності, непевності, відчаю, втрати 
зв’язків, відірваності, байдужості й страху бути 
покинутим цей прекрасний винахід перетво-
рився на засіб комунікації, який з’єднує міль-
йони людей у всьому світі. Кілька років тому Ум-
берто Еко попереджав, що в епоху читання і 
спілкування в інтернеті глобальний споживач 
перед монітором буде приречений на само-
тність. Однак Facebook довів протилежне. Нам 
радше загрожує гіперкомунікація, аніж само-
тність і покинутість. Життя онлайн дає нові на-
дії та інструменти, щоб почуватися значущими, 
цінними, близькими і навіть коханими людьми, 
які постійно на зв’язку. А життя поза мережею 
ледь не дорівнює вигнанню або тимчасовій ізо-
ляції.
Не менше Facebook доклався і до розвитку демо-
кратії, небайдужості в суспільстві та громадян-
ської позиції. Хоча, як не раз попереджав Євге-
ній Морозов, американський аналітик білорусь-
кого походження, що займається темою інтер-
нету, не варто переоцінювати соцмережу як без-
прецедентний спосіб поширення революцій-

ного запалу, ентузі-
азму та прагнення до 
свободи чи як унікаль-
ний інструмент для 
організації революцій. 
Адже чимало акцій 
протесту і демонстра-
цій під час Арабської 
весни на Близькому 
Сході та в країнах Ма-
грибу організовува-
лися набагато тради-

ційніше: інформація передавалася від две-
рей до дверей або через sms.  
Facebook і Google аж ніяк не шляхи до абсо-

лютної неконтрольованої свободи і, здавалося 
б, аж ніяк не «старший брат». Але в Росії чи Ки-
таї їх ефективно контролює держава, а деякі 
громадяни там отримують щедру винагороду 
за розкриття необхідної можновладцям інфор-
мації. Тож не справдилася мрія деяких аналі-
тиків про те, що в епоху інтернету влада не 
зможе стежити за незгодними, як колись у добу 
телефонів і телебачення. Навпаки, що більше 
можливостей оприлюднювати таємну інформа-
цію, то більше можливостей шпигувати за на-
селенням і створювати нові системи масового 
спостереження.
Хай там як, а Facebook – це лакмусовий папір 
сучасності. Саме завдяки йому ми досить скоро 
дізнаємося, чого потребуємо: свободи чи без-
пеки. Ідеально доповнюючи наше шалено 
швидке та мінливе життя, Facebook триматиме 
нас у курсі. А ми допоможемо, радо оприлюдню-
ючи подробиці свого життя й роблячи діяль-
ність таємних служб неактуальною. 

геНіальНіСТь FAcebook у 
Тому, що приНЦип жиТТЯ 

ЗНамеНиТоСТей Тепер 
доСТупНий переСічНим 
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раціональна межа
Скромна мінімальна зарплата дає більше користі, ніж шкоди. 
Визначати її мають технократи, а не політики

о
бабіч Атлантики політи-
ків гріє думка про те, 
що погано оплачуваним 
про    шаркам населення 

мож  на допомогти, наказавши 
підняти оклади. Барак Обама 
хоче підвищити законодавчо 
встановлений мінімальний ріве-
 нь оплати праці у США на 40%, 
тобто найменший погодинний 
заробіток становитиме не $7,25, 
як нині, а $10,1 (див. «Нерів 
ний плінтус»). Більш ніж три 
чверті американців цю ідею під-
тримують. У Німеччині, одній із 
небагатьох заможних країн, що 
досі не мають установленої міні-
малки, новий коаліційний уряд 
щойно ухвалив рішення про за-
провадження її для всіх на рівні 
€8,5 за годину від 2015 року. У 
Великій Британії, де прожитко-
вий мінімум почав діяти 1999-го, 

опозиційна Лейбористська пар-
тія хоче схилити компанії до 
«добровільної» виплати більших 
мінімалок.

Для прибічників вільного 
ринку, серед яких і The Econo-
mist, примусове регулювання 
зарплат – це тривожний дзвіно-
чок. В умовах конкурентного 
ринку все, що штучно підвищує 
ціну праці, може позначитися на 
попиті на неї, а відтак першими 
втратять роботу саме некваліфі-
ковані працівники – люди, яким 
втручання держави мало б допо-
могти. Саме тому Мілтон Фрід-
ман назвав законодавче встанов-
лення мінімальної оплати праці 
формою дискримінації низько-
кваліфікованого персоналу. На 
його думку, збільшення доходів 
бідного зайнятого населення 
слід забезпечувати за рахунок 
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цільових державних субсидій – це 
куди ра ціональніший спосіб бо-
ротьби з убогістю.

The Economist скептично ста-
виться й до переваг мінімальної 
зарплати. Однак нерівність за дохо-
дами у суспільстві зростає, частка 
зарплат працівників у національ-
ному доході зменшується, тож до-
помога низькооплачуваній робо-
чій силі дедалі потрібніша. У пе-
ріод суворої економії у світі вирі-
шення цієї проблеми за рахунок 
субсидій для зайнятих, але бід-
них, реалізувати складніше, адже 
державні бюджети і без того пере-
обтяжені. Тим часом варіанти на 
кшталт здирницького оподатку-
вання заможніших прошарків є 
малопривабливими.

Крім того, скромний прожит-
ковий мінімум – це не так погано, 
як гадають пуритани-неокласики. 
На відміну від того, що пишуть у 
підручниках, реально на ринках 
праці немає ідеальної конкуренції. 
Знаючи про витрати й ризики, що 
чекають на працівників, охочих 
змінити роботу, роботодавці мо-
жуть пропонувати зарплатню, 
нижчу за ринкову. Тож не надто 
висока мінімалка, визначена зако-
ном, може усунити цю проблему і 
гарантувати працівникам вищий 
оклад без негативного впливу на 
кількість робочих місць.

ФраНЦуЗькі уроки
Цей аргумент підтверджують 
фак  ти. В умовах гнучкої еконо-
міки низька мінімальна зарплата, 
схо  же, не надто позначається 
(або взагалі не позначається) на 
зайнятості. Федеральна мінімальна 
опла  та праці у США, що становить 
38% середнього доходу, є однією з 
найнижчих у багатому світі. Деякі 
дослідження показують, що уста-
новлений в усіх США чи окремих 
штатах рівень зарплатного міні-
муму не шкодить зайнятості. Інші 
– що справляє лише незначний 
вплив. Однак жодні дослідження 
не виявили серйозної шкоди. 
Мінімальна зарплата у Великій 
Британії сягає близько 47% серед-
нього доходу (причому для молоді 
є нижчою); там вона також, зда-
ється, не спричинила масових 
звільнень.

Однак висока мінімалка, осо-
бливо в умовах негнучкого ринку 
праці, справді завдає удару по за-
йнятості. Франція запровадила 
найвищу серед багатих країн ме -
жу: понад 60% середнього доходу 
для дорослих працівників, а мо-

лодь отримує значно вищий від-
соток стандартної зарплати порів-
няно з однолітками в інших краї-
нах. Це й пояснює катастрофічний 
масштаб безробіття серед молодих 
людей у Франції: 26% у віковій 
категорії від 15 до 24 років (див. 
«Є куди рости»).

Тож уряди, які планують уста-
новити мінімальну зарплату або 
змінити її ставку, мають засвоїти 
два уроки, виходячи зі світової те-
орії та практики. По-перше, міні-
мальна ставка має бути досить 
скромна: скажімо, менша за 50% 
середнього доходу, причому для 
не вельми продуктивних про-
шарків населення (молоді й осіб, 
які тривалий час не працювали) 
нижча. Німеччина хоче порушити 
це правило. Там пропонують за-
провадити прожитковий мінімум 
на рівні 62% середнього доходу. 
Кожен шостий працівник у ФРН 
заробляє менше за цю суму, тож 
люди втрачатимуть роботу, осо-
бливо на відносно малопродуктив-
ному сході країни. У Великій Бри-
танії «зарплата, за яку можна 
жити» і якої добиваються акти-
вісти, на 20% перевищує міні-
мальну. Якщо вимогу виконають, 
це, не виключено, суттєво позна-
читься на зайнятості. А от запро-
поноване у США підняття є поміт-
ним, однак мінімалка усе ж таки 
не сягатиме понад 50% серед-
нього доходу по країні.

По-друге, політики мають за-
лишити справу встановлення мі-
німальної зарплати технократам. 
У Великій Британії законодавчо 
окреслений мінімум переглядають 
щороку, враховуючи статистику і 
рекомендації економістів із Комі-
сії з мінімальних виплат; зазвичай 
він поступово зростає. У США фе-
деральну мінімалку визначають 
політики, і збільшується вона не-
регулярно, часом дуже різко. Це 
аж ніяк не сприятливо для амери-
канських працівників чи їхніх ро-
ботодавців.

Зрештою, уряди мають пам’я-
тати, що мінімальна зарплата – 
м’який спосіб боротьби з бідністю. 
Їм не варто в такий спосіб відвер-
тати увагу людей від фундамен-
тальних причин низьких заробіт-
ків (брак освіти та професійних 
навичок) і відповідно від заходів, 
спрямованих на подолання цих 
проблем. 
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Limited. All rights reserved



«україно!  
Ти – моя молитва...»
50 років тому не стало Василя Симоненка

Н
а київському Євромайдані час від часу 
звучать рядки Симоненкових віршів.  
І щоразу виникає враження, що писалися 
вони не півстоліття тому, а в наші майда-

нівські дні.

Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його волячих жилах
Козацька кров пульсує і гуде!
Це грудень 1962 року.

А ось грудень 1961-го:
Україно! Ти – моя молитва,
Ти моя розпука вікова...
Гримотить над світом люта битва
За твоє життя, твої права...

Справді, все довкола як у Василя Симоненка: 
таки пульсує і гуде козацька кров народу, при-
ниженого новітніми байстрюками при владі; 
таки не вщухає битва за Україну...
У чистому й пронизливому голосі поета, який спо-
відався на велелюдді від себе й цілого покоління 
молодих ідеалістів-шістдесятників, вчувається 
Кобзареве: «Та не однаково мені, як Україну злії 
люде присплять, лукаві...» Василь Симоненко – 
речник шевченківської традиції в українській по-
езії кінця 1950-х – початку 1960-х. Його вустами в 
час післясталінської відлиги озвучувалися думки 
й почуття, що виражали національний біль і во-
скреслий дух українства. Разом із поетами-
ровесниками він бунтував проти тоталітарної зне-
ваги до людини, беручи на себе добровільну ношу 
її оборонця і повпреда. Багато Симоненкових вір-
шів – це величальна «простій людині», це при-
страсне, аж до екзальтації, обстоювання самоцін-
ності кожного «маленького» «Я», це декларування 
його складності, стражденності й унікальності.
У часи моєї студентської молодості, що почалася 
далекого 1970 року в Одесі, поезія Василя Симо-
ненка жила не так в університетських аудито-
ріях, як у наших гуртожитках на березі Чорного 
моря. Симоненком зачитувалися. Його вірші хо-
дили по руках, причому ми знали, що є серед 
них недруковані чи й навіть заборонені. Нама-
галися «виловити» в букіністичних магазинах 
збірки «Тиша і грім» (1962), «Земне тяжіння» 
(1964), «Вино з троянд» (1965), «Поезії» (1966), 
проте марно (про здійснене Іваном Кошелівцем 
мюнхенське видання Симоненкового вибраного 
«Берег чекань» (1965), думаю, ніхто з нас узагалі 
не знав). Старшокурсники поширювали перепи-

саний від руки щоденник поета «Окрайці ду-
мок». А десь чи не 1971 року вони ж таки разом зі 
студентами інших вишів влаштували вечір 
пам’яті Василя Симоненка, на якому звучали й 
недруковані та цензуровані вірші. І був неаби-
який розголос, і хвилювався деканат, і ходили 
розмови, що зовсім не випадково кафедру на 
сцені організатори вечора обтягли блакитним 
полотном – поруч із золотистою завісою вона 
сполучалася в крамольну синьо-жовту гармо-
нію...  
Одне слово, ім’я Симоненка для мого покоління 
довгий час було напівзабороненим, оповитим 
якоюсь таємницею. Гострота цього відчуття по-
силилася після того, як у Києві скасували ви-
дання його збірки «Лебеді материнства», що 
мала вийти з передмовою Олеся Гончара. Гон-
чар свій текст друкував кілька разів, демонстра-
тивно вказуючи: це передмова до «Лебедів мате-
ринства». Ми, студенти, шукали ту збірку і не 
могли знайти. Тому робили висновок: «Лебе-
дів...» не пропустили... Часи були похмурі, влада 
переслідувала українських інтелектуалів. 
Хвиля репресій прокотилася і в нашій Одесі...
Зазнав репресій і Василь Симоненко. По-
смертно. Підозріливе ставлення до поета санк-
ціонував зловісний академік-сталініст Микола 
Шамота, який тоді очолював Інститут літера-
тури Академії наук України. Йому, як і всьому 
партійному офіціозу, слова поета «Україно! Ти – 
моя молитва» видавалися загрозою радянській 
уніфікації. Та й хіба тільки ЦІ слова? У поезії 
Симоненка билося гаряче серце неубієнної 
України – шамоти це відчували. Тому й поспі-
шали затаврувати патріотичне почуття поета-
українця, називаючи любов до свого «буржуаз-
ним націоналізмом».
Як стверджують друзі поета, влітку 1962 року на 
залізничному вокзалі в Смілі (станція ім. Шев-
ченка) його затримали і побили працівники 
транспортної міліції. Історія вельми туманна, 
проте факт лишається фактом: через півтора 
року Симоненка не стало. Не знаю, чи побиття і 
смерть якось пов’язані між собою, – помирав 
28-річний черкаський журналіст, власкор «Ро-
бітничої газети» Василь Симоненко від раку. 
Три місяці він не виходив із лікарні, згасаючи на 
очах у медиків, рідних і друзів. 
Попереду було безсмертя: правдомовна, 
відкрито-сповідальна, патетична, саркастично-
гротескна, ніжна лірика поета надовго перетри-
вала час, який доля відвела йому самому. Євро-
майдан це рішуче підтвердив. 

автор: 
володимир 
панченко
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автор: 
катерина 
барабаш, 

росія другий роман росій-
ського вченого, доктора 
філологічних наук, фа-
хівця з давньоруської 

літератури Євґєнія Водолазкіна 
«Лавр», увінчаний премією 
«Большая книга», вивів автора в 
перший ешелон російських пись-
менників. У великому жанрі Во-
долазкін випробував себе пізно: 
коли вийшов його перший роман 
«Соловьйов і Ларіонов», йому 
було 47. Перед тим він видав 
книжку замальовок Пушкін-
ського дому, а також відточував 
перо в деяких періодичних ви-
даннях, ведучи авторські ко-
лонки. Водолазкіну завжди було 
цікавіше вивчати давні рукописи, 
ніж створювати нові. Він сам зі-
знається, що прочитав більше 
давньоруських текстів, ніж сучас-
них. Історія життя цілителя Арсе-
нія, що покинув помирати кохану 
й до останніх своїх днів спокуту-
вав цей гріх, написана людиною, 
для якої XV століття багато в 
чому ближче, знайоміше й улюб-
леніше, ніж сьогодення. Роман на-
писаний чудернацькою мовою – 
сумішшю сучасної російської та 
давньоруської. І це несподівано 
здається таким природним, що 
міркуєш: чи то XV століття за-
пливло в нинішні дні, чи то люди 
раптом відчули себе сучасниками 
Арсенія-Лавра?

Перші 22 роки свого життя 
Євґєній провів у Києві: закінчив 
англійську спецшколу, потім ро-

сійське відділення філології Ки-
ївського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка. 
Вступив до аспірантури Пушкін-
ського дому в Санкт-Петербурзі 
й залишився в цьому місті на все 
життя. То було повернення сім’ї 
на батьківщину: його прадід, від-
правивши рідних до Києва, у 
1919-му пішов добровольцем до 
Білої армії. У Пітер він, зрозу-
міло, не повернувся. Повернувся 
правнук.

у. Т.: Євґєнію, герой вашого но-
вого роману – праведник, святий. 
То що, ми стали свідками відро-
дження жанру житія?

– Так, герой праведник. Пра-
ведність – це не відсутність гріхів, 
безгрішний тільки Христос. Це 
каяття і спроба виправити гріхи, 
нехай навіть зовні невдала.

у. Т.: виходить, якщо людина хо-
тіла чогось, але не вийшло, це не 
перекреслює її потенційної пра-
ведності?

– Головне – задум і праг-
нення. Утім, якщо вони в людини 
є, але на виконанні лежить про-
кляття буття, то не завжди скла-
дається. Як мені здається, дуже 
важливо судити особистість саме 
за задумом, якщо її взагалі можна 
судити. Бог, мабуть, враховува-
тиме задум. Він знає, що багато 
залежить не від людини. Мій ге-
рой – із таких праведників. 
«Лавр» – це, можливо, перше в 

російській літературі житіє, на-
писане сучасними засобами. Досі 
якщо й створювали житія сучас-
ною російською, то це були 
більш-менш точні інтерпретації 
давньоруських текстів. «Лавр» 
належить до типу так званих кри-
зових житіїв (вираз Міхаіла Бах-
тіна), коли початком піднесення 
людини стає її падіння. На цьому 
самому побудований фільм 
Павла Лунґіна «Острів», у якому 
головний герой від страху здій-
снює жахливий вчинок, а потім 
усе життя його спокутує. Це ти-
пове кризове житіє.

у. Т.: «лавр» – свято філолога, 
настільки незвичайна і яскрава 
мова. персонажі спілкуються ди-
вовижною сумішшю давньорусь-
кої та сучасної російської, іноді 
навіть суконно-бюрократичної. 
Наприклад, хтось із персонажів 
каже про «травми, несумісні з 
життям», а через два абзаци ін-
ший – про те, що «брат наш 
устин мертва себе еще в житии 
состави». і кудись зникає катего-
рія часу як така. а що, часу і 
справді не існує?

– Я саме й писав цей роман, 
аби спробувати показати, що 
часу немає. Дмітрій Ліхачов (до-
слідник давньоруської літера-
тури. – Ред.) наприкінці життя 
багато говорив і писав про це. 
Казав, що час даний нам через 
слабкість. Ми живемо замкнуті в 
ньому, але це не назавжди, бо ж 

Творець 
кризового 
житія
Письменник Євґєній Водолазкін про 
словоцентричність культури, відсутність 
смерті й важливість персональної еволюції 

ТРІУМФ  
«ЛАВРА».  
Роман  
Євґєнія Водо-
лазкіна нещо-
давно отримав 
найпрестижні-
шу літератур-
ну премію Ро-
сії «Большая 
книга»
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колись звільнимося й перейдемо 
у вічність.

у. Т.: Якщо немає часу, то і 
смерті теж…

– Саме так. Удова Фьодора 
Абрамова (російського літерату-
рознавця, письменника. – Ред.) 
згадувала, як на похороні її чоло-
віка Дмітрій Ліхачов підійшов до 
неї і сказав: «Смерті немає». Якщо 
говорити про мову, то я, викорис-
товуючи давньоруську, боявся, що 
вийде занадто пафосно, що це 
сприйматиметься як погана стилі-
зація. Я зрозумів, що архаїку по-
трібно чимось урівноважувати, і 
вирішив дати російську мову в різ-
них фазах її розвитку. Коли вже 
була ідея роману, я перші півроку 
не писав, а обмірковував стиль. 
Точніше чекав. Збирався дати різ-
ним людям різні типи мови, але 
це було б занадто просто; це літе-
ратура прийому. Тоді я вирішив 
поширити вигадану мною мову на 
всіх героїв.

у. Т.: ви експериментуєте не 
лише з мовою, а і з простором, у 
якому живуть персонажі, з його 
деталями. герой виходить у ліс і 
наступає на пластикову пляшку в 
XV столітті. Це теж від безчасся?

– У Гайдна є «Симфонія з 
тремоло литавр». Цього компо-
зитора жах як дратувало, що під 
час виконання його симфоній 
сплять. Він вигадав ось що: лунає 
симфонія – і раптом гримлять 

литаври. Потім люди знову заси-
нають – і знову вступає той-таки 
інструмент. Моя пластикова 
пляшка, як гайднівські литаври. 
Аби не спали.

у. Т.: Фільм «острів», про який 
ви згадали, був несподівано для 
його авторів, та й для багатьох 
глядачів теж, дуже ласкаво 
сприйнятий рпЦ. чи зраділи 
представники церкви появі но-
вого житія у світській літературі?

– Я спершу побоювався, що 
ставлення церкви буде стрима-
ним, адже це не зовсім звичне 
житіє. Але нещодавно мені зате-
лефонував із провінції настоя-
тель одного монастиря і сказав, 
що велів своїй пастві читати 
«Лавра». Він якраз попросив, 
щоб я прислав іще примірників: у 
місті їх усі розкупили. Пишуть і 
хворі люди, розповідають, як ро-
ман допоміг їм зцілитися.

Я, чесно сказати, абсолютно 
на таке не розраховував: думав, 
буде камерна річ. Виявилося, що 
роман подобається і «простим» 
людям (слово «прості» беру в 
лапки, щоб не видавалося снобіз-
мом), котрі розглядають цей 
текст як житіє, і тим, хто зарахо-
вує себе до елітарних шарів: вони 
вважають його авангардним.  
У роману є різні рівні, і кожен чи-
тач може знайти в ньому щось 
своє. Для мене це виявилося не-
сподіваним.

у. Т.: узагалі, таке відчуття, що на 
простори росії повертається 
слово, яке довгий час лишалося 
майже в забутті.

– Я сказав би, що знову при-
ходить література, якої прак-

тично не було в 1990-ті й на по-
чатку 2000-х. Зараз культура 
знову стає словоцентричною. Це 
закономірне явище: зрештою, 
будь-яка цивілізація словоцен-
трична. Навіть живопис, навіть 
музика існують тільки завдяки 
слову. Література повертається. 
1990-ті були дуже поганим часом 
для неї, а особливо для роману. 
Вірші ще можуть відобразити 
таку епоху, але романам потрібна 
дистанція. У Росії було зниження 

в цій царині, поза сумнівом. За-
раз та література, яка прийшла 
або раптом проявилася, – дуже 
добра. Письменники в ті роки, 
звичайно, були, але не як явище. 
1990-ті можна назвати часом 
землетрусів. Але землетруси за-
кінчились, ландшафт починає 
чимось заростати. В епоху бур-
хання все росте насилу.

у. Т.: Зараз, коли ми з вами роз-
мовляємо, на всю потужність ви-
рує майдан у вашому рідному 
києві. і хоча ви вважаєте, що в 
епоху бурхання неможливе зрос-
тання, але, ймовірно, саме зараз 
оновлюється українська нація?

– Що народиться з цього ки-
піння, покаже тільки час. Я, від-
верто кажучи, не прихильник ре-
волюції як способу вирішення 
громадських проблем. Належачи 
до філософії персоналізму, ви-
знаю революцію хіба що в са-
мому собі. Це те, що від тебе зале-
жить, і те, що ти прораховуєш.

у. Т.: «внутрішня революція» теж 
може бути дуже руйнівною…

– Тому і в цій царині краще 
йти еволюційним шляхом.  
А коли мова про соціальну бо-
ротьбу, то, незважаючи на кра-
сиву фразу «революції – локомо-
тиви історії», досвід людства на-
полегливо показує: в якийсь мо-
мент локомотив обов’язково йде 
не туди. Це стосується всіх рево-
люцій. Але найсумніше, що із 
цього локомотива уже не зіско-
чити. Ось, припустимо, людині 
не подобається державний устрій 
країни на момент Першої світо-
вої війни. Потім війна переходить 
у переворот, і навіть тим, хто його 
здійснює, стає зрозуміло, що рух 
відбувається однозначно не туди. 
Але тут спрацьовує закон маси: 
вирватися з неї вже дуже складно. 
Тому, як персоналіст, я вважаю, 
що в такі моменти передусім по-
трібно пильнувати себе. Хочеш 
зробити доб ро суспільству – вби-
вай бісів у собі самому. Їх там ви-
стачає. Поки ми такі, які ми є, ко-
жен персонально, всі громадські 
перебудови мають другорядне 
значення. Саме тому, за виразом 
незабутнього Віктора Чєрномир-
діна, хоч би яку партію ми ство-
рювали, виходить КПРС. Я не 
даю ніяких рецептів, не намага-
юся нікого повчати. Це не пропо-
відь, радше сповідь. У кожного 
свої мізки, і кожен будує своє 
життя, як хоче і як може. 

«лавр» – перШе в 
роСійСькій ліТераТурі 
жиТіЄ, НапиСаНе 
СучаСНими ЗаСобами
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ТЕРИТОРІЯ КОМФОРТУ. Рівень практичності та комфорту в салоні 
Multivan, звісно, залежить від його комплектації. Multivan Startline – 
це типово сімейне авто. Comfortline розрахований насамперед на 
компанії. Highline – топ-версія. PanAmericana – справжній позашля-
ховик. Зрозуміло, що салон кожної з цих моделей обладнується від-
повідно до завдань, які на них покладаються. Зокрема, це чітко 
проявляється в оснащенні їх сидіннями і столиком. Так, у сімейному 
Startline користуватися останнім можна не лише всередині, а й на 
вулиці. У Comfortline замість серійного відкидного на бічній панелі 
можна встановити мультифункціональний стіл у поєднанні з додат-
ковими зсувними дверима. А в топ-версії він передбачений із ба-
гатьма ящичками для зберігання різного за розміром приладдя. 
Якщо стіл не потрібен, його дошка розвертається на 90 градусів, 
складається і ховається в основу. До того ж мультистіл можна пере-
міщати між сидіннями на двох додаткових релінгах.
Потрійне заднє сидіння може пересуватися, завдяки чому збільшу-
ється багажник чи пасажирський відділ. У деяких версіях Multivan 
його можна трансформувати у великий комфортабельний диван, 
який легко переміщати, таким чином звільняючи більше місця для 
вантажу та покупок. А в розкладеному вигляді він разом із окре-
мими сидіннями утворює повноцінне ліжко. 

автор: 
ілько майда-

чевський

Замаскований    лімузин
в

загалі-то на такій специ-
фічній машині тест-драйв 
теж треба проводити якось 
інакше. По-перше, заван-

тажити по вінця. Скільки там, 
кажете, народу вміщається? Се-
меро? Зробити блискавичний 
рейд, скажімо, хоча б до Дніпро-
петровська (там якраз кілька 
моїх друзів жаліються, що не мо-
жуть вибратися на Майдан) і на-
зад. І хоча б половину шляху оці-
нити з глибини салону. Але не 
треба плутати поривання душі 
з редакційним завданням. Не-
вдовзі, сподіваймося, настане 
мирне життя, тож доведеться 
знову вирішувати питання, як 
пересуватися групі людей на 
кілька чи кількасот кілометрів із 
максимальним комфортом.

Під час закордонних подо-
рожей я не раз стикався з незро-
зумілою для мене ситуацією, 
коли група не останніх, повірте 
мені, бізнесменів замість того, 
щоб прибути кожен своїм ліму-

зином, вивантажується разом із 
точнісінько такого Volkswagen 
Multivan, як у мене зараз. Ну 
хіба що, може, в них преміум-
комплектація, всередину не за-
зирав. Але йдеться не про по-
дробиці, а про принцип. Гаразд, 
припустімо, їхні ділові люди не 
пихаті, подекуди підкреслено 
скромні («унічіженіє паче гор-
дині»), але є й раціональніші 
пояснення. Будь-який седан – 
це все одно низька стеля. До 
того ж більше ніж утрьох на за-
дньому сидінні не вмістишся, 
якщо себе цінуєш. Та й не при-
стосовані звичайні седани до-
лати наші ландшафти. Гаразд, 
хай буде позашляховик. Але 
просторові обмеження все одно 
лишаються. Всімох, якщо това-
риство приємне й корисне, ло-
гічніше і зручніше все ж таки 
саме так, мультивеном. 

Водій при цьому геть не почу-
вається пролетарем на чужому 
святі життя. Сидіння з підігрівом 

і регулюваннями в усіх можливих 
вимірах, пристойний огляд, 
пов на керованість процесом. 
Прилади по-німецькому суворі, 
але інформативні, на дисплеї – 
температура за бортом, середня 
швидкість, запас ходу, витрати 
пального (навігатор в опції, вра-
ховуючи характер конячки, тут 
він не завадив би). Дволітровий 
дизель дає змогу забути всі про-
кльони, які колись цьому різно-
виду тяглової сили надсилалися: 
заводиться миттєво, тягне 
вправно. На спідометрі кінцева 
позначка – 240. Це означає, що 
200 витиснути не проблема (я не 
наважився, я ж не нардеп!). Ва-
жіль швидкостей чомусь на па-
нелі, як у сучасних гібридів, – до-
ведеться звикати. Семиступенева 
трансмісія – автомат не тупить, 
хоча я боявся. На обгін ідеш із за-
пасом внутрішньої впевненості, 
ніби ти у звичайному дволітро-
вому седані. Суб’єктивно ж голов-
ним виявилося ось що: незвично 
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Volkswagen Multivan. 
Технічні характеристики  
тестованого авто

Об’єм двигуна, см3 1968

Потужність, к. с. 180

Трансмісія  
(тип, кількість передач)

Дводисковий робот,  
7

Затрата пального (дизель),  
заявлена виробником,  
л/100 км

місто – 11,1 
траса – 7,5

змішаний цикл – 8,8

Габарити (довжина, ширина, ви-
сота), мм

4892/1904/1970 

Діаметр розвороту, м 11,9

Маса, кг 2284

Повна маса максимальна 3080 

Кількість місць 7

Об’єм паливного бака, л 80

Гальма Дискові,  
вентильовані

Системи активної та пасивної 
безпеки

Подушки безпеки водія,  
пасажирів, бічні (Airbag),  
система антиблокування (ABS),  
система розподілу  
гальмівних зусиль (EBD, EBV),  
система курсової стійкості  
(ESP, VDC, DSC),  
система аварійного  
гальмування (Brake Assist, AFU)

Ціна від $75 318 



Замаскований    лімузин
висока посадка дає те, чого зазви-
чай бракує і на трасі, і в місті, 
коли бачиш лише дверцята пере-
дньої машини, а не всю дорожню 
ситуацію загалом. Тут почува-
єшся як у гелікоптері. Що ж до 
габаритів, то вони, хоч як дивно, 
не заважають і не лякають, при-
паркуватися в шпаринку вдалося 
без проблем із першої спроби, на-
віть не вмикаючи парктронік. 
Якщо до чогось причепитися, 
то… ну хіба що ось, будь ласка: 
12-вольтовий роз’єм живлення в 
дуже незручному місці. Таке вра-
ження, що, відколи світ кинув ку-
рити й електрозапальничка пере-
стала бути предметом першої по-
треби, автовиробники водночас 
забули про необхідність підзаря-
дити мобілку (хоча, sorry, є вхід 
USB). На цьому приводи для моєї 
прискіпливості вичерпуються.

Окремий предмет гордощів 
для розробників – прохідність. 
Volkswagen гарантує мультивену 
долання водних перешкод до 30 

см завглибшки (при повному на-
вантаженні) й підйомів до  
37° (так само). Перше не було на-
годи спробувати, друге підтвер-
джую: є в столиці одна, з дозволу 
сказати, вуличка, ніби навмисне 
створена, щоби перевіряти хвас-
тощі автовиробників (хочете 
знати де – пишіть у «личку», ма-
ленька підказка: з Подолу на Та-
тарку). Там: а) бруківка; б) дірки; 
в) бруд; г) місцями мало не 45°. 
Ну, може, не 45, але візуально 
справляє враження. Multivan по 
ній буквально злетів, я незчувся, 
як був нагорі. Пасажирка, яку 
прихопив, щоби було з ким діли-
тися враженнями, взагалі нічого 
не встигла зрозуміти. Позашля-
ховик не позашляховик, але пар-
кетник як мінімум.

Так ось, про пасажирів. Кон-
диціонер, вибачте, якось не оці-
нив, а щодо опалення, то тут без 
питань – кожен пасажир має ін-
дивідуальний клімат-контроль. 
Дверцята на сервомеханізмі, до 

салону заходиш, практично не 
нахиляючись, та й усередині пе-
ресуваєшся ніяк не навкарачки. 
Сидіння рухаються на рейках, 
повертаються, складаються (за-
мість заднього ряду виходить ба-
гажник), тож можна влаштову-
вати хоч робочу нараду, хоч пік-
нік. Мобільний офіс. Або 
кают-компанія. Під кожним 
кріслом – простір, достатній, 
щоби вмістити невеличку валізу. 
А також регулювання, підлокіт-
ники. Хочеш – спи, хочеш – 
спілкуйся, хочеш – дивись у ві-
кно, хочеш – грай в Angry Birds. 
Життя належить тобі. Я сер-
йозно!  

Тепер поясніть мені, навіщо 
взагалі виготовляються ті по-
творні розшиті лімузини – 
тільки заради того, щоби сфото-
графуватися у весільний аль-
бом? Звісно, коли їде така гро-
міздка конструкція, відразу 
вид но, що ти себе цінуєш, пле-
каєш і пестиш. А Multivan розра-
хований не на когось, не на чиїсь 
погляди й оцінки, а на тебе осо-
бисто. Ну й хай кажуть, хто не 
знає, що це поліпшена марш-
рутка. «Передайте, будь ласка, 
на квиток!» Переконувати сно-
бів навряд чи гідне завдання для 
зайнятих людей. 
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відгук віктора Шишкіна, судді 
конституційного Суду україни, на 
авторську колонку директора Amnesty 
International в україні Тетяни мазур 
«перший суд присяжних» у № 47/2013
Вітаючи аналіз суті виправдувального вироку 
суду, що зробила авторка статті, категорично 
заперечую проти «рекламування» того 
невігластва проектантів КПК і законодавців, 
які його прийняли. Через таке невігластво 
старий суд народних засідателів «обізвали» 
судом присяжних.
По-перше, непоодинокі виправдувальні 
вироки суди постановляли і до цього 
судового утворення, навіть у радянські 
часи (лише в Кіровоградській області в 
1988 році їх було постановлено більш ніж 
півтора десятка). Так що прив’язувати появу 
виправдувальних вироків до цього, нібито 
новосудового утворення – грішити проти 
істини.
По-друге, автор, мабуть, не знає змістової 
суті суду присяжних, бо подібний склад суду 
у 2005 році засудив убивць Георгія Гонгадзе, 
але той суд не звався судом присяжних.
Реальний суд присяжних відрізняється від 
суду за участю народних засідателів тим, 
що це дійсно суд народу. А саме: присяжні 
постановляють вердиктне рішення без 
участі професійних суддів, а не разом з 
ними, як це відбувається зараз; присяжні 

не беруть активної участі у дослідженні 
обставин справи і доказів (не ставлять 
запитань учасникам процесу тощо), а 
лише безпосередньо сприймають доводи 
обвинувачення і захисту (змагальність 
процесу), сукупність яких потім самостійно 
аналізують в нарадчій кімнаті без впливу 
професійних суддів; формують склад суду 
сторони процесу (прокурор і захисник), 
а не суддя, який втручається лише тоді, 
коли прокурор і захисник не досягли згоди 
щодо персоналій; прокурор не оскаржує 
виправдувальний вирок суду присяжних, 
крім одного винятку – порушення 
процедури формування складу суду, тобто 
вирок постановлено неправосудним 
складом присяжних, а у нас що? Сама ж 
авторка пише, що прокуратура має намір 
подати апеляцію на вирок, який вона 
аналізує.
Викладене є підтвердженням, що в Україні 
немає суду присяжних, а є його імітація з 
використанням привабливого слова.

відгуки на статтю «Зима динозавра» в 
№ 50, у якій Юрій макаров аналізує, як 
Янукович перетворюється на диктатора 
доісторичного зразка
руслан: Ну що ж, це типаж тупого, 
жорстокого, мстивого, злодійкуватого, 
малоосвіченого чоловічка, який 

парадоксально опинився не верхівці влади 
45-мільйонного народу. І парадокс у тому, 
що більшість (ну, з огляду на фальсифікації, 
може, і не більшість, але все-таки мільйони) 
людей проголосували за цю особу. Та 
знали ж, що він двічі судимий! І зовсім не 
за правозахисну чи політичну діяльність, 
а за банальний розбій і злодійство. Мені 
здається, що тяжко хворе наше суспільство. 
Хворе на БАЙДУЖІСТЬ. Можна багато 
говорити про причини цієї байдужості. Але 
найголовнішою з них вважаю 300-річне 
російське рабство і особливо останній – 
комуністичний – його період, коли був 
зламаний хребет нації – інтелігенція і 
вільнодумне селянство. 

Tvd: Власть психически нездорова. 
Вместо того чтобы решать архиважные 
проблемы страны, убирать уголовно-
криминальную составляющую управления 
страной, брать на себя смелость решать 
вопросы продвижения страны по пути 
демократизации и прогресса, она – эта 
зарвавшаяся глупая власть – продолжает 
заниматься зачисткой с перспективой 
на следующие выборы. Вот пример 
преступлений против Украины – создали 
свое коррумпированное государство внутри 
Украины и сосут с этой благословенной 
страны кровь, как ненасытные вампиры.

олександр пагіря олександр михельсон 

револЮЦіЯ  
й коТики

UkrAIneUkrAIne громадСька 
капіТаліЗаЦіЯ

Після початку масових про-
тестів в Україні на Євромайданах 
західні медіа, а за ними і громад-
ська думка раптово почали від-
кривати для себе «сміливих» і 
«відчайдушних» українців, які 
вийшли на морозні площі проти 
несправедливості, на захист своїх 
прав та свобод. Їх наче раніше й 
не помічали за фасадом клепто-
кратичного режиму Януковича. 
Здавалося, після розчарувань 
Помаранчевої революції вже 
ніщо не здатне оживити майже 
непритомне українське грома-
дянське суспільство. І раптом ви-
явилося, що українці навіть 
більше виступають за європей-
ський проект, ніж самі грома-
дяни ЄС, які вже втомилися від 
довголітньої саги про кризу 
спільної валюти й затягування 
пасків. Може, таки справді Єв-
ропі без України ну ніяк не обі-
йтися? 

богдан буткевич 

«Тема котиків» вважається 
несумісною з політикою. При-
наймні в соцмережах. Але 
життя, як завжди, складніше. 
Восени 2004 року, незадовго до 
Майдану, до мого шкільного 
друга приблукалися двоє білих 
кошенят. Хлопчики. Усі тоді 
жили політикою, і Петро назвав 
одного котика Федоровичем, 
другого – Андрійовичем. Рево-
люція минула, а приблизно че-
рез рік Андрійович зник. Петро 
припускав, що його викрали, 
але хтозна… Минав час, в Укра-
їні підписувалися політичні ме-
морандуми й відбувалися пере-
вибори, нарешті, змінився пре-
зидент. Котик Федорович тим 
часом виріс і почав старіти. За-
раз це вже поважний кіт у літах, 
а в країні – новий Майдан. 
Треба зателефонувати другові: 
як там Федорович? Чи не хворіє 
бува? 

Коли мене вкотре запиту-
ють, що робити, я відповідаю, 
що всім людям доброї волі, а 
головне – нормального ро-
зуму потрібно думати над 
створенням чіткого інстру-
менту впливу на політичну 
ситуацію. Тобто формувати 
громадське об’єд  нання на 
кшталт Народного руху, ли-
товського «Саюдісу» чи поль-
ської «Солідарності» кінця 
1980-х. Майдан нам у поміч – 
саме створення такого широ-
кого громадського руху й має 
стати головною капіталіза-
цією цього буремного місяця. 
Ну не вважати ж нею «суворі 
догани», які дістануть троє за-
гальновідомих «стрілочни-
ків»? Тільки такий рух зможе 
переламати хребет всій тій 
прогнилій пострадянській 
системі, яку уособ  люють Яну-
кович та його оточення. 

ЗвороТНий Зв’ЯЗок 

:)
Минав час,  
в Україні під-
писували-
ся політичні 
меморан думи 
й відбували-
ся перевибо-
ри, нарешті, 
змінився пре-
зидент. Котик 
Федорович 
тим часом  
виріс і почав 
старіти. Треба 
зателефону-
вати другові: 
як там Федо-
рович? Чи не 
хворіє бува?
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Вже у продажу

Передплатний індекс 68098

Річард Бренсон Нова космічна ера Метт Деймон Вода для всіх 
Вірджинія Рометті Великі дані Леррі Фінк Покоління бебі-буму 
інвестує Торі Берч Жінки в бізнесі Ед Мілібенд Справедливіша 
Британія Леонідас Донскіс Що сталося з Україною?

За ексклюзивною ліцензією
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