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 Факти тижня 

Автор:  
Богдан Буткевич

У 
ніч із 24 на 25 грудня 
була жорстоко побита 
активістка Євромайдану, 
журналістка й екс-кан -

ди  дат у народні депутати від 
Об’єднаної опозиції Тетяна 
Чорновол. Вона їхала з Києва 
власною автівкою до будинку 
батьків, що в селі Гора Борис-
пільського району Київської 
області.

Як вдалося з’ясувати з да-
них відеореєстратора в її ма-
шині та із власних слів Тетяни, 
щойно вона виїхала з борис-
пільської траси на менш освіт-
лену дорогу, як її наздогнав і 
почав таранити й підрізати 
чорний позашляховик Porsche 
Cayenne, змушуючи зупини-
тися. Кілька разів журналістці 
вдавалося звільнитися від пе-
реслідувачів, зрештою вона 
вивернула назад на освітлену 
трасу. Та Porsche знову набли-
зився до її авто і, кілька разів 
ударивши кузовом, скинув у 
кювет. Тетяна встигла вилізти 
з машини, почала втікати, од-
нак двоє нападників наздо-
гнали її і по-звірячому побили. 
Згодом авто на узбіччі помітив 
патруль міліції, який знайшов 
неподалік і саму Чорновол та 
доставив її до Бориспільського 
травмпункту. Потім Тетяну пе-
ревезли до лікарні до Києва. За 
словами народного депутата 

Янукович підписав закон про амністію для правопоруш-
ників під час останніх протестних акцій. Регіонали запев-
няють, що під його дію мають потрапити й беркутівці, які 
брали участь у зачистці Євромайдану та сутичках на Бан-
ковій. Водночас правники вказують: закон виписаний та-
ким чином, що на практиці його неможливо виконати

Деактивація

 27 грудня 1929   28 грудня 1943  29 грудня 1989 

Федеральні збори Че-
хословаччини одно-
голосно обрали дра-
матурга й дисидента 
Вацлава Гавела прези-
дентом країни

На Всесоюзній конференції 
аграрників-марксистів Іосіф 
Сталін проголосив початок 
політики «ліквідації куркуль-
ства як класу»

Стартувала операція військ 
НкВД «Улуси», в ході якої з 
території ліквідованої Кал-
мицької АРСР до Сибіру де-
портували 100 тис. осіб

Тиждень  
в історії

Сергія Пашинського, в неї діа-
гностовано тяжкий струс моз-
 ку, численні переломи кінці-
вок та носа, повністю розбите 
обличчя, потрібно щонаймен-
 ше три операції.

Активіст Олексій Гриценко, 
якому зателефонувала Чорно-
вол у ніч нападу на неї, розпо-
відає, що 24 грудня Тетяна їз-
дила знімати будинки міністра 
внутрішніх справ Віталія За-

Велика амністія в Росії. На свободу вийшли Міхаіл Ходор-
ковскій, учасниці Pussy Riot та затримані активісти із судна 
Green Peace Arctic Sunrise, зокрема й українець Руслан Яку-
шев. Експерти називають цей крок PR-акцією Кремля напе-
редодні Олімпіади в Сочі

ТеТЯНо,  
ТРимАйСЯ,  

ми З ТоБою!
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ХРоНІкА ЗАлЯкУВАННЯ

• 29 листопада в Івано-Франківську невідомими 
жорстоко побитий співорганізатор місцевого Євро-
майдану Максим Кицюк, який дістав черепно-
мозкову травму і численні ушкодження ніг.

• 30 листопада в Тернополі невідомими побитий 
місцевий цивільний активіст Володимир Ханас.

• 6 грудня в Луганську підпалено автомобіль відо-
мого адвоката й одного з організаторів місцевих ак-
цій протесту Ігоря Чудовського.

• 15 грудня в Житомирі нападу зазнав голова місце-
вого осередку ВО «Свобода» Віктор Брокар.

• 16 грудня в Ужгороді спалили автомобіль одного з 
організаторів місцевих акцій протесту Ярослава Ша-
фара.

• 20 грудня у Сімферополі обстріляли автомобіль 
співкоординатора місцевого Євромайдану Сергія Ко-
вальського.

• 21 грудня в місті Арциз Одеської області спалили 
автомобіль активіста Євгена Буркута, яким він упро-
довж місяця возив до Києва охочих узяти участь в ак-
ціях протесту.

• 21 грудня заступник голови харківської «Батьків-
щини» Іван Варченко повідомив про замах на нього. 
В автомобілі політика було майже повністю відкру-
чено колесо, що могло спричинити серйозну ДТП.

• 21 грудня скоєно напад на представника «Дорож-
нього контролю» Володимира Моралова. Невідомі 
забрали в нього травматичний пістолет, яким він на-
магався відбитись від нападників, і впритул вистре-
лили в активіста. Авто Моралова злочинці спалили. 
Метою нападу, вочевидь, було заволодіти відеома-
теріалами колеги Володимира – Андрія Дзиндзі, 
який перебуває в СІЗО.

• 22 грудня в Житомирі в під’їзді його будинку неві-
домі вчинили напад на голову місцевого осередку 
Демократичного альянсу Дмитра Ткачука.

• 23 грудня в Харкові спалили автомобіль місцевого 
активіста Євромайдану.

• 24 грудня в центрі Харкова невідомі напали на 
місцевого активіста, співорганізатора протестних 
акцій Дмитра Пилипця: йому завдали більш ніж  
10 ножових поранень.

• 25 грудня під Києвом звірячо побили журналістку 
і громадську активістку Тетяну Чорновол.

харченка та генпрокурора Ві-
ктора Пшонки. Під час остан-
ньої зйомки за нею стежили 
беркутівці. Інформацію про 
дім очільника МВС Тетяна на-
віть устигла поставити в свій 
блог на порталі «Українська 
правда».

Після пафосної і цього разу 
дуже швидкої (на відміну від 
попередніх довгих мовчанок у 
подібних ситуаціях) заяви Вік-
тора Януковича про необхід-
ність швидкого розслідування 
побиття журналістки міліція 
відкрила кримінальне прова-
дження за статтею «хуліган-
ство». Своєю чергою, правоза-
хисники вже висловили своє 
обурення пом’якшенням спра-
 ви, адже, приміром, активіс-
там, які навесні 2013 року за-
кидали сніжками депутаток 
від ПР, шиють «замах на вбив-
ство». Генеральна прокуратура 
вустами свого керівника Вік -
тора Пшонки заявила, що бере 
це розслідування під свій осо-
бистий контроль. Понад те, 
правоохоронці оперативно 
встановили трьох осіб, підо-
зрюваних у нападі на Тетяну 
Чорновол. Двоє вже затримані, 
з ними проводять слідчі дії. 
Речник ГПУ повідомила, що на 
одного із затриманих, згідно з 
попередньою версією слідства, 
зареєстрований автомобіль, у 
якому були нападники. Номер 
Porsche Cayennе чітко видно на 
даних відеореєстратора, пере-
даного слідству депутатами від 
опозиції, що прибули на місце 
події.

Власне, побиття Тетяни 
Чорновол продовжило серію 
нападів на активістів Євро-
майдану, що значно почасті-
шали за останні два тижні. 
Опозиція переконана, що 

влада поставила перед своїми 
«орлами» завдання залякати 
найактивніших і відбити в ін-
ших бажання протестувати. 
Щоправда, є й інша думка: до 
нападів на євромайданівців 
можуть бути причетні росій-
ські спецслужби; РФ і далі ро-
бить усе, щоб розхитати ситуа-
цію в Україні через провокації, 
спонукавши її владу до сило-
вого сценарію. За такого роз-
витку подій Кремлю легше 
буде зробити Януковича по-
ступливішим, а відтак оста-
точно втягнути Україну в свою 
орбіту. Власне, про це нещо-
давно попереджав Андрєй Іл-
ларіонов, колишній радник 
Путіна: «Що жорсткішим буде 
протистояння (в Україні. – 
Ред.), то більше в ній буде ви-
словлено взаємних звинува-
чень і образ, що більше про-
ллється крові – й віртуальної, 
і, не виключено, реальної, то 
легше буде авторам і виконав-
цям антиукраїнської-антиєвро -
пейської війни відокремити, 
відірвати, ізолювати захопле-
ний плацдарм від решти кра-
їни, здійснити, так би мовити, 
«тектонічний розлам» Укра-
їни, то легше буде її «підвіси-
 ти» на довгочасний гачок май-
стерно спровокованого внут-
рішньоукраїнського конфлік- 
ту [...]. В Україні найближчим 
часом можуть розпочатися не-
зрозумілі постріли, вибухи, 
з’являтимуться зниклі безві-
сти й навіть загиблі».

Хай там як, але поки що жо-
ден із двох сценаріїв не спра-
цьовує. Напади на активістів 
ще більше згуртували Євро-
майдан. Міністерство внутріш-
ніх справ блокують велелюдні 
акції протесту з вимогою від-
ставки Віталія Захарченка. 

Під тиском 
комуністів 
останній ко-
роль Румунії 
міхай І зрікся 
престолу

Німецький автоін-
женер карл Бенц 
подав заявку, 
щоб запатентува-
ти перший бензи-
новий двигун

 30 грудня 1947  2 січня 1841  1 січня 1919  31 грудня 1878 

Народився Тадей 
Рильський, україн-
ський громадський 
і культурний діяч, 
народознавець, 
«хлопоман»

Директорія УНР проголо-
сила закон про автокефа-
лію Української православ-
ної церкви та створення її ке-
рівного органу – Українського 
церковного синоду

Прибічники ПР припинили свою «без-
строкову акцію» в маріїнському пар-
ку києва. Сміття, яке залишили по собі 
апологети влади, добровільно прибра-
ли активісти Євромайдану 

київрада нама-
галась зібратись 
у Солом’янській 
РДА, однак опо-
зиція зірвала засі-
дання

У москві заявили 
про затвердження 
плану входження 
Вірменії до мит-
ного союзу 

У києві на вічі 
оголошено про 
створення Во 
«майдан»

У своїй доповіді у Верховній Раді генпроку-
рор Віктор Пшонка фактично виправдав дії 
беркутівців під час зачистки Євромайдану 
30 листопада, а також під час кривавого роз-
гону протестувальників 1 грудня біля Адміні-
страції президента та 11 грудня на Майдані
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Опозиційні еліти не 
можуть поки що 
запропонувати 

суспільству нічого, 
крім загальних 

гасел. Складалося 
враження, що ніша 

парламентської 
меншості, яка 

нічого не вирішує й 
ні за що не 

відповідає в 
очікуванні 

сакральної дати 
2015, виявилася 

вельми 
комфортною

2014: 
право на оптимізм
Чого чекати від нового політичного року – нових 
розчарувань чи нових підтверджень гідності?

Автор: юрій макаров

У 
2014-й Україна вступає не 
такою, якою була останні 
22 роки. І з цим уже можна 
привітати самих себе, бо не 

про ту, вчорашню, нібито вільну, 
нібито незалежну Україну мріяли 
патріоти 200, 100, 50 і 22 роки 
тому. Можливо, й не про сьогод-
нішню, якою вся вона наразі є за 
фактом, але паростками майбут-
нього з Майдану вони пишалися 
б напевно.

І хоча рік минає під тривожні 
зведення, ніби з фронту (остання 
новина – звірячий напад на жур-
налістку Тетяну Чорновол, але ін-
туїція й досвід підказують, що 
вона може виявитися не остан-
ньою в цьому ряду), календар не 
обдуриш, час підбивати попере-
дні підсумки. Згадуючи 2013 рік, 
важко повірити, що все це болото 
було ось щойно... Переглядаємо 
обкладинки Тижня: опозиція, 
олігархи, штучні 

радянські свята, криза галузей, 
регіонів та всієї економіки, про-
блеми безпеки, зовнішньої та 
внутрішньої, спецоперації сусід-
ньої держави проти України, кри-
чущі релікти тоталітарного мину-
лого, ерозія національної куль-
тури та свідомості, нарешті, ці 
ситі пики господарів життя... Су-
цільний депресняк і безвихідь.  
І раптом!..

Так, ми отримали стихійний 
протест «без голови», причому 
від першого дня. Майдан започат-
кували не політики, політики 
його лише підхопили, й одразу 
невправно. Ті, хто відстежує хро-
ніку подій, причому не з мережі, а 
в «польових умовах», можуть по-
бачити певну еволюцію від ве-
чора 21 листопада, коли під коло-
ною з «Христею» зібралося до 3 
тис. громадських активістів і жур-
налістів (навіть із проміжним не-
офіційним гаслом 

«Майдан без політиків»), до 
останніх передноворічних супере-
чок (учасники, слід сказати, їх ін-
телігентно не педалюють) між са-
моврядними громадськими орга-
нізаціями, які становлять ядро мі-
тингувальників, та офіційним 
«штабом». Доводиться вкотре 
констатувати, що масові виступи 
громадян заскочили опозиційні 
політичні партії та їхніх лідерів 
зненацька, і вони виявилися него-
товими ані їх очолити, ані запро-
понувати чітку дорожню мапу – 
тут уже нічого не вдієш. 

Кидання чергового каменя в 
город депутатів потребує неве-
ликої відваги, та й не на часі. Без 
того давно було зрозуміло, що 
опозиційні еліти не можуть поки 
що запропонувати суспільству 
нічого, крім загальних гасел. 
Складалося враження, що ніша 
парламентської меншості, яка 
нічого не вирішує й ні за що не 
відповідає в очікуванні сакраль-
ної дати 2015, виявилася вельми 
комфортною. Новина полягає в 
тому, що елементи громадян-
ського суспільства за останній 
місяць достатньо структурува-
лися й усвідомили себе, щоби 
нав’язувати тим, хто обрав для 
себе політичну діяльність як 
основний фах і спосіб існування, 
якщо не готові рішення, то як мі-
німум порядок денний. Цей тиск 
знизу є принципово новою скла-
довою нинішнього суспільного 
ландшафту в Україні. Громад-
ські організації, великі й малі, 
національні й регіональні, під-
ключилися до життєзабезпе-
чення довгострокового масового 
заходу, гарантувавши його логіс-

право  
на опір,
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Очевидно, що 
правових шляхів 
бодай часткового 

посунення режиму 
не так багато й 

вони на сьогодні 
недосяжні, 
доводиться 

задовольнятися 
компромісами.  

Тим часом відступ, 
згортання 
активності 

означають не лише 
прощання з 
надіями на 

одужання країни,  
а й неминучі 

репресії, відплату  
з боку влади всім, 

хто засвітився в 
листопадові й 
грудневі дні

тику й безпеку, але вони не ладні 
обмежуватися службовими функ  -
ціями, доки стратегії й подальші 
кроки народного руху вирішу-
ються десь нагорі. Рано чи пізно 
вони навчаться диктувати вер-
хівці опозиції порядок денний 
бодай у загальних рисах. До цьо-
 го слід додати появу експертного 
товариства як окремого елемен-
 та конструкції: досі кваліфіко-
вані політологи, економісти, со-
ціологи, міжнародники, юристи 
перебували в статусі маргіналів і, 
якщо не були задіяні в партійних 
проектах, спілкувалися або між 
собою, або із грантодавцями. 
Нині ми чуємо їхній солідарний 
голос.

Утім, тривожна невизначе-
ність нависла над Майданом: 
очевидно, що правових шляхів 
бодай часткового посунення ре-
жиму не так багато й вони на 
сьогодні недосяжні, доводиться 
задовольнятися компромісами. 
Тим часом відступ, згортання 
активності означають не лише 
про  щання з надіями на одужан-
 ня країни, а й неминучі репресії, 
відплату з боку влади всім, хто 
засвітився в листопадові й груд-
неві дні, подальше зміцнення 
піраміди. Перші оз  наки помсти 
за переляк можна вже спостері-
гати: спочат  ку відносно м’яке 
залякування луцької активістки 
Майї Москвич за... переверну-
тий портрет, потім напад із но-
жем на харківського майданівця 
Дмитра Пилипця, далі нагле, 
жорстоке, показове побиття ки-
ївської журналістки та акти-
вістки Тетяни Чорновол. Безу-
мовно, далі буде...

ІмПеРІЯ Чи РеСПУБлІкА?
Звісно, події заскочили знена-
цька всіх. Виявилося, що ані полі-
тикум, ані суспільство за два деся-
тиліття незалежного існування не 
виробили чітких і зрозумілих 
державних пріоритетів. Такої ка-
тегорії, як українські національні 
інтереси, не існує навіть у теорії, 
якщо не рахувати розпливчастих 
формулювань Основного Закону 
стосовно «європейського вибору» 
десь у геть невизначеному май-
бутньому (майже як «комунізм» у 
попередній матриці). Таким чи-
ном, принизлива капітуляція 
української верхівки перед очіль-
никами східної імперії разом з 
усіма супутніми цукерками фор-
мально навіть не є зрадою націо-
нального інтересу, бо цей інтерес 
ніде чітко не артикульований.

Байдуже, як планують на-
звати новоутворення його ініціа-
тори: СНД чи Митний союз, Вища 
євразійська економічна рада (так 
звана ЄвраЗЕС) чи тупо «Імперія 
Газпром» – головне, що це озна-
чає тотальну залежність від Крем-
 ля й цілковиту відмову від само-
стійної зовнішньої політики. Що 
ж стосується національної еконо-
міки, то всім зрозуміло: запози-
чення без чіткого цільового при-
значення здатні лише законсер-
вувати її кризу, неконкуренто-
спроможність і брак найменшої 
перспективи... Додамо також ще-
дрі бонуси для декого з наближе-
них до крісла й тимчасову анесте-
зію для «плебсу» (саме так полю-
бляють висловлюватися в нас на 
Банковій) у вигляді виплат боргів 
бюджетникам і можливої ми-
лостині соціально незахище-

ним. Ну й, як супутні 

втрати, цілковите придушення 
культурно-інфор мацій  ного про-
стору в братніх обіймах. Але голо-
вне – головне! – це увіковічення 
специфічного євразійського типу 
відносин між підданими, де полі-
тична активність зводиться до 
вертикального одоб  рямсу, госпо-
дарська діяльність – до дерибану 
між утаємниченими, а інтелекту-
альний продукт – до лоскотання. 
Чи передбачено в цій моделі по-
саду генерал-губер  натора, посе-
редника між населенням провін-
ції та монархом, чи в перспективі 
передбачається позбутися цієї в 
принципі зайвої ланки, не має 
особливого значення.

Власне, ця систе  ма формува-
лася довгі роки й мала за взірець 
звичну, менталь  но й техноло-
гічно вкорінену матрицю струк-
турування радянсь  ких еліт – наз -
віть її «правляча пар тія», «КПРС», 
«номенклатура», як завгодно... 
Від КПРС номенклатура по-доне -
ць  ки відрізняється відсутністю 
зайвої бюрократії, ритуалів та 
«священних текстів», неформаль -
ним, особистісним характером 
зв’язків. Але схожих рис у цієї 
корпорації з попереднім правля-
чим кланом усе ж таки значно 
більше – це лояльність, залізна 
дисципліна, культ лідера аж до 
його демонстративного обожнен-
 ня, повага до сили (опора на ар-
мію та поліцію), несхильність до 
компромісів, здатність зосеред-
жуватися на ключових напря-
мах. Оскільки ключовий напрям 
для лідера регіоналів та його ві-
рних – захоплення й утримання 
влади, яка є джерелом добробуту 
для кожного члена ф
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зграї, рештою можна нехтувати. 
Тож неузгодженість ланок, ду-
блювання функцій, внутрішня 
боротьба кланів, саботаж окре-
мих ділянок, «неврози невідпо-
відності» в деяких виконавців 
ніяк не позначаються на кінце-
вому результаті: 15 грудня, у роз-
пал Майдану, влада продемон-
струвала цілковите домінування 
на довиборах до Верховної Ради в 
більшості округів включно з 
«бунтівним» столичним. 

Вочевидь, до кінця в цій дис-
позиції не визначилися олігархи. 
Їхню реакцію можна вирахувати 
хіба що за поведінкою підконтр-
ольних ЗМІ, які переважно радше 
співчувають протестам, аніж їх 
викривають. Зрозуміло, що вели-
кий бізнес, який склався в попе-
редню епоху й уцілів після всіх 
наїздів упродовж останніх трьох 
років, відчуває небезпеку для себе 
в новій конфігурації, адже йому 
не лише доведеться мати справу з 
апетитами «сімейних», а й проти-
стояти цілком імовірній експансії 
з-за східного кордону. Можливо, 
ключові постаті сподіваються, що 
вдасться не втратити остаточно 
контроль і все ж таки уникнути 
радикального переділу власності, 
водночас їх не можуть не напру-
жувати рішучі заклики протесту-
вальників у дусі «всіх панів до од-
ної ями» (заради справедливості 
зазначимо, цього разу не такі вже 
поширені).

Питати, чому від 1991 року в 
Україні не з’явилися справжні лі-
дери, здатні повноцінно висло-
вити національний інтерес і 
послідовно його захищати, – це 

все одно що заклинати 
«Чом, чом, 
чом, земле 
моя?..» Post 
factum усім 

зрозуміло, що на  ціонально-
патріотичні сили, які нібито на 
початку уособлювали позитивні 
процеси в державі на противагу 
партапаратчикам, загалом так 
само походили із СРСР, частково 
їм вистачило впровадження зо-
внішньої атрибутики, частково 
вони без особливих вагань вбуду-
валися в пострадянські схеми від-
носин. До того ж важко сказати, 
де закінчуються доведені до ка-
рикатури питомі риси спільної 
ментальності: споглядальність, 
періодичні лінощі, конформізм, 
здатність задовольнятися зов-
нішніми ознаками успіху, а де по-
чинаються спадкові травми від 
геноциду, жорстокого приду-
шення будь-яких проявів свідо-
мості. Слід зауважити, що дуже 
значна частина нинішніх переко-
наних, без жодних лапок, патріо-
тів (зокрема, і російськомовних) 
сформувалася вже в часи неза-
лежності. Емоційно ця категорія 
українців ототожнює себе зі сво-
 єю країною, раціонально вона 
усвідомлює, що її інтереси мо-
жуть бути захищені виключно в 
умовах демократії та верховен-
ства закону. Саме ці українці не-
залежно від освіти, соціального 
статусу та регіону проживання 

становлять нині кістяк Євро-
майдану. Саме з цього середо-
вища, загартованого як випро-
буваннями, так і спокусами, 
яких вдалося уникнути, мають 
вийти нові лідери країни.

Безумовно, не всі євромай-
данівці перетворяться на полі-
тиків (як на національному, 
так і, не забуваймо, на регіо-
нальному та локальному рів-
нях), проте вони можуть ство-
рити й, безумовно, створять 
критичну масу небайдужих, 
схильних до взаємодії гро-
мадян, які докорінно змі-

нять політичний ланд-

шафт країни, навіть якщо на 
них чекають нові розчару-
вання. І немає сумніву, що вони 
нав’язуватимуть уже інституціалі-
зованим, фаховим політикам но-
вий порядок денний, нові крите-
рії ефективності та, як уже було 
згадано, відповідності національ-
ним інтересам. 

ПРАВо НА оПІР
Технології Євромайдану – це не 
лише здатність взаємодіяти, за-
безпечувати порядок і життє-
діяльність великих мас ентузіас-
тів. Це також не тільки зразки 
мужності, коли треба тримати 
оборону, будувати барикади, про-
тистояти поліцейським спецзасо-
бам, не зриваючись на агресію у 
відповідь. І це так само не лише 
схильність іти пікетами під ту чи 
іншу державну установу. Крім 
усього перерахованого це ще й 
сила-силенна маленьких ініціа-
тив – від бойкоту бізнесів того чи 
іншого одіозного чиновника до 
освітніх програм і спонтанних ак-
тів допомоги незнайомим людям, 
не кажучи вже про нестримний 
креатив у вигляді плакатів та до-
тепів, які негайно поширюються 
мережею. Тут час згадати ще одну 
ознаку нового світу, якої не було 
дев’ять років тому: миттєвий зв’я -
зок, що дає змогу тримати кон-
такт із великими масами одно-
думців. Попри деякі, як запевня-
ють фахівці, свідомі спроби тех-
нічно перешкоджати комунікації 
на самому початку нинішнього 
протесту, зв’язок і мережа є час-
тиною щоденного світу. І для 
того, щоби їх зупинити, потрібні 
централізовані зусилля держави. 
Прецеденти є: Китай просто від-
городився від світового інтернету 
Великою Китайською Заліз-
ною Завісою, Росія впрова-
дила практику блокувань 
незручних інформресурсів 
за звинуваченням у поши-
ренні непристойного кон-

Безумовно, не всі 
євромайданівці 

перетворяться на 
політиків (як на 

національному, так 
і, не забуваймо, на 
регіональному та 

локальному 
рівнях), проте вони 
можуть створити й, 

безумовно, 
створять критичну 
масу небайдужих, 

схильних до 
взаємодії 

громадян, які 
докорінно змінять 

політичний 
ландшафт країни, 
навіть якщо на них 

чекають нові 
розчарування
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тенту (привід завжди можна зна-
йти або організувати), в Україні з 
боку влади є певні рухи в тому са-
мому напрямку, але, сподівай-
мося, в неї забракне рішучості 
(нагадаю, ідеологія – це не на-
прямок головного удару регіона-
лів, для них важливіші безпосе-
редньо гроші й влада). 

Проте основною «техноло-
гією» нового Майдану стала кате-
горія, на яку неможливо впли-
вати адміністративним шляхом, її 
не вимкнеш, як мобільний зв’я -
зок: це довіра одне до одного, го-
ризонтальні стосунки в суспіль-
стві. Саме їх бракувало всі ці  
22 ро  ки. Перший шок від Май-
дану-2004 – подив: виявляється, 
не я один так думаю, не я один 
так відчуваю, крім мене є ще си -
ла-силенна людей, які не сприй-
мають чинного порядку речей і 
бажають змін. Та емоція забу-
лася, затерлася подальшими роз-
чаруваннями. Нині нова генера-
ція українців, які прийшли на ак-
ції спротиву, повертається до 
фундаментальної передумови де-
мократії: переконання, що доб -
рих людей більше, ніж поганих, 
просто в них гірша комунікація. 
Принциповим, якщо не голо-
вним, є одне: чи стане свідомим 
українцям цього запалу віри в 
ближнього, чи комунікуватимуть 
і координуватимуться вони на-
далі навколо викликів як на за-
гальнонаціональному, так і на 
місцевому рівні?

Зараз уже очевидно, що дови-
бори у п’яти округах 15 грудня 
суспільство тупо проґавило. Не-
залежно від того, коли відбу-

дуться вибори президента 
(схоже, що наразі їх не вда-
ється зробити ближчими, 

ніж сакраментальна 
дата 2015, і верхівка 
опозиції з цим зми-
рилася), чи станеться 

перезавантаження Верховної Ра -
ди, чи відбудуться вибори до Ки-
ївради, так чи так у подальшому 
доведеться зосереджуватися пе-
редусім на цьому: масова увага до 
процедури волевиявлення, його 
максимальне висвітлення, участь 
спостерігачів та активістів, звісно, 
не допоможуть повністю уник-
нути зловживань і маніпуляцій. 
Проте звести їх до мінімуму мож-
ливо й необхідно, а просто забез-
печення максимальної явки ак-
тивної частини населення ще 
більше ускладнить фальшування.

Але локальні, нібито дрібні й 
через це непомітні країні щоденні 
зловживання владою так само 
мають стати предметом уваги 
всього громадянського суспіль-
ства – від свавілля місцевої міліції 
та судів до привласнення землі й 
майна неситими бізнесменами. 
Насправді найбільшою опорою 
режиму є солідарна байдужість на 
місцях. Ми не змінимо в один 
день свої звички й характер, але 
зсунутися бодай у цьому з мертвої 
точки, можливо, вдасться.

Нарешті, громадянське сус-
пільство може й мусить – і без-
посередньо, і через окремі гро-
мадські об’єднання, і через пре-
 су – нав’язати порядок денний 
політикам усіх рівнів, знизу до-
гори. Так, «Свобода» на Євро-
майдані якось відсунула на дру-
гий план свої, м’яко кажучи, 
неполіткоректні гас-
 ла, якими оперує в 
середовищі «сво-
 їх», так, спікери 
«Батьківщини» 
та УДАРу зму-
шені висувати з 
трибуни конкрет-
 ні пропозиції за-
мість загальних 
лозунгів. 

Тиск знизу має стати більш тех-
нологічним і каналізованим, бо 
політичний істеблішмент легко 
переграє хаотичні рухи громад-
ськості на «своїй території» ін-
триг і домовленостей, але ж у но-
вій атмосфері, що склалася піс-
 ля Євромайдану, ігнорувати ви-
моги суспільства опозиційні пар-
тії вже не зможуть, бо це означа-
тиме не їхню маргіналізацію, а 
їхнє самогубство. Тож саме такі 
нібито ефемерні речі, як сус-
пільні настрої, налаштованість 
на спротив, довіра, готовність до 
взаємодії, повинні стати най-
більш матеріальними фактора-
 ми наступного політичного року. 
Року, який, сподіваймося, оста-
точно змінить обличчя України.

І на останок кілька історич-
них екскурсів, які нібито не на 
часі. У Конституції республікан-
ської Франції зразка 1793 року 
прямо записано: «Стаття 35. Коли 
уряд порушує права народу, повс-
тання для народу та кожної час-
тини народу є найбільш священ-
ним правом і найбільш необхід-
ним обов’язком людини й грома-
дянина». Американський мис-
литель XVIII століття Томас 
Пейн, якого називали хреще-
ним батьком США, висловився 
корот  ше: «Коли всі інші права 
потоптані, право на повстання 
залишається незаперечним». 
Але можна пошукати й ближче: 
у законодавстві Речі Посполи-
тої двох народів (1569 рік.), іс-
торичною спадкоємицею якої 
є, зокрема, й Україна, було закла-
дено категорію «jus resistendi» – 
буквально право на опір (ідеться 
про спротив свавіллю влади). 
Пряма й безпосередня наста-
нова. Залишається тільки вико-
нувати. 

У Конституції 
республіканської 

Франції зразка 
1793 року прямо 

записано: «Стаття 
35. Коли уряд 

порушує права 
народу, повстання 

для народу та 
кожної частини 

народу є найбільш 
священним правом 

і найбільш 
необхідним 

обов’язком людини 
й громадянина»
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В’ячеслав Брюховецький,  
почесний президент  
києво-могилянської  
академії:

Позитивні тенденції 2013 року можна за-
кріпити тільки послідовною працею в 
розширенні й консолідації громадян-
ського суспільства. Для цього замало са-
мих політичних гасел і скандувань. Треба 
в дуже простих формах довести, чому 
пора міняти нинішню владу: через її без-
дарність. А зовсім не тому, що вона з 
«донецьких». До речі, серед останніх чи-
мало цілком притомних і кваліфікова-
них фахівців. А політичні аномалії типу 
табачно-олійних виробів (комп’ютер чо-
мусь уперто виправляє на «виродків») 
аж ніяк не завжди походять із того 
краю…
Треба розглянути кілька проблем. 
Прем’єр Азаров заявляє, що без росій-
ського кредиту Україну підкосив би де-
фолт. Виникає запитання: а хто довів 
нашу економіку до такого стану? Адже в 
«Сім’ї», у провладних олігархів та й у біз-
несі всіх членів уряду ознак дефолту не 
спостерігаємо… Регіонали неприховано-
цинічно заявляють, що з кредитом від РФ 
можна сміливо йти на президентську 
кампанію. І що їм цих грошей вистачить 
на рік. А потім, щоб утриматися, знову 
доведеться брати кредит? Який, до речі, 
віддавати муситимуть наші 
діти… Оце й уся полі-
тика виходу із кризи.

Державний бюджет. Чому уряд катастро-
фічно зірвав підготовку проекту цього 
важливого документа? Адже для неї є 
конкретні терміни. Відповідь знову оче-
видна: непрофесіоналізм. Я вже не кажу 
про злочинні диспропорції, коли, як у 
поліцейській державі, безпрецедентно 
зміцнюють силові структури, але прини-
жують науку й освіту, інноваційні га-
лузі підприємництва і т. ін. І це су-
часний уряд? Це зграя пітекан-
тропів, у якій усе тримається на 
фізичній силі.
Згадаймо, як ми майже рік 
жили в ейфорії європейської 
перспективи. З усіх рівнів влади 
звучали бравурні реляції. Навіть 
нам, членам ініціативної групи 
«1 грудня», височайше 
дозволили зустрі-
тися з одесь-
кими, доне-
цькими та лу-
г а н с ь к и м и 
студентами, 
що перед тим 
було зась… Ці 
дискусії вия-
вилися над-
звичайно ці-
кавими й за-
свідчили, що 
в Україні ви-
росло нове, 
проєвропей-
ське поко-

ління. Раптом за тиждень до підписання 
Угоди про асоціацію Кабмін «виявив», 
що в тексті є проблемні положення. Мож-
ливо… Але, вибачте, що ж ці «професіо-
нали» робили попередні 365 днів? За 
таке уряд у цивілізованій країні негайно 
міняють.
А дикі беркутівські звірства? І ніхто не пі-

шов у відставку, хоча стрілочників 
призначили… 

Запитань багато. І опозиція по-
винна довести, що вона хоче 
не просто ввійти у владу, а по-
збутися професійно неспро-
можних персонажів. Заради 
реальних, послідовно впрова-
джуваних змін, а не міфічного 
«пакращення» на другий день. 

І цю стратегію слід також 
просто і зрозуміло ви-

класти.
Як на мене, 

об’єднавча ідея 
може полягати в 
тому, що ми один 
народ і сповіду-
ємо європейські 
цінності. Треба 
врахувати до-
свід створення 
й, на жаль, за-
непаду На-
родного руху 
України, щоб 

не повторити 
помилок.

Дмитро малаков, історик,  
києвознавець:  

До позитивних тенденцій, які 
яскраво висвітилися 2013 року, 
можна зарахувати реакцію мисля-

чої частини українського суспіль-
ства на ганебну поведінку прав-

лячої верхівки. Аж надто не-
сподіваною та підступною ви-

явилася ситуація зі зривом 
підписання Угоди про асоці-
ацію. Адже впродовж бага-
тьох місяців тільки й мови 
було щодо євроінтеграцій-

них прагнень України, аж 
раптом – нате вам! Здава-

лося, ось той самий консолі-
дуючий момент, ат – ні. Цього 

не очікували ні в Україні, ні в 

Європі. Звідси й масове обурення сус-
пільства, підтримане в усьому світі.  
І знову народ залишився сам по собі, а 
влада сама по собі, кожне зі своєю прав-
дою. От тільки владній «правді» з ї ї 
платними антимайданами не повірив 
ніхто.
А до матеріалізованого позитиву  
2013 року можна зарахувати знищення 
пам’ятника Лєніну в Києві. Як мовиться, 
під гарячу руку. І не випадково, а істо-
рично справедливо. Бо не міг стояти мо-
нумент особі, через утопічні ідеї якої та 
жорстоку практику їх утілення загинули 
мільйони людей у багатьох країнах 
світу, де намагалися здійснити той нечу-
ваний за масштабами соціальний експе-
римент. Пам’ятник особі, яка ніколи не 
була в Києві, не любила України, спору-
дили 1946 року на тому місці, де нацист-
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юрій Терещенко, історик:

Видатний український політичний діяч 
і теоретик вітчизняного консерва-
тизму В’ячеслав Липинський у бага-
тьох своїх політологічних спостере-
женнях, які не втратили своєї ваги й до 
сьогодні, зазначав, що творення 
держави так чи так відбувається 
внаслідок завоювання. Зовніш-
нього або внутрішнього. Таке 
зовнішнє завоювання мало 
місце в добу раннього серед-
ньовіччя, коли Русь, грубо 
кажучи, прийшла на терени 
східного слов’янства; вну-
трішнє – коли козацтво за-
воювало Україну зсере-
дини, замінивши собою вже 
розкладену давнішу еліту.
На початку 1990-х у нас також 
відбулося завоювання: захо-
плення України криміналізова-
ною олігархією в союзі з рудимен-
тами старої компартійної системи. 
Чому так сталося? Бо коли українська 
незалежність, вибачайте, впала з 
неба, хоч як це парадоксально зву-
чить, за неї насправді голосували її 
найлютіші вороги – комуністи. Вони 
вирішили відокремитись від єльцин-
ської Росії, звідки відчували потенційну 
загрозу, думаючи, що перетворення, 
які відбуваються на пострадянських те-
ренах, завершаться тим, що їх вішати-
муть на ліхтарях, а тому захотіли убез-
печити себе і створили собі в Україні 

оазис. Отож, попри всю ненависть 
до України, комуністи стали реч-

никами її незалежності. Од-
наче реальний процес утвер-
дження Української держави 
вони гальмували як тільки мо-

гли. Тому ми 22 роки, 
власне, борсаємося 

на одному місці. Ви-
хід міг бути у 2004-
му, коли повно-
кровне націо-
нальне підне-
сення могло на-
решті восторже-
ствувати. Але 
завдяки панові 
Ющенку ми 
знову були від-
кинуті назад. А 
ці 22 роки ну 

не те щоб ми-
нули даремно. 
Певний досвід, 
звичайно, є... За-
питань, чому не 
вдалося, можна 
ставити дуже ба-
гато.
Після здобуття 

Україною неза-
лежності суспіль-
ству було прита-
манне тяжіння до 
лідера. На початку 
2000-х років у нас 
було двоє таких 

яскравих політиків: Ющенко і Тимо-
шенко. Вони вдвох прийшли до влади. 
Тимошенко, зокрема, напевне, виходячи 
із загальнонаціональних інтересів і щоб 
не розколювати загальнонаціональний 
рух, намагалася сприяти тому, щоб саме 
Ющенко став президентом. Але виба-
чайте, як то кажуть. Чи то виявившись 
зрадливим за своєю сутністю, чи то ще 
чомусь він здав усе, що міг, і врешті вру-
чив владу своєму політичному опонен-
тові. Залишилася з цих двох постатей 
Юлія Тимошенко. І для режиму вона 
стала найбільшим ворогом. Тому якраз 
Тимошенко й посадили в тюрму, хоча є і 
радикальніші політики. Саме вона стано-
вить потенційну небезпеку нинішній 
владі, здається, в найширшому ареалі 
України.
Питання в країні стоїть руба. Є націо-
нальні сили й антинаціональні. На цьому 
ґрунті точиться, власне, вся боротьба. 
Або далі існувати Україні як національ-
ній державі, або вона буде якоюсь там 
радянською республікою, інтегрованою 
в нову імперію. Розмови ж про те, що гро-
мадськість нині народить із себе лідера, – 
це порожня балаканина. Нікого вона не 
народить. Треба просто не розбивати опо-
зиційний фронт, який, здається, ство-
рився, а далі вже буде видно. Життя по-
каже. Головне – звільнити Україну від 
влади кримінальних олігархічних кланів, 
які зрослися свого часу з радянською сис-
темою. Свободу зазвичай здобувають че-
рез боротьбу. Власне, тепер тільки-но по-
чинається боротьба за Україну.

ські окупанти першим повісили кані-
бала, а потім грабіжників та інших зло-
чинців. Восени 1943 року на тих самих 
ліхтарях (тепер стоять інші) вішали ен-
каведисти. 
Але звідти, від Хрещатика, починається 
прямий шлях на Захід, до Європи 
(Брест-Литовське шосе). Ось і тема для 
нового пам’ятного знака: євроінтегра-
ція, за яку рішуче виступив Євромай-
дан-2013. Хай там буде віночок із зіро-
чок, одна з яких – блакитно-жовта – 
має символізувати Україну. Цікаво, що 
на Євромайдані панували саме 
блакитно-жовті кольори, а не офіці-
озні, зумисне темно-темно-синьо-
жовті.
Виклики для українців на 2014 рік зро-
зумілі: якомога швидше домогтися 
асоціації України з Євросоюзом та роз-

робити таку систему наступних вибо-
рів, яка раз і назавжди виключала б 
можливість фальшування на всіх рів-
нях. Досвід обох Майданів (2004-го та 
2013-го) вимагає миттєвої реакції на 
примітивні провокації, до яких вда-
ється влада, та рішучих протидій аж до 
використання такої потужної зброї, 
як… нездоланний український гумор. 
Нікчемних можновладців він стра-
шенно сердить, а розумники владного 
керма ніколи й не прагнуть. Майдан 
тому й дратує владу, бо там присутні 
дух волі, порядності та гідності, дух 
правди й здорового глузду, врешті, не-
здоланна сила інтелекту. Тому Майдан 
ненавидять ті, хто ховається в масках, 
хто примітивно мстиво палить автомо-
білі, хто не здатний позбутися рабської 
свідомості. Євромайдан має знайти 

такі методи впливу на суспільство, які 
поширили б ідеї справжнього волеви-
явлення українців незалежно від пра-
цедавців.
А позиція Європи – річ специфічна, 
давно відома з хрестоматійної фрази 
циніка й пройдисвіта Остапа Бендера, 
героя роману «Дванадцять стільців». 
Пам’ятаєте: «Европа нам поможет!». 
Сказано це було за свіжою пам’яттю, 
лише через 10 років після провалу ін-
тервенції Антанти. Надто мляво реагу-
вав і реагує Захід на події в Україні.
Народ завжди був розумнішим за 
владу, через що й траплялися соціальні 
потрясіння, причому завжди з вини са-
мого керівництва держави, коли те пе-
реставало розуміти народ, яким пра-
вило. Владо, пам’ятай про це. А ми ша-
нуймося!
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Станіслав кульчицький, історик:

Політики в Україні за своїм масштабом 
не відповідають поняттю «національ-
ний інтерес». Часто вони керуються ін-
тересами груповими чи навіть особис-
тими, і це, звичайно, дуже небезпечно 
для країни. Але що вдієш, у нас грома-
дянське суспільство тільки зароджується і 
минуле тяжіє над нами. Наприклад, якщо 
взяти наші профспілки, вони мало чим 

відрізняються від тих, які були за радян-
ських часів. Якщо подивитися на робітни-
чий клас загалом, а профспілки – це його 
частина, то він більше зважає не на власні 
сили, а на тих-таки олігархів, бо зацікав-
лений у тому, щоб мати роботу й зарп-
лату.
Наша нинішня ситуація не є неочікува-
ною. Схожа і в Росії, і в Білорусі. У нас, 
може, трошки інша. Україна справді-
таки не Росія. Зокрема, оскільки тут не-
має таких валютних резервів і природ-
них багатств. РФ може заморозити 
свою пострадянську структуру, а Укра-
їна ні. Тому й змінюється шляхом май-
данів, таких собі міні-революцій, ко-
трих уже було кілька. Я не вважаю рево-
люцію 1989–1991 років позитивною. Це 
була революція розпаду. Три покоління 
жили, змирившись із тим, що було, і 
раптом усе змінилося, всі опинилися як 
риба без води на березі. І тоді почалися 
оці лихі 1990-ті, почалася самооргані-
зація суспільства, яка на поверхню ви-
сунула насамперед олігархів та зло-

чинні структури. Все це перемішалось, і 
в результаті, як каже наш класик, маємо 
те, що маємо.
Іноді складається враження, що народ 
іде далеко попереду політиків. Але це бу-
ває лише в окремих випадках. Напри-
клад, після нічного розгону студентів на 
Майдані 30 листопада. Насправді народ 
не об’єднаний. Тому що об’єднуватися 
можуть тільки якісь організації. І хоч у нас 
є дуже багато політичних партій, це не 
показник. Бо й на Заході політичні партії 
вже відмирають, і сьогодні існують зовсім 
інші засоби згуртування людей. Перед-
усім соціальні мережі. А серед політич-
них партій, які маємо, фактично тільки 
дві організовуються за ідеологічним 
принципом. Це КПУ та ВО «Свобода». Ре-
шта – кишенькові, зокрема і «Батьків-
щина», і, звичайно, ПР, які фінансуються 
не членськими внесками, а грошима пев-
них груп олігархів. Я не знаю, наприклад, 
фінансової основи УДАРу. Не думаю, щоб 
його фінансував Кличко зі своїх заробле-
них чесною працею грошей. Якісь грошо-

Віктор Брехуненко, історик:

Через 22 роки після проголошення Україною 
незалежності, на жаль, є очевидним, що її 
влада не самостійна і не здатна на само-
стійну проукраїнську політику. Основна при-
чина полягає в тому, що через усі ті суспільні 
катаклізми, яких зазнала Україна в ХХ сто-
літті, було втрачено принаймні три націо-
нальні еліти. Першу – під час поразки в рево-
люції 1917–1921 років, другу – найкращих гос-
подарів на селі – під час розкуркулення, висе-
лення та Голодомору 1932–1933-го, а третя 
загинула в лавах УПА або емігрувала під час 
Другої світової війни на Захід. Після всіх цих 
катаклізмів неможливо було зі здобуттям не-
залежності в 1991-му відразу отримати по-
вноцінну еліту, а не компрадорську буржуа-
зію на чолі України. Потрібно принаймні два 
покоління, щоб ситуація змінилася. Ми на 
шляху до цього. І події 2004-го, і сьогоднішні 
показують, що в Україні поступово на-
роджується справжня еліта. А от те-
перішня влада, навпаки, є уосо-
бленням усього найгіршого, що 
можна було очікувати. До керма 
прийшли особи, виховані на суто 
радянських засадах, цінності яких 
сформувались у викривленій, не-
людській системі коорди-
нат, що була прита-
манна СРСР.
Сучасні політичні 
партії в Україні 
створювалися не 
під ідею, не під 
ідеологію, а під 
інтереси конкрет-

них людей, конкретних груп чи осіб із грішми. 
І, властне, керівництво усіх цих партій за кіло-
метр не підпускає до себе розумних людей, 
здатних мислити категоріями державних і на-
ціональних інтересів України. Їх практично 
немає там нагорі, й зараз це виявилось осо-
бливо помітним, коли майдан переріс на дві 
голови своїх політичних лідерів. Їхня жалю-
гідність помітна неозброєним оком.
У зв’язку з досягнутими в Москві домовленос-
тями про $15 млрд кредиту й ціну на газ нині 
можна констатувати зраду державних і наці-
ональних інтересів України. Ці обидва рі-
шення мають явні ознаки зради, бо закрива-
ють для неї перспективу бути суб’єктом між-
народних відносин. Ціна на газ коригується 
згідно з додатком щокварталу. І саме в цьому 
додатку записано, що коли сторони не ді-
йшли згоди стосовно тарифу, то вони повер-
таються до старого. І це гачок, на який пові-
сили державу. Відтепер Росії може не сподо-

батися будь-що, і цим вона тиснутиме. 
Кредит на $15 млрд виконує аналогічну 
функцію. Він буде спрямований на 
проїдання, і за нього Україна плати-
тиме відсотки. Відтак зосередження в 
руках москви понад 50% боргових 

зобов’язань києва, номінованих в об-
лігаціях, створює загрозу стовідсотково. 

Люди, які готували й підпису-
вали ці угоди, уявлення не 

мають що таке націо-
нальні інтереси. Бо для 
них, Україна – це лише 
територія для заро-
бляння грошей, і більш 
нічого вона для них не 
означає.

Іван Дзюба, літературознавець:
Наскільки пам’ятаю, всі чотири прези-
денти України незмінно говорили про її 
національні інтереси. Але кожен із них по-
своєму уявляв змістове наповнення остан-
ніх, тоді як у масовій суспільній свідомості 
переважало їх риторичне, а не конкретно 
прораховане оформлення. І все-таки за-
конодавчо європейська інтеграція була 
визнана пріоритетним напрямом зовніш-
ньої політики України, хоч і в сув’язі з «ба-
гатовекторністю». Формально (юридично) 
не можна, мабуть, говорити сьогодні про 
зраду національних інтересів саме в 
цьому контексті, оскільки влада не відмов-
ляється від «європейської» риторики. Але 
йдеться про зраду сподівань більшої час-
тини громадян України. І про ті загрози, 
які несе капітуляція перед Путіним.
Здебільшого обговорюємо суб’єктивні мо-
менти парадоксу «узалежненої незалеж-
ності» під кутом зору якості політичних лі-
дерів та «еліти». Але це суб’єктивне зумов-
лене об’єктивним. Не забуваймо: упро-
довж століть Україна була частиною Росій-
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Володимир Панченко, письменник, літе-
ратурознавець:   

Політична криза, яку переживає Україна, 
має системний характер, і я поки що не бачу 
ознак того, що влада це усвідомлює. Діагноз 
можна сформулювати двома словами: 
УЗУРПАЦІЯ ВЛАДИ. Вона почалася з кінця 
вересня 2010 року, коли в неконституційний 
спосіб було змінено конституційний лад в 
Україні. Зробили це півтора десятка суддів 
КСУ, які «забули», що змінювати Основний 
Закон може тільки парламент. Янукович діс-
тав «диктаторські» повноваження, котрих 
не передбачала та Конституція, на якій він 
присягався. Весь негатив, який ми отримали 
за три роки (корупція, нечуване збагачення «Сім’ї», перетворення судів, прокуратури й мі-
ліції на персональну обслугу Януковича, відмова від євроінтеграції), випливає саме з факту 
узурпації влади президентом. Отож, щоб закріпити позитивні тенденції-2013, потрібно ра-
зом домогтися або прийняття нової Конституції, або ж повернення до Конституції 2004 
року. Основні чинники розвитку громадянського суспільства – усвідомлення того, що владу 
слід поставити під контроль суспільства, і віра в те, що це можливо. об’єднуюче гасло вже 
прозвучало: «Дістали!». Влада повинна постійно відчувати, що низи не хочуть!
Найтяжчий виклик у 2014 році – загроза поглинання України Росією, а також «білоруси-
зація» України. Ми, на жаль, стали заручниками комплексів Януковича, для якого утри-
мання влади в 2015-му є питанням життя і смерті. Протиставити цим викликам можна:  
1) самоорганізацію суспільства (взявши за приклад Євромайдан); 2) якісну політичну опо-
зицію. І з тим, і з тим у нас чимало проблем. Але боротьба на те й боротьба, щоб у ній на-
роджувалася нова якість.
Перший крок зроблено 22 грудня на Вічі: оголошено про створення Народного 
об’єднання «Майдан». Тепер важливо, щоб це об’єднання було ефективним. У жодному 
разі не можна допускати його «приватизації» політиками. Дуже важливим, якщо не вирі-
шальним, має бути голос громадського сектору. Здається, політики його все ще недооці-
нюють або ж хочуть бачити в себе «на побігеньках». Щоб пасивних людей ставало 
менше, потрібні авторитетні лідери, причому на всіх рівнях. Дуже бажано, щоб їх 
«пропонував» середній клас. І, звичайно, потрібні перемоги – від маленьких до біль-
ших, крок за кроком. А щодо об’єднавчої ідеї, то вона вже сформульована Майданом: 
«Україна – це Європа!». 

ської імперії в різних іпостасях. Особливо у 
радянські часи її цілеспрямовано «освою-
вали» демографічно, економічно, ідеоло-
гічно, ментально, побутово, маскультно. 
Цілком подолати цю «зрощеність» на ма-
совому рівні нелегко було б навіть за наяв-
ності цілеспрямованої політичної волі дер-
жавного керівництва та відповідної трива-
лої політики. А цього якраз і не існувало. 
Може, й не тому, що хтось незугарний, а 
хтось чийсь ставленик. Із причини прості-
шої і глибшої: чи не половина населення 
України, принаймні представники стар-
ших поколінь, залишається «людьми со-
ветской национальности». Це електорат, 
який тяжіє і ще довго тяжітиме над на-
шими державними мужами. Бо вони ба-
чать не народ, а електорат. І мало хто 
здатен поставити ідею вище виборчого ри-
зику.
Майдан вражає і своїм масштабом, і емо-
ційністю, і прикладом самоорганізації. Це 
ніби прообраз майбутньої України (хо-
четься так думати). Але він іще не встиг по-
родити нових лідерів загальнонаціональ-
ного рівня. Отож «відставляти» старих за-
рано. І ще одне: вибори у «проблемних» 
округах програно. Хоч там опозиція мала 
небезпідставні надії. А як у майбутньому 
голосуватимуть ті регіони, яких опозиційні 
сили, скажімо прямо, побоюються? Адже 
серед робітництва вони не працюють, та й 
серед селянства не дуже. Апологія «серед-
нього класу» часто поверхово-риторична: 
хто його по-справжньому вивчає і чим він 
сьогодні є? Народний рух, на мій погляд, 
потребує ширшого соціального представ-
ництва.

виті люди пристали до нього, щоб чогось 
досягти, й можуть його фінансувати, а він 
уже на це мусить зважати.
Політичні еліти, які ведуть свій родо-
від іще з радянських часів, залиша-
ються на плаву, бо не з’являються нові. 
Причому це характерно не тільки для 
частки колишньої радянської номен-
клатури, яка стала держслужбовцями 
незалежної України, а й для тих, хто на-
родився під час ґорбачовської Перебу-
дови. Наприклад, усім відомою органі-
зацією «Просвіта» всі ці роки керує 
одна людина. Невже за весь цей час не 
знайшлося їй якоїсь заміни? І як усе те 
може позначитися на ефективності ор-
ганізації, коли немає конкуренції. В 
Україні взагалі немає конкуренції. Вона 
успішно виключена.
Є, звичайно, поняття середнього класу, і в 
нас він існує, часом може влаштувати свій 
податковий Майдан, але він дуже посла-
блений тим, що йому не дають змоги роз-
виватися. Саме через те, що олігархи в 
цьому не зацікавлені. І так само не дають 

тут розвиватися іноземному бізнесу, який 
міг би становити велику конкуренцію олі-
гархічному капіталу. А цей капітал, зви-
чайно, не зовсім національний, він до на-
ціональних інтересів України не пристане, 
і зважати на його підтримку не варто. Та й 
знайти у ХХІ столітті суто національний ка-
пітал доволі важко.
Україна залежна насамперед тому, що 
не відбуваються реформи. По суті, ми 
проїдаємо все, що залишилося ще з ра-
дянських часів. Уже практично все про-
їли, окрім кількох заводів, які, можливо, 
зараз стали забезпеченням тієї позики, 
яку дала Україні Росія. Адже насправді 
треба, щоб функціонувала передусім 
економіка. А ми багато років живемо на 
тому самому металі, котрий продається 
як напівпродукт. Я думаю, що показовим 
символом економічного стану сучасної 
України є знаменитий завод «Більшо-
вик», який став «країною бутиків». Він, 
звичайно, вже нічого не запропонує, 
окрім своїх площ, на яких можна розміс-
тити торговельні точки.

Коли в Києві повалили Лєніна, ми від 
учительської асоціації «Нова доба», яку 
я очолюю, написали осудливий відгук, і 
не тому, що його любимо. Ні. У прин-
ципі, це треба було робити ще 10 років 
тому чи навіть 20. Але суспільство до 
того не дозріло. А його до цього змушу-
ють окремі політсили, і це вже стає про-
вокацією. Адже не в Лєніні одному річ, 
а в тому, що в нас досі є Дніпропе-
тровськ чи Кіровоград, вулиці названі 
іменами колишніх радянських керівни-
ків. Якось випадково побачив, як із кабі-
нету, здається, міністра Захарченка ви-
носили портрет Всеволода Балицького 
(народного комісара внутрішніх справ 
УСРР у 1934–1937 роках. – Ред.). Фор-
мально він міг бути там на стіні як керів-
ник структури цього міністерства. Але 
все ж таки Балицького свого часу нази-
вали гільйотиною України. Його не реа-
білітували, коли була масова реабіліта-
ція і навіть після цього. Він злочинець, а 
злочинців чіпляти на стіни якось не 
дуже добре.
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оксана міхеєва, науковець:
 
Найбільший виклик, який постане перед 
українським суспільством у 2014 році, – збе-

регти цілісність країни. У 
мене відчуття загрози 

цього сценарію 
з’явилося від самого 
початку протестних 

дій. Воно постійно пі-
дігрівається, і, на 

жаль, широкий загал 
також включається в 

нього, до того ж на рівні 
політичних кліше 

«ми тут – вони там», що якраз найнебезпеч-
ніше. Власне, в мене є один сценарій, який 
може допомогти об’єднати людей. Згідно з 
Основним Законом Україна – соціальна, пра-
вова держава, і я не зустрічала людини, яка 
не хотіла б жити в такій країні. Щоправда, 
Конституцію й закони в нас не читають, хоча 
саме ці речі можуть подолати силу стереоти-
пів та пропаганди. Адже якщо люди будуть 
просто задоволені життям, тоді й проблем не 
буде. Тобто їх можна цілком об’єднувати 
ідеєю загального благоденства, адже наразі 
всім усього не вистачає, тому є загальне ве-
лике незадоволення. Але паралельно конче 
потрібно виховувати в них патріотизм і про-

сто налаштовувати спілкування. Не секрет, 
що Захід і Схід у нас роз’єднані не тільки мен-
тально, а й суто територіально. Наприклад, 
немає прямих авіарейсів і потягів зі Сходу на 
Захід. Приміром, я з Донецька до Львова 
маю добиратися цілу добу з пересадками. 
Справжня Terra Incognita – це Центр країни, 
який, на відміну від двох полюсів, узагалі не 
має усвідомленої позиції. До того всього до-
дамо, що в нас украй немобільне насе-
лення, яке рідко виїздить за межі свого міста 
чи села. Тож усім нам треба більше спілку-
ватися одне з одним, втягуватися у спільні 
проекти та обговорення, формувати єдину 
націю.

Ірина Бекешкіна, соціолог,  
директор Фонду «Демократичні 
ініціативи» імені Ілька кучеріва:

2013 року загострилася давня про-
блема України: політики досі не 
сформулювали національних інтер-
есів країни. Опозиція розуміє націо-
нальні інтереси етнічно, тобто в 
сенсі етнічності, мови, традиції, 
культури. А для влади національний 
інтерес – це взагалі бізнес. Я думаю, 
що ця позиція дуже яскраво прояви-
лася в тому, що Україну виставили 
на аукціон. Тобто національний ін-
терес – хто більше дасть. Якщо 
більше дає Росія, то наш національний інтерес із Росією. Якби більше давала Єв-
ропа, були б із нею. Така політика зайшла в глухий кут, тому що країні справді за-
грожував дефолт через її відверте грабування. Тому її виставили на торги: хто 
більше заплатить. Уже зараз поширюються прогнози, що через півтора – максимум 
два роки складеться ще трагічніша, якщо не катастрофічна, ситуація. Треба буде 
віддавати борг Росії, але не буде чим, бо нічого не робиться для модернізації ви-
робництва. Ці гроші дуже потрібні, щоб проїсти їх, щоб народ не бунтував під час 
виборчої кампанії.
Справжній національний інтерес узагалі не сформульований, але це дедалі 
більше вимальовується у свідомості людей, зокрема тих, хто прийшов на май-
дан, бо майдан найкраще визначити як майдан гідності. На мою думку, націо-
нальний інтерес – це перетворення України на нормальну європейську державу, де 
людина перебуває в центрі цього інтересу. В цьому сенсі поворот від європейської 
інтеграції справді є зрадою національних інтересів.
Я думаю, що цього (відстоювання національних інтересів) слід добиватися, принай-
мні під час президентської виборчої кампанії. Потрібно, щоб кандидати йшли з чіт-
кою програмою, з поняттям національного інтересу, шляхів його досягнення тощо.
На тлі розчарування політиками, думаю, ми дедалі більше схилятимемося до 
прагнення змістовного насичення політики, а не просто орієнтації на певних пер-
сон. Раніше ми чули: «Ющенко! Ющенко!», потім «Тимошенко! Тимошенко!». Те-
пер на Майдані не чуємо жодних прізвищ. Це новий етап для українського народу, 
що свідчить про те, що ми стаємо більш зрілими, виходимо з персоналізації політи-
ків та захоплення ними. 
Нині видається, що народ на Майдані йде попереду політиків. Проблема в 
тому, що в нас немає партій. Є певні угруповання і лідери, які спираються на 
фінансово-олігархічні групи. І поки народ не зрозуміє, що свої партії треба 
утримувати своєю гривнею, так як утримують Майдан своєю гривнею, нічого не 
буде. Якби люди давали на партії стільки, скільки дають на Майдан, думаю, все 
було б зовсім інакше.
І, як на мене, за більш ніж два десятиліття самостійної політичної діяльності в Укра-
їні з’явилися політичні лідери, здатні очолити народний рух. Лідери є, просто їм 
треба виходити на широкий загал. Але необхідно розуміти, що в нас є національна 
хвороба: де два українці, там три гетьмани. Вона дуже серйозна, але виліковна. Ду-
маю, це можна зрозуміти за більш ніж 20 років. 

Тарас Прохасько,  
письменник: 
Наразі жодних оригіналь-
них пропозицій, якими 
можуть бути національна 

ідея України та стратегія її 
розвитку, на жаль, не ого-

лошено. Стратегія 
того, яку роль 

мала б відігра-
вати Україна в 
Європі та 
світі, не є 
с ф о р м о в а -
ною. Ми до-
тепер жи-
вемо яки-
мись соціа-
л і с т и ч -
н и м и , 

п о с т с о ц і а -
лістичними іде-

ями, щоб вийти з біди, щоб були кошти, щоб зарп-
лати підвищили... То все якісь такі щоденні речі, 
які самі собою мали б бути вирішені за умов на-
лежного розвитку країни. Намагатися жити краще 
– я розумію, що це питання сприймає болісно 
більша частина населення України. Але це не та 
стратегія, яка дала б силу для зміни ситуації, для 
внутрішнього розвою, бо незрозуміло, заради 
чого. Коли ідеалістична частина не сформована, 
матеріалістична – втрачає свій сенс.
Якраз тепер народжуються, з’являються ті, хто через 
кілька чи кількадесят років зможе стати справжніми 
лідерами українського народу. Адже всі люди, які 
себе виявляють нині, не випадкові; найактивні-
шими є ті, хто вже займається важливою громад-
ською роботою. Це кількадесят, кількасот осіб, які 
справді спроможні бути лідерами і які прийшли з 
певних середовищ із різноманітними реальними 
напрацюваннями. Усі вони щось намагаються зро-
бити у громадському житті або вже зробили до того, 
як почалися події на Майдані. І саме такого типу лі-
дерів нам бракувало. До цього ми йдемо і праг-
немо, щоб їх було двоє-троє-десятеро. мова про те, 
щоб існувала горизонтально розгалужена система 
людей, які вміють підтримувати контакти між різ-
ними мікросередовищами, групами. І, власне, та-
кий тип лідерства – це те, що проявляється й наро-
джується саме сьогодні.
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Вадим Скуратівський,  
історик, мистецтвознавець:

Навіть найгеніальніші політики 
ніколи не в змозі сформулювати 
абсолютно переконливо й ви-
черпно те, що стосується біжучих 
національних інтересів. Із цим 
нічого не поробиш. Ми живемо у 
світі певної історичної процесу-
альності. З усією певністю й вод-
ночас не без суму мушу сказати, 
що ніхто з українських політиків 
не сформулював і не оформив 
самого лексикону національних 
інтересів України. Можливо, це 
зумовлено тим, що ми маємо невгамовного сусіда, Росію, яка пере-
буває в нескінченних неоімперських експромтах та імпровізаціях. 
Окрім того, ми живемо у великому світі, що його від певного часу 
охопила чимала матеріальна, моральна тощо криза. Реалізовувати 
власні інтереси й разом із тим враховувати інтереси сусідньої кра-
їни, які незрідка мають украй агресивний характер, в цих умовах 
доволі важко.
Я не сказав би, що в Україні не було автентичних лідерів, але всі 
вони без винятку – провінційного характеру. Це однаковою мірою 
стосується і Януковича, й Тягнибока. Йдеться про те, що, на преве-
ликий жаль, ми не враховуємо факту: Україна надзвичайно стро-
ката. Вона перебуває на околиці двох грандіозних світів, які насува-
ються на нас зі сходу й заходу. Вимагати, щоб така пістрява країна з 
абсолютною певністю могла зупинити свій погляд лише на одному 
лідері, неможливо.

олег Покальчук,  
соціопсихолог:
 
Можливо, не всім сподоба-
ється моя думка, але мені 
здається, що рецепт успіху 
для всієї країни і виходу з 
кризи – знизити рівень вимог. 
Євромайдан зараз нагадує 
армію Будьонного під Варша-
вою, яка прорвалася далеко 
вперед, але абсолютно зане-
дбала свої тили, зовсім не ро-
зуміючи, що саме в цьому й 
полягає стратегія всієї війни. 
Якби радянська армія тоді зу-

пинилася у Львові, результат конфлікту, може, був би інший.  
І тому є великий ризик потрапляння в «чудо на Віслі», тим 
більше що сучасні троцькі та тухачевські кидають лави впе-
ред, але самі не надто поспішають у перші ряди. Тож по-
трібно визначити реалістичний рубіж для себе й на ньому зу-
пинитися, не розпорошувати не такі вже й великі сили, хоча 
для противника постійно показувати свою готовність пере-
йти в миттєвий наступ. І в жодному разі не можна впадати в 
манію величі, ілюзію всеможливості – саме на тому горіли 
навіть найбільші імперії, тож усе це стосується й громадян-
ських рухів. Звісно, всім нам хочеться, щоб було, як у кіно:  
є хороший герой, є поганий, усе зрозуміло, і в кінці хороший 
перемагає. Але так не буде – ми зараз стали свідками но-
вого історичного періоду зародження справжнього грома-
дянського суспільства, у якому все буде по-новому.

Святійший Патріарх Філарет, предстоятель 
Української православної церкви київ-
ського патріархату:

2013-й важливий тим, що ми в цьому році 
святкували 1025-ліття хрещення Руси-
України. Більш ніж тисячу років Русь, а по-
тім Україна була частиною Європи. Відзна-
чення ювілею ще раз нагадало про те, що 
дало нашому народу християнство. Насам-
перед воно змінило вчення про Бога, зро-
било міцнішою сім’ю, розширило культуру, 
принесло на наші землі освіту й писем-
ність, різні мистецтва. Усе це слугує фунда-
ментом до того, що наше місце не в євра-

зійському просторі, а в Європейському 
Союзі.
Коли все було готове, щоб підписати Угоду 
про асоціацію з ЄС, українська влада відмо-
вилася від цього кроку. Народ сприйняв це 
як обман. Говорили, що ми йдемо в Європу, 
а виявилося, ми до цього ще не готові. Тому 
першими виступили студенти, тобто ті, хто 
не належить до жодної політичної партії, не 
є причетними до політики. Вони виступили, 
бо вважають, що місце України в Європі.  
І справді, подивіться: де тримають гроші 
українські багатії, де вони лікуються, де 
своїх дітей навчають? У банках, медичних 
установах та університетах Європи. Значить, 
вона краща, ніж Азія. Якщо вона краща, то 
чому ми не входимо до неї?
Коли жорстоко побили студентів, які мирно 
протестували проти того, що Україна не під-
писала Угоди з ЄС на Вільнюському саміті, 
піднялися і політичні партії, опозиція, під-
нявся увесь український народ. Надворі мо-
рози, сніг, негода, а люди стоять, тому що 
хочуть досягнути своєї мети. Досягнемо її чи 
ні? Я думаю, що досягнемо. Тому що треба 
поважати народ і його бажання.
Що дає нам Європа? Насамперед вона збе-
рігає українську державність. Усі країни, які 
входять до ЄС, є незалежними. Україна, 
якщо буде в Європейському Союзі, збе-
реже свої державність і суверенітет. Якщо 
ж долучиться до митного союзу, до євра-
зійського простору, утратить їх. Росія має 
імперіалістичні наміри, хоче знову приєд-

нати до себе Україну, Білорусь, Казахстан 
створити імперію. Українці туди не хочуть. 
Це не значить, що ми є ворогами Росії. З 
нею нас багато що поєднує, але ми бажаємо 
бути самостійними, незалежними і приєдну-
ємося до кращого, а не до гіршого. У 2014 
році найбільшою небезпекою для України 
стане входження в Митний союз. Яким чи-
ном цього не допустити? Як народ стоїть сьо-
годні на Майдані, так і повинен стояти до 
кінця. Він переможе. Якщо суспільство чо-
гось не хоче, його силою довго не втри-
маєш. Це не значить, що серед українців не-
має тих, хто хоче єднатися з Росією. Проте 
Україна загалом, не тільки її Захід, а й Схід, 
хоче до Європи. Тому ми переможемо.
Я не можу давати якісь рекомендації, закли-
кати до чогось, тому що церква не втруча-
ється в політику. На порозі Нового року і світ-
лого Різдва Христового зазначу: вона за-
вжди була, є і залишатиметься з народом. 
Тяжко буде вистояти на Майдані довгий час. 
Тому ця ініціатива може бути перенесена на 
місцевий рівень, щоб у кожному обласному 
центрі виникли майдани, подібні до київ-
ського. Це буде нагадування місцевій владі, 
що суспільство хоче до Європи, прагне кра-
щого майбутнього. Якби в Росії було краще, 
тоді українці туди прагнули б. На жаль, там 
не краще.
Церква молиться й молитиметься, щоб Гос-
подь допоміг українцям. Проти волі Божої 
ніхто і ніщо не встоїть. Тому що на боці Бога 
правда, яка завжди перемагає.
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олександр Положинський, вокаліст 
гурту «Тартак», громадський діяч:
 
Головне, що Майдан узагалі відбувся, 
адже надто багато років в Україні пану-
вала загальна зневіра у всьому й у всіх.  

І тут раптом разом зібралася сила-
силенна людей, яких приємно бачити і з 
якими приємно бути поруч. Саме вони і є 
найяскравішим та найпозитивнішим 
фактором Майдану. Тож цілком логічно, 
що головним і наслідком, і сенсом усіх 
подій має стати об’єднання всіх цих пре-
красних громадян, які розпочали б по-
зитивні зміни в державі, привести до 
влади інших людей, що зможуть забез-
печити її перезавантаження. Звичайно, 
влада протидіятиме. Вже зараз працює 
технологія засилання на Майдан різних 
негативних персонажів для його розколу 
та спрямування активності не в те русло. 
Наприклад, дискусія з приводу потріб-
ності чи непотрібності портретів Юлії 
Тимошенко на ялинці чи спроби деяких 
опозиційних політиків підім’яти під себе 
ті сектори роботи Майдану, які пре-
красно існували кілька тижнів без них, на 
власному ентузіазмі та коштом людей. 
Особливо неприємно, коли просто ігно-
рують потреби певних ланок Майдану. 

Усе це наштовхує на думку, що деякі дії 
опозиції були спрямовані на те, щоб 
«злити» його, хоча при цьому створюва-
лося враження, що насправді вона нібито 
відстоює Майдан. На жаль, великим ви-
кликом може стати й розкол у країні, 
адже багато років деякі сили свідомо 
працювали на його поглиблення в голо-
вах людей. Тому цей ментальний поділ є 
закономірним результатом усього того, 
що відбувалося в Україні багато років. 
Внутрішні чинники, зовнішній вплив, ін-
формаційний простір, капітали – усе це 
сприяє тому, щоб той поділ існував і по-
глиблювався, адже розколотою країною 
легше маніпулювати. Наразі потрібно 
просто знаходити одне одного актив-
ним людям, які здатні не тільки гово-
рити, а й робити справи, доводити, що 
зміни можливі, спочатку хай і на осо-
бистісному рівні. Треба бути готовим, що 
швидко все вирішити не вдасться, це буде 
тривалий процес, та починати потрібно 
вже сьогодні з об’єднання дієвих людей.

Борис Ґудзяк, ректор Українського като-
лицького університету (львів), єпископ 
УГкЦ:
2013-й увійде в історію Майданом, муж-
нім піднесенням українців, жертовність і 
стійкість яких дивують увесь світ. Сус-
пільство перегортає важливу сторінку 
своєї історії.
Хочу зупинитися ще на двох подіях. 2013 
рік заповідався проблематичним для 
українсько-польських відносин з огляду на 
70-ліття Волинської трагедії (1943), ті дра-
матичні братовбивчі події під час Другої 
світової війни, які останніми роками спли-
вають на поверхню.
Обидві сторони, зокрема влада, інтеліген-
ція та католицька церква у Польщі й укра-
їнське громадянське суспільство та духо-
вне середовище на чолі з Блаженнішим 
Святославом Шевчуком, доклали всіх зу-

силь, щоб преобразити це критичне й бо-
лісне питання в нагоду для примирення 
між двома народами. Це має велике істо-
ричне, моральне, а також політичне зна-
чення. У 2013-му, як і раніше, польська 
влада та дипломатія інтенсивно й доволі 
ефективно працювали над питанням 
української євроінтеграції. 
І Україна, і Польща, розташовані між по-
тужними Росією та Німеччиною, мають 
стратегічну політичну й економічну необ-
хідність у розвитку цих відносин. Не менш 
важливим є моральний плід примирення. 
Варто згадати, що ідея об’єднаної Європи 
зародилася з історичного консенсусу між 
німцями і французами. Примирення укра-
їнців та поляків – це рух морально 
об’єднаної Європи на схід, який міг би 
стати моделлю для українсько-російського 
порозуміння. Співпраця з Польщею, мало-
ймовірна ще в 1950–1970-х роках, засвід-
чує, що воно можливе. Треба засукати ру-
кави і працювати над українсько-
російськими відносинами, розуміючи, що 
результат буде лише через десятиліття.
Доволі широко в країні й поза нею відзна-
чалося 1025-ліття хрещення України-Руси. 
Цей ювілей скріпив Богом дану українську 
духовну тотожність і вкотре показав наду-
маність та духовну штучність концепції 
«Русского міра» з його імперськими нос-
тальгіями.
2014 рік, мабуть, буде позначений продо-
вженням соціального напруження й еко-
номічної нестабільності, а тому потрібна 
духовна консолідація. Важливо, щоб укра-
їнські лідери, зокрема політичні, стали 
служителями народу. Є один простий кри-
терій. Кожен, хто йде до влади, має пообі-
цяти, що збідніє в ній бодай на копійку. 
Служіння має бути жертвою. Той, хто зба-

гатиться на політичній посаді на хвилі ни-
нішнього піднесення, у новий етап на-
шого державного, соціального й духов-
ного розвитку, цей рух зрадить, це на-
тхнення спотворить і цю нагоду змарнує.
Найкращий спосіб рзоширити територію 
майдану – це втілювати його дух гідності, 
радість, солідарність, порядок, самодис-
ципліну, що виявилася, наприклад, у «су-
хому законі», його духовність і патріо-
тизм. Усе здобуте й відчуте на Майдані 
треба втілювати в конкретні трансукраїн-
ські проекти, які спонукатимуть людей із 
різних частин країни зустрічатись і працю-
вати разом. Творити разом. Бути разом. 
Буття разом у дусі Майдану заперечува-
тиме штучно створені національні проти-
ставлення (природні відмінності мають 
право на існування) і на глибоко духо-
вному загальнолюдському фундаменті (не 
політичному чи ідеологічному) поширить 
позитив Майдану не лише на схід, а й на 
захід, поза межі України. Йдеться не тільки 
про емоційне піднесення, а й про відмову 
від корупції в лікарнях, школах, університе-
тах. Якщо Львів, Івано-Франківськ чи Терно-
піль не може приборкати свого місцевого 
хабарництва, то вони не мають із чим іти 
на схід. Потрібні передусім не гасла, декла-
рації чи прапори, а постава правдивої гід-
ності, мислення й діла, які цю гідність зміц-
нюють і розвивають.
Те саме стосується і Європи. Вона має бути 
не лише донором, а й реципієнтом донор-
ства Майдану. Це буде знак зрілості того, що 
так потужно тут проявилося. Енергія, чи-
стота і глибина спілкування на Майдані – 
це те, чого Європа потребує сьогодні. 
Кажу це з погляду єпископа УГКЦ, який 
служить у Парижі, Брюсселі, Страсбурзі й 
Женеві.
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олександр Ярмола, лідер гурту «Гайда-
маки», громадський діяч: 
Закріплення здобутків 2013 року значною 
мірою залежить від успіху чи неуспіху 
Майдану. Поки що він є єдиним інстру-
ментом впливу на владу. Без такої консо-
лідації прогресивних сил, якою є Майдан, 
у проєвропейськи налаштованого грома-
дянського суспільства та проукраїнської 
більшості мало шансів бути почутою. 
Якщо Майдан не зможе схилити владу до 
діалогу та прийняття вимог народу, наша 
прогресивна спільнота залишиться недіє-
здатною меншиною в цілком тоталітарній 
країні.
Очевидно, що в 2014 році влада намага-
тиметься зміцнювати позиції правлячого 
класу – олігархічно-кланової «еліти» 
українського суспільства, закручувати 
гайки та унеможливлювати подальші про-
тести. Як цьому протистояти? Не розпус-
кати Майдан. Об’єднуватися навколо за-
гальної ідеї. Не піддаватися на провокації 
і не робити помилок. Протестувати, не по-
рушуючи чинних законів. Не боятися і не 
розчаровуватися. Оскільки Майдан – ак-
ція мирного спротиву (що, на мою думку, 
є правильною формою і має багато успіш-
них відповідників у світовій історії), голов-
ний тягар його ефективності лягає саме 
на лідерів, готових керувати громадою та 
вирішувати її завдання політичним шля-
хом. І тут потрібні постаті рівня Магатми 
Ґанді та Мартіна Лютера Кінґа. Є потреба 
у швидкому вдосконаленні всіх лідерів, 
як політичних, так і громадських, їхній 
готовності до самопожертви. З них 

обов’язково викристалізуються справжні 
провідники, які діятимуть, а неспроможні 
втратять довіру та повагу громади. Усім 
треба зрозуміти, що мирний протест, на 
відміну від швидкої революції, потребує 
більше часу, досвіду і впевненості. 
Головне завдання, яке стоїть зараз перед 
майданом, – переконати владу слухати 
народ і виконувати його вимоги. Пи-
тання принципове: або народ має можли-
вість якимсь чином впливати на владу, 
або влада може робити що хоче, кон  т-
ро лю немає, руки повністю розв’язані. 
Для тих українців, які вже зрозуміли, що 
Майдан є сьогодні останнім шансом вбе-
регти Україну від перетворення на на-
ступну тоталітарну пострадянську дер-
жаву, іншої об’єднавчої ідеї не треба. Те-
пер необхідно вчитися об’єднуватися до-
вкола цієї ідеї, шукати в ідеях різних гро-
мадянських рухів спільне, а не різницю. 
Потрібна наполеглива інформаційна ро-
бота з тими людьми, які ще не розумі-
ють, що дорога назад означатиме для 
них та їхніх дітей ще кілька поколінь 
життя у феодальному суспільстві. Що 
вони просто залишають своїм нащадкам 
увесь тягар соціальних проблем, необхід-
ність вирішення яких нікуди в майбут-
ньому не подінеться. Адже, незважаючи 
на бажання провладних кіл зберегти свої 
панівні позиції, останні тоталітарні ре-
жими на планеті перебувають у стадії ви-
мирання, оскільки за своєю суттю не 
здатні щось продукувати, а можуть лише 
використовувати природні ресурси та на-
копичувати борги власних країн.

Сергій «Фома» Фоменко,  
лідер гурту «мандри»:
 
Усю країну і все суспільство очікує 
дуже багато громадсько-політичної 
роботи, щоби і Україна, і сус-
пільство загалом досягли 
нашої мети – системної 
зміни ситуації в державі. 
Тепер від кожної небайду-
жої людини потрібна осо-
биста, безпосередня 
участь у подіях, інакше 
нічого не буде. Рецепт 
змін і перемоги один: 
кожен на своєму і водно-
час усі разом мають працю-
вати над об’єднанням сус-
пільства й методами інфор-
мування, тактики і стратегії. Створення великого громад-
ського об’єднання на базі Майдану, особливо його 
впливово-активістської частини, є дуже важливим у справі 
створення солідарності в суспільстві. Бо без неї нас цілком 
реально очікують репресії, як тільки ми станемо 
роз’єднаними та деморалізованими. Тим більше технології 
залякування є традиційними для будь-якої авторитарної 
влади, що хоче перетворитися на диктатуру.   

олександр «Фоззі» Сидоренко, фронтмен гурту ТНмк, журналіст:  

Я радо поділився б з усіма оптимізмом, але щось муляє. З одного боку, 
громадянське суспільство проявило себе по повній програмі. І які ж пре-

красні обличчя воно явило світу. Але іншому боку 
це до дупи. Й опозиція поки що працює більше 
на камери CNN, аніж на користь протестувальни-
ків, і при цьому здається, що в них у вухах кру-
титься пісня «ВІА Гри» про «Я не знаю, что мне 
делать с этою бедой».  

Зрозуміло, що інших на горизонті немає, що 
ми за них проголосуємо, але, як пока-

зали нещодавні довибори, цього за-
мало. І за рік захистити результати 
волевиявлення буде максимально 

важко. от у цьому напрямку хоті-
лося побільше руху.  
І ще. Я не політолог, але мені зажди 
здавалося, що та частина українського 

політикуму, яка називає себе демокра-
тами, чомусь уперто забиває на червоний 
пояс. Таке враження, що вони поділили собі 
ділянки і сапають кожен своє. Я харків’янин, і 
я просто звірію від того, що відбувається. 
Треба спокійно, послідовно й за планом до-
водити Сходу та Півдню, що мета в усіх 
одна: рухатися до нормального життя. 
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Дмитро Шуров,  
музикант, лідер гурту «Pianoбой»:
 
Я бачу величезний позитив від самого факту 
появи Майдану. Вже кілька років в Україні є 
величезні проблеми зі свободою слова, й 
тому дуже радісно бачити, що люди не готові 
з цим так просто миритися. Усі, зрештою, від-
чували утиски в різних сферах життя – це ж 
не сьогодні розпочалося і в музикантів, і в 
журналістів, і в бюджетників. Я взагалі не уяв-
ляю як виживають останні. Бачу все це на 
прикладі мого під’їзду, де за 10 років купа лю-

дей опустилися, багато нормальних виїхало, і 
ситуація поступово просто виходить з-під 
контролю. Все це накопичувалося і, слава 
Богу, вибухнуло – я особисто очікував такого 
ще минулого літа. Коли в повітрі відчувався 
якийсь надлом. Власне, суджу по собі, адже 
мене потягло на соціальну тематику, соці-
альні пісні, писати які раніше бажання не ви-
никало. майдан наразі перебуває в стадії 
переростання з масового енергетичного по-
риву в певні організаційні структури. Взагалі 
ми живемо зараз у вікопомний час, коли 
відбувається зміна поколінь. Як музикант я 
також це дуже гостро відчуваю, коли бачу, що 
в життя входить нова генерація, геть відмінна 
навіть від покоління початку 2000-х. І саме її 
представники після цих подій, чи не голо-
вними учасниками яких вони є, зміняться й 
ніколи не будуть такими, як раніше. Вони 
зрозуміли, що коли мовчати, то все става-
тиме не стабільніше, а гірше й гірше: під’їзд 
буде бруднішим, люди ненавидітимуть одне 
одного дедалі більше. Коли громадяни почи-
нають висловлювати свою позицію, незважа-
ючи на острах бути побитими чи арештова-
ними, ти починаєш більше поважати оточую-
чих, а отже, і самого себе. Тобто Майдан при 
всіх своїх мінусах, наївності, розчаруванні ба-

гатьох людей дуже важливий у плані підняття 
гідності. Туди не ходять дурні, й вони розпу-
шують дуже важливий для майбутнього ґрунт. 
Головне, щоб люди гуртувалися й поза його 
межами, організовували акції, працювали в 
регіонах. Адже коли виїздиш за межі Києва в 
східному напрямку, то складається враження, 
що столиця існує в якомусь своєму окремому 
вимірі. Взагалі такі великі явища, як Майдан, 
краще оцінювати після того, як мине час. Тож 
зараз треба майдан не аналізувати, а роз-
ширювати. Для того щоб розкол між тими, 
хто хоче змін, і тими, хто бажає і далі прово-
дити своє життя з телебаченням та горіл-
кою, навіть поглиблювався. Адже іншого ва-
ріанта, окрім як перемоги перших над дру-
гими, немає. Я впевнений, що ці люди з ми-
нулого не хочуть втрачати свої ілюзії, тому ля-
катимуть, узагалі прогнозую, що буде ще ба-
гато страшних речей. Однак у всіх людей до-
брої волі просто немає виходу, окрім як, зці-
пивши зуби, виборювати свої права, робити 
так, щоб тим, кому все одно, було неком-
фортно й вони або змінювалися, або просто 
їхали звідси. Я в жодному разі не прихильник 
радикалізму і хочу, щоб усе було мирно. 
Майдан має якраз навчити нас усіх витримки 
у своїй справі.

Павло Гудімов, галерист, музикант:

Найголовніше, що показали останні 
події: наші люди все-таки вміють 
об’єднуватися, гуртуватися й вислов-
лювати свою позицію незалежно 
від політичних лідерів чи псевдо-
лідерів. Зараз ми проходимо 
надважливий етап становлення 
нашого громадянського суспіль-
ства, без якого ніколи не будемо 
народом, а й надалі залишати-
мемося населенням. І зараз я де-
далі більше впевнююся, що ми 
таки народ. Бачу, що в нас 
нареш ті стала проявлятися така 
дуже важлива емоція, як само-
повага. Хоча не бачу нічого поганого в тому, що в різних 
частинах країни різні погляди. Це абсолютно нормально, 
особливо з огляду на історичний контекст. Тому важко ска-
зати, звідки на цьому етапі могла б узятися єдина позиція 
із приводу того, куди нам рухатися. Щодо об’єднання 
давно існують загальновідомі рецепти: як-от культура, 
що здатна згуртувати всіх. Наприклад, той концерт у ста-
рому складі «Океану Ельзи», який ми дали на Майдані. На 
мій погляд, цей жест був дуже важливим і симптоматич-
ним, адже на концерт прийшли й прихильники євроінте-
грації, і її супротивники. Їх об’єднав той факт, що вони 
люб лять українську музику. Тобто культура, хай і з при-
ставкою «поп». Звичайно, я не політик, а ідеаліст, і хоча 
ношу окуляри, вони часто бувають рожеві. Однак вірю, що 
окрім культури Україну може об’єднати якась спільна 
мета. Наприклад, країни Скандинавії вирішили, що бу-
дуть найбільш екологічними й природозахисними у світі. 
Можливо, нам теж треба сформулювати таку місію країни 
навколо якоїсь корисної, потрібної мети, і тоді стане не 
важливо, де ти мешкаєш: у Луганську чи у Львові.

олександра кольцова, лідерка гурту «крихітка»,  
громадський діяч:
 
Головне завдання громади зараз, із урахуванням досягнень 
Майдану, – побороти Януковича в собі. Щоразу, коли хо-

четься недоплатити податки, перейти дорогу на червоне 
світло або когось обманути, треба зупиняти ці процеси 
на рівні свідомості. До того ж постійно проводити «вну-
трішній» Майдан. Щонайменше особисто дотримувати 
правил, про які ми мріємо, тобто жити в умовах, хай 
трохи ідеалізованих, правового суспільства Європи. 
Варто поводитися так, ніби ти у Відні й у тебе за спиною 

довга історія громадянських перемог, ніби ти справжній 
європейський громадянин. І ще один важливий пункт – 
необхідно постійно нести правду в маси. Не критику-
ючи, а пояснюючи, залучати громадян на наш бік. На-
приклад, варто розвивати зелений туризм на Сході Укра-
їні і якнайбільше спілкуватися з людьми, щоб вони розу-
міли, про що йдеться. Щоб усі, від луганська до Ужго-
рода, розуміли, що треба об’єднатися заради усунення 
мафіозного режиму й встановлення законного грома-
дянського суспільства. Я не дуже вірю в ефективність де-
коративних об’єднань на кшталт НО «Майдан», тим 
більше коли за цим поки що тільки гучна назва без жод-

ного реального плану дій. Натомість вірю, коли гуртуються 
15–20 земляків, які зустрічають одне одного на Майдані, реє-

струють громадські організації й повертаються як активна бо-
йова група до свого регіону, де починають реальну роботу. Так 

само варто сформувати дієві групи з юристів, журналістів та ак-
тивістів й починати роботу на місцях. У деяких регіонах – про-
світницьку, у деяких – захисну щодо активістів, яких влада вже 
намагається й намагатиметься ще більше виловити й покарати 

поодинці. Тобто майдан потрібно розбити на гіперактивні групи 
й протягом року працювати над тим, щоб кількість наших при-
хильників стала вдесятеро більшою за той мільйон-півтора, який 

вийшов на вулиці. Це означатиме, що революція справді перейшла на 
інший, вищий рівень.



костянтин Скоркін, публіцист, громадський діяч:

Зараз передусім треба працювати з людьми: вчити бути європейцями, адже без 
цього ніяка євроінтеграція неможлива. Власне, для мене головне вра-

ження 2013 року – це не стільки так Євромайдан, як невдалий похід 
влади на Захід. Коли був наказ «від сьогодні ми йдемо до ЄС» і всі 
підлеглі заволали «дайош Європу!». ми побачили модель того, як 
не треба євроінтегруватись. Їй можна протиставити тільки що-

денну просвітницьку роботу, особливо серед молоді й осо-
бливо у великих містах Півдня та Сходу. Тут справді вирі-

шується доля країни. Загалом я дивлюсь у 2014-й з опти-
мізмом, попри те що, звісно, революція покличе за собою 
реакцію, буде багато бридоти, але ж у 2006–2007 роках 
люди казали: «До наступного Майдану ми вже не дожи-
вемо, життя марне». Але ж дожили до нового і, сподіва-
юся, станемо свідками й того остаточного Майдану, 
який поставить крапку на пострадянщині, що вже затяг-
нулась.

катерина Барабаш, журналіст, кінокритик, Росія: 

Усю першу половину грудня Москва сиділа ночами біля моніторів, стежачи за поді-
ями на Майдані. Цього разу на Євромайдані. Утім, Майдан усе рівно один. Це сим-
вол свободи, символ прагнення духу і небажання далі жити «по понятіям». Мені 
здається, що востаннє так прикипали до телевізорів (коли ще не було комп’ютерів) 
у 1989-му, коли єдиний радянський телеканал нон-стоп транслював засідання 
Верховної Ради СРСР із затупуванням Андрєя Сахарова. Тоді це здавалося почат-
ком свободи, а мерехтіння екрана – видимим відображенням пришвидшеного 
пульсу всієї країни.
Відтоді минуло майже 25 років. Відвойована у затхлого застою свобода в Росії ли-
шилася блимати лише в деяких гарячих головах, героїчно загинувши в горах Чечні 
й 6 травня на Болотній, потонувши разом із підводним човном «Курськ», поїхавши 
разом із Ходорковскім у місця не надто віддалені й там лишившись, – одне слово, 
розсмокталася в Історії.
Зараз тут, у Росії, де президент практично незмінний, а корупція непоборна, усі 

вільні уми уражені заздрістю до України. Спочатку вона про-
клюнулася дев’ять років тому, під час Помаранчевої револю-
ції, потім змінилася радістю й можливістю брати з когось при-
клад. А далі… так, далі помаранчевий колір знову змінився сі-
рим і ми тут зажурилися. Нам, хто поховав свою свободу, хто 

знову перемістив її на кухні, лишивши її ошмаття на Болот-
ній, знову здалося, що навколо Росії – випалена земля. 

І тут він прокинувся. Майдан знову заявив, що чутки 
про його смерть виявилися перебільшеними, і ми 
кинулися дивитися прямі трансляції. 
Нехай на повні груди нам тут уже не дихається, але 
дайте хоча б трохи ковтнути чужої свободи. Не 
йдіть із Майдану – нам так не вистачатиме нічних 

трансляцій! Приходьте, стійте, говоріть, співайте, 
що завгодно, тільки не йдіть. Ми тут, у Росії, як ті 

старенькі, які самі вже давно не можуть, але люблять 
дивитися, як веселиться молодь. Тільки не затере-
веньте, і далі розмовляйте однією мовою – це головне.

Денис казанський, журналіст, громадський діяч:

Не можна допустити ситуацію, коли ми зібралися б на вели-
кий Майдан, постояли й пішли додому. Потрібно створювати 
потужну організацію, самоорганізовуватись у масштабах 
усього суспільства так, як це стається щодоби поки на 
одній площі в країні. Щодня проводити велику ро-
боту між активістами й простими людьми. Тільки 
спілкування один з одним, Сходу із Заходом зо-
крема, допоможе щось реально змінити в Україні.



курс на Схід?
Девід кремер, директор 
Freedom House:

Ситуація в Україні за 
останні два місяці погір-
шилася. З огляду на низку 
факторів (від тиску 
Кремля на Януковича, 
аби той зупинив рух до 
ЄС, і застосування сили 
проти мирних протесту-
вальників до непрозорого 
процесу прийняття рі-
шень та поглиблення ко-
рупції) Україна відкоти-

лася назад у своїх прагненнях до демократії. Водночас 
протести на вулицях Києва та інших міст на підтримку тіс-
ніших зв’язків з ЄС і заклики до подолання корупції та 
встановлення демократії дуже надихають і додають на-
дій. Фінансова допомога від Росії та низка угод, що їх 
підписали Янукович і Путін, спричиняють чимало запи-
тань і свідчать про повну відсутність прозорості в діях 
керівництва двох держав.
Громадянське суспільство заслуговує на величезну пошану 
не лише за два останні місяці 2013 року, а й за попереднє 
десятиліття. Протести на Майдані – це здебільшого рух гро-
мадянського суспільства. У якихось аспектах йому бракує 
політичних лідерів, на відміну від 2004-го, але ініціатива 
цих виступів іде від громадськості. Не менш вражаюча і їх 
організація: харчування для мітингувальників, недопу-
щення провокаторів на територію тощо. Порівняно із 2004 
роком, коли мав місце протест проти сфальсифікованих 
виборів, причини маніфестацій 2013-го не такі чіткі, адже 
люди борються за курс країни в майбутньому, а не за од-
ного кандидата чи партію. І це робить акції ще більш вра-
жаючими.
Виклики, що стоять перед Україною в 2014 році, майже 
всі без винятку пов’язані з виборами 2015-го. Янукович 
відчайдушно намагатиметься зберегти владу і зробить 
усе, аби «виграти» перегони. Це не віщує нічого доброго в 
плані чесності волевиявлення чи виборчої кампанії. Крім 
того, залишається питання Юлії Тимошенко й забезпечення 
її свободи, а також недопущення Віталія Кличка до електо-
ральних змагань через абсурдний закон, спрямований на 
те, аби викинути його з політики. Для опозиції головна про-
блема полягатиме в тому, чи зможе вона об’єднатися нав-
коло єдиного кандидата, а чи піде на перегони з кількома, 
ризикуючи розпорошити голоси. 2013-й закінчується для 
України на тривожній ноті. 2014-й обіцяє бути теж склад-
ним і повним викликів.

Стівен Пайфер, Надзвичай-
ний і Повноважний Посол 
США в Україні (1998–2000), 
старший науковий співро-
бітник Центру Сполучених 
Штатів та Європи в Інституті 
Брукінґса:

Домовленість між Путіним і 
Януковичем сповільнила рух 
України до Європи, але чи 
зумовила вона зміну курсу 
Києва й поворот на Схід, це 
чіткіше окреслиться у 2014 
році. Українські та російські 

посадовці заперечили, що на зустрічі  
17 грудня обговорювали вступ Києва до Митного союзу. Ві-
рити цим заявам важко. Але, мені здається, якби Янукович 
справді намагався втягнути Україну до МС, він зіткнувся б зі 
ще серйознішим опором вітчизняних бізнесу, еліт і громад-
ськості. Путін, може, й виграв у геополітичній кампанії за 
Україну, але то була тільки одна битва, а не війна.
По-перше, незрозуміло, що Янукович пообіцяв Путіну за кре-
дитну лінію на $15 млрд і знижку на газ. На прес-конференції 19 
грудня російський президент сказав, що ці «бонуси» не пов’язані 
з переговорами України та ЄС. У це важко віриться, як і в те, що 
він нічого не вимагав і не отримав від Януковича взамін.
По-друге, російська позика не передбачає жодних вимог 
щодо проведення реформ, як кредит від МВФ, хоча останній 
було б видано на довший термін і під нижчу відсоткову ставку. 
Якщо Київ витратить $15 млрд і не здійснить економічних пе-
ретворень, перед ним, швидше за все, знову постануть еконо-
мічні труднощі у 2014–2015 роках. Янукович нібито шукає 
способи відтягнути їх до періоду після президентських вибо-
рів. Але до кого Україна звертатиметься по кредити у 2015-му, 
якщо зіткнеться з новою фінансовою кризою?
По-третє, оскільки зниження ціни на блакитне паливо приту-
плює в києва відчуття нагальності розвитку власних джерел 
енергоносіїв, зокрема сланцевого газу, він ризикує сповіль-
нити темп посилення власної енергетичної безпеки. Найімо-
вірніше, це зробить його ще залежнішим від москви.
Свідчень того, що американський уряд знав про конкретний 
зміст українсько-російських перемовин до 17 грудня, немає. 
Однак він, безперечно, розумів, що Путін спробує відтерміну-
вати або зірвати підписання Угоди про асоціацію України з ЄС.
ЄС не готовий ув’язатись у торги з Росією за Україну. Але 
схоже, що європейські стандарти життя, верховенство права і 
демократії залишаються дуже привабливими для українців, 
особливо молодих. Путінська Росія не пропонує нічого рівно-
цінного цьому.
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курс на Схід?
Західні експерти, політики та 

дипломати прокоментували 
Тижню, які виклики 

постануть перед Україною 2014 
року у зв’язку з домовленостями 

між Путіним та Януковичем
Блер Рубл, директор Програми 
глобальної життєздатності та 
стійкості Центру Вудро Вільсона, 
старший радник Інституту кен-
нана:

Фундаментально Євромайдан є 
формою соціальної та політич-
ної організації, абсолютно від-
мінною від путінської «керова-
ної демократії». Система Пу-
тіна – це ієрархічний контроль 
(котрий можна оцінювати по-
зитивно, якщо вірити в «сильну 
руку», й негативно, якщо – ні). 

Євромайдан – більш прозора й горизонтальна соціальна орга-
нізація. Реальність на майдані Незалежності, звісно, склад-
ніша, але це найзагальніша характеристика. На мою думку, 
різні технологічні й структурні зміни в глобальній економіці ви-
магають більш відкритих і горизонтальних соціально-
політичних систем, тож я особисто вважаю, що підхід Путіна не 
може бути успішним у середньо- й довгостроковій перспективі. 
Мільйони людей по всьому світу зі мною, безперечно, не пого-
дяться.
Угода між Путіним і Януковичем може купити їм обом якийсь 
додатковий час і простір для маневрів, але фундаментально 
вона не відповідає на жодні структурні економічні виклики, що 
стоять перед Україною, і не додає її лідерові легітимності. Якщо 
без грошей вона виявилася б на межі дефолту за два місяці, 
то зараз це питання шести чи дев’яти. Україна досі споживає 
більше, ніж продукує, тож на її економіку чекає ще один день 
зведення рахунків. На відміну від ЄС Путін не вимагає структур-
них реформ, тож економічні дисфункції нікуди не зникнуть. І, 
що важливіше, Янукович утратив здатність керувати держа-
вою, адже більш ніж половина українського населення вже 
не визнає його за легітимного президента. Я не впевнений, які 
конкретно це матиме наслідки, але дуже сумніваюся, що укра-
їнський політичний ландшафт за рік бачитиметься таким са-
мим, як наприкінці 2013-го.
Я відкидаю думку про те, що Україна – це пішак у битві між За-
ходом і Росією. Будь-яке суспільство намагається пристосовува-
тися до нових глобальних реалій, зокрема й так званий Захід 
(він не такий вже й згуртований). Виклик для України полягає 
в тому, аби знайти позицію, скориставшись якою вона зможе 
виграти від нових правил глобальної економічної, політич-
ної, культурної та стратегічної спів праці. Реформи, які просу-
ває ЄС, успішні далеко за межами міфічного Заходу. А поняття 
двобою між цим міфічним Заходом і міфічною Євразією, яку 
втілює Росія, видається мені оманливим пережитком часів хо-
лодної війни. Україні слід змінюватися не заради Заходу, а за-
ради себе.



Джим Ґерлач,  
конгресмен США, 
член Республікан-
ської партії:

У грудні разом із чо-
тирма представни-
ками Сенату й Палати 
представників Кон-
гресу США я надіслав 
на адресу президента 
України Віктора Яну-
ковича спеціального 
листа стосовно сило-
вих дій спецпідрозді-

лів проти мирних демонстрантів на майдані Незалеж-
ності в Києві. Загалом наша група прихильників демо-
кратичної України налічує понад 40 конгресменів і се-
наторів, але я не сумніваюся, що всі вони поділяють 
наше розчарування. Чим було викликане наше звер-
нення цього разу?
Ми висловили не просто занепокоєння, а глибоке обу-
рення спробами силового придушення європейських 
устремлінь в Україні. Влада проявила безпрецедентне 
ігнорування волі сотень тисяч мирних громадян. Мої 
колеги з Конгресу США підтримали енергійність ди-
пломатичних зусиль, коли представники Державного 
департаменту помічник держсекретаря Вікторія Ну-
ланд і посол США в Україні Джеффрі Пайятт провели в 
Києві переговори з українською владою.
Підтримка американським урядом громадських орга-
нізацій у різних країнах світу стосується насамперед 
гуманітарних аспектів розвитку суспільства. Однак до 
порядку денного цих переговорів було внесено ще й 
захист демократичних цінностей, оформлених у Гель-
сінському акті, їх баланс і дотримання за допомогою 
верховенства права.
Ми закликали й до того, щоб сторони проявляли стрима-
ність у цьому конфлікті, а також активніше провадили діа-
лог для виходу з політичної кризи в країні. Своєю чергою, ті, 
хто й далі дозволяє собі насильницькі методи, мають за це 
персонально відповідати. Відповідно за потреби Сполу-
чені Штати повинні застосовувати індивідуальні санкції 
проти окремих українських високопосадовців через їхнє 
зловживання владою.

Аріель коен, провідний експерт аналі-
тичного центру Heritage Foundation  
із питань Росії, Євразії та міжнародної 
енергетичної політики:

Особисто я був вражений, наскільки 
швидко і в яких суворих тонах держав-
ний секретар США Джон Керрі відреагу-
вав на силові дії, до яких український 
уряд вдався під час спроб розгону мир-
ної демонстрації на київському Майдані 
11 грудня. І все ж таки, на мою думку, 
американський уряд реагує ще повільно 
й не встигає за подіями в Україні. Сполу-
ченим Штатам потрібно не зупинятись 

і постійно посилати чіткі й зрозумілі сигнали попередження офіційному 
києву, не тільки дипломатичного, а й фінансово-економічного харак-
теру. Скажімо, пакет вимог МВФ, на ухвалення якого у Вашингтоні мають 
вплив, неодмінно повинен бути пов’язаний із питанням економічних ре-
форм, котрі нинішній український Кабінет Міністрів проводити не здатний.
Своєю чергою, українська діаспора, мільйони її представників проявляють 
невиправдану терпимість і м’якість у ситуації, коли потрібна значно жор-
сткіша реакція на силові дії влади стосовно демонстрантів. Якщо така «де-
лікатність» збережеться й надалі, яку реакцію побачимо в разі масових 
фальсифікацій на президентських виборах у 2015 році? Як на мене, ми 
мали б стати сьогодні очевидцями цілої зливи листів, звернень та інших ме-
седжів американських виборців українського походження, що стимулю-
вали б США не послаблювати тиск на нинішню ситуацію в Україні.
Водночас перед тим, як заарештувати рахунки когось із українських високо-
посадовців чи олігархів, потрібно провести детальні розслідування. У цивілі-
зованому суспільстві тільки порушення кримінальної справи може стати при-
водом до арешту рахунків. При цьому в наших умовах фігурант має порушу-
вати не тільки закон, а й права людини, що призвело до формування списку 
Маґнітского.
На жаль, сьогодні Україна, поза сумнівом, просувається шляхом Росії та Бі-
лорусі. Якщо цю тенденцію не зупинити, у 2015 році ми матимемо сфаль-
сифіковані вибори, а також звинувачення з боку офіційної влади в Україні 
щодо незаконної фінансової підтримки із-за кордону опозиційних сил.
Пригадаймо, як свого часу гірники брали із собою в шахту канарку, що ста-
вала індикатором наявності там метану або чадного газу. Пташка гинула в 
небезпечному середовищі, але рятувала шахтарів. Так само закриття в 
майбутньому українського офісу Американського агентства з міжнародного 
розвитку, як це сталося рік тому з російським офісом USAID, може одного 
разу стати суворим попередження для організацій громадянського суспіль-
ства в Україні.

Вікторія Нуланд, помічник 
державного секретаря США:

Пригадую свої перші враження, 
коли 10 грудня вперше відвідала 
Майдан. Важливо зрозуміти, що 
мають на увазі українці, коли пе-
реконують нас у своїй європей-
ськості. Один впливовий україн-
ський бізнесмен у розмові зі мною 
висловив із цього приводу цікаву 
думку: «Найбільше досягнення 
Майдану в тому, що відтепер 
українці більше не підтримувати-
муть жодного президента, який 

не поведе їх до Європи, хоч би ким він був…»
Сьогодні в українському уряді немало тих, хто разом із представни-
ками ділових кіл (зокрема, опозиції), громадянського суспільства, ре-
лігійного середовища вірить у європейське майбутнє своєї країни. 
Вони самовіданно й важко працюють, щоб спрямувати Україну та її 

президента у правильному напрямку. Ми переконуємо український 
Кабінет Міністрів і главу держави прислухатися до цих голосів, до на-
роду, до Євромайдану і продовжити рух уперед.
За останні два місяці я тричі побувала в Україні. Увесь цей час відзна-
чався тісною координацією дипломатичних зусиль на найвищому 
рівні з верховним представником ЄС із питань закордонних справ і по-
літики безпеки Кетрін Ештон. Однак саме під час нашого спільного ві-
зиту до Києва 10–11 грудня ми стали свідками жахливого потрясіння 
від того, яким чином міліція застосувала силу і сльозогінний газ для 
«витіснення» мирних демонстрантів. Після цього українці всіх вікових 
і соціальних прошарків вийшли на Майдан, щоб захистити його.
Президент Янукович іще має вибір. Він може або залишатися на 
шляху ізоляції, або вжити невідкладних заходів для подолання 
кризи й сісти за стіл переговорів з опозицією. Досить було побувати 
на Майдані, щоб відчути надію українців у Києві, а також скрізь в об-
ластях. Громадяни не залишать цього широкого суспільного руху. Ми 
бачимо в ньому енергійність і оптимізм, яких не спостерігали в Україні 
за останні 22 роки після здобуття незалежності. Але чи не найважли-
віше те, що українці домагаються європейського майбутнього ви-
ключно мирним способом.
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Северінсен

Незаконний 
український режим

В
ірити, що Янукович справді планував укласти 
Угоду про асоціацію з ЄС, було наївно. Мож-
ливо, він сподівався відтермінувати вико-
нання вимог про судову реформу та звіль-

нення політичних в’язнів. Але ті, хто казав мені, що 
господар Банкової лише скористається перспекти-
вою підписання, аби отримати козирі в торгах із Пу-
тіним, як виявилося, мали рацію. Він знає, що цін-
ності ЄС суперечать його планам залишатися при 
владі вічно.
Уже в 2010-му Янукович вирішив, що події на Май-
дані 2004 року не мають повторитися. Ще за часів 
Кучми деякі судді відважувалися судити незалежно, 
тож він зрозумів: повторення 2004-го треба уне-
можливити. Для цього він вирішив приєднатися до 
клубу диктаторів, заповнивши тюрми політичними 
в’язнями і збагачуючи власну «Сім’ю».
Отож вимоги Євромайдану про дострокові вибори 
повністю виправдані. З моменту президентських 
перегонів 2010 року, по суті, почався державний 
переворот. Спочатку – неконституційним методом, 
без дотримання належних процедур, коли створю-
вали парламентську більшість способом підкупу 
або залякування депутатів, аби ті перебігли до ін-
шого табору. Відтак уряд Тимошенко було відправ-
лено у вимушену відставку й почалося агресивне 
захоп лення влади в об-
хід Верховного та Кон-
ституційного Судів. 
Якщо нинішня абсо-
лютна влада Януковича 
вважається законною, 
то Третій Рейх можна 
трактувати так само.
ЄС правильно заявляє, 
що двері для підписання Україною Угоди про 
асоціацію залишаються відчиненими. Однак не 
з цим режимом, який уже показав своє істинне не-
демократичне обличчя.
Зараз дуже важливо, аби ЄС міцно стояв на захисті 
європейських цінностей демократії, прав людини, 
верховенства права й відкритої та прозорої ринкової 
економіки. Підписання Угоди – це вибір цінностей, 
а не підкилимні торги.
Дехто стверджує, що найважливіше – це гроші. 
Але куди йдуть путінські кошти? Якщо в Україні 
буде передбачувана й відповідальна держава, ке-
рована верховенством права та рівноправ’ям, то 
суспільство модернізується, а застосування інно-
ваційних технологій дасть змогу інвестувати й за-
робляти завдяки цьому, мати належне зростання 
й повністю використовувати величезний потен-
ціал країни.
Можна просто порівняти розвиток України й 
Польщі за останніх 20 років. Перша могла б мати 
той самий темп зростання, що й друга, а не нинішню 
корупцію. Ось про що йдеться на Євромайдані!

Тепер, коли режим Януковича зачинив двері до ЄС 
й відкрив їх до залежності від Путіна, Рада Європи 
має нагадати Україні та самій собі, що всі її вимоги, 
базовані на цінностях, не нові. Київ уже обіцяв їх ви-
конати, коли вступав до цієї міжнародної організації 
у 1995 році.
За часів правління Кучми з цього приводу точи-
лися палкі дебати в ПАРЄ і до України повторно 
висували вимоги виконати обіцянки. Ці зусилля 
слід поновити, оскільки тепер процес підписання 
Угоди про асоціацію з ЄС призупинено. Обіцянки 
щодо проведення правових реформ, особ ливо ре-
форми прокуратури і скасування її повноваження 
на здійснення загального нагляду, тягнуться від 
1995 року. Якщо й цього разу їх виконання відкла-
дуть, чи терпітиме Парламентська асамблея?
Слід повторювати вимогу випустити найпомітніших 
жертв корумпованої незаконної системи. Юлія Ти-
мошенко – політв’язень. Її звинуватили через кри-
міналізацію політичного рішення, яке мало по-
класти край російському газовому тиску, що зама-
лим не обернувся катастрофою для замерзаючої Єв-
ропи. Янукович хоче тримати свою опонентку за 
ґратами, адже боїться її на волі.
Оскільки він поширював і досі поширює брехню про 
цю справу, важливо повторювати, що нічого в її зви-

нуваченнях не вказує на 
здобуття особистої ви-
годи. Це суто політична 
справа, яка не має ні-
чого спільного з тим, 
що ми називаємо ко-
рупцією.
Засудження Тимошенко 
до семи років ув’язнення 

після фарсу в суді (її справу описано в кількох 
звітах на основі правового моніторингу Дан-

ського Гельсінського комітету із прав людини) ши-
роко розкритикували в усьому світі. Схоже, саме 
тому прокуратура намагалася після цього інкриміну-
вати їй інші вигадані злочини. Наприклад, розпові-
дала світові, що Тимошенко пов’язана з убивством 
17-річної давності. Звинувачення ґрунтувалися на 
словах свідка, який раптом згадав про її участь у зло-
діянні, хоча 15 років тому, даючи показання в тій са-
мій справі, сказати такого не міг. Після того як він це 
заявив у відеосвідченні з Лос-Анджелеса, його затри-
ману дружину в Україні відпустили, а майно звіль-
нили з-під арешту.
Сподіватися сьогодні на проведення чесних пре-
зидентських виборів у 2015 році наївно. Тогорічні 
парламентські перегони й перевибори у п’яти 
проблемних округах 15 грудня показали, на-
скільки нинішня влада в Україні недемокра-
тична. Натомість її  народ знає, в чому суть демо-
кратії. Сподіваймося, що він зможе позбутися 
цього нелегітимного режиму. 

ЯкЩо НиНІШНЯ АБСолюТНА 
ВлАДА ЯНУкоВиЧА 

ВВАжАЄТьСЯ ЗАкоННою,  
То ТРеТІй РейХ можНА 
ТРАкТУВАТи ТАк САмо



опозиція: 
час доводити  
свою спроможність

«Т
епер ми вже ведемо 
гру, а не вони (вла- 
да. – Авт.). Он скіль-
 ки народу нас при-

йшло підтримати», – радісно ко-
ментував знайомий депутат від 
«Батьківщини» одне з перших 
народних віч, що зібрало на Єв-
ромайдані понад 500 тис. україн-
ців. На початку протестів такі пе-
реможні настрої панували у всіх 
трьох таборах парламентської 
опозиції. Багато хто з опонентів 
влади свято вірив (а дехто й досі), 
що Євромайдан та різке зрос-
тання протестних настроїв у сус-
пільстві підвищили їхні шанси на 
здобуття влади. Багато хто з них 
досі так само переконаний, що 
сотні тисяч виходять на вулиці, 
щоб підтримати опозицію. Чер-
гові самонавіювання знову мо-
жуть зле пожартувати з нею.

Справді, зрив євроінтеграції 
командою Януковича та рито-
рика високопосадовців ЄС про те, 
що для продовження зближення 
з Україною тут бажана зміна 
влади, повернули нинішнім ліде-
рам опозиції можливість експлу-
атувати євроінтеграційну тема-
тику у власній виборчій кампанії. 
Водночас вони дістали можли-
вість говорити від імені невдово-
лених владою мільйонів. Для них 
це очевидна перевага порівняно 
із ситуацією, що мала місце лише 
два-три місяці тому, коли Януко-
вич активно вибудовував собі 
імідж євроінтегратора, а кілька-
соттисячні антивладні акції про-
тесту бачилися недосяжними і 
відповідно видавалося мало-
ймовірним повторення подій 
2004 року. 

Однак питанням залиша-
ється те, чи зможе опозиція 
успішно скористатися тими по-
тенційними можливостями, які 
вона дістала наприкінці 2013-го, 
й уникнути повторення помилок, 
які не раз послаблювали її пози-

ції впродовж президентства Ві-
ктора Януковича. Адже в проти-
стоянні з владою опозиційні сили 
постійно демонстрували свою 
нездатність досягти успіху навіть 
за найсприятливіших результа-
тів. Коли влада була ослаблена 
через внутрішні тертя і її опо-
ненти, здавалося, взяли ініціа-
тиву у свої руки, вони однаково 
досить швидко втрачали її. Так 
було під час парламентських ви-
борів у жовтні 2012-го та захисту 
їх результатів у листопаді. Така 
ситуація спостерігалася на по-
чатку роботи нової ВР, форму-
вання її керівних органів і пере-
форматування уряду в грудні 
2012 року. Подібне було й під 
час блокування парламенту з ви-
могами персонального голосу-
вання в лютому – березні 2013-го. 
Вреш  ті потім влада перейшла в 
наступ і починаючи від виїзного 
засідання у квітні впродовж 
усього 2013-го демонструвала 
цілковите ігнорування опозиції. 
Точно так, як це було за попере-
днього бутафорного парла-
менту, «стушкованого» в 2010 
році й повністю заточеного на од-
обрямс рішень керівництва. На-
віть в умовах кількасоттисячних 
акцій протесту на початку грудня 
опоненти влади фактично від-
дали їй ініціативу – і в країні за-
галом, у ВР зокрема. Запаморо-
чення від успіхів та нездатність 
скористатися отриманими мож-
ливостями призвели висуванців 
від «Батьківщини» та «Свободи» 
до принизливої поразки на по-
вторних виборах у «проблемних» 
округах. Але найбільше здиву-
вало, що цього разу вони не 
здатні були захистити їх резуль-
тати. Зокрема, на відміну від 
2012-го парламентські опози-
ційні сили цього разу дивним чи-
ном відмовилися від будь-яких 
активних дій (велелюдні мітинги, 
акції протесту) біля окружних ко-
місій. Тобто в згаданих округах 
перемогу фактично віддали без 
бою, хоча поруч був Євромайдан, 

достатньо було кинути клич – і 
біля окружкомів чи ЦВК стояли б 
«виїзні» Євромайдани. За таких 
підходів опозиції до виборів вже 
на наступних явка може бути ще 
меншою, ніж у п’яти «проблем-
них» округах (не сягнула й 50%). 
Адже в потенційного електорату 
опозиції виникає логічне запи-
тання: для чого йти голосувати, 
якщо результат заздалегідь ви-
значений і він не на користь опо-
нентів влади, що до того ж уже не 
горять бажанням зарадити фаль-
сифікаціям. А що нижча явка ви-
борців, то легше спотворити ре-
зультати волевиявлення. Отже, 
влада зробила висновки з не зо-
всім того результату на виборах 
восени 2012 року, на який споді-
валася, і повернула ініціативу, а 
опозиція, навпаки, втратила ті 
можливості, які дістала. 

Наразі, за інформацією дже-
рел Тижня, остання готує низку 
ініціатив, спрямованих на під-
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тримку протестної активності в 
країні та її нарощування в нових 
формах, які могли б стати достат-
ньо ефективними, щоб змусити 
владу рахуватися з нею та йти на 
поступки. Проте залишається ви-
соким ризик, що прогнозоване 
згасання протестних настроїв у 
2014 році змусить опозицію дово-
дити свою спроможність у значно 
складніших умовах. Уже зараз 
країною почали проявлятися 
ознаки реакції, як-от розправи з 
активними учасниками акцій 
протесту, щоб відбити бажання в 
інших брати участь у них у май-
бутньому. З’явилася інформація 
про можливість фабрикування 
справ проти низки лідерів опози-
ції (джерела Тижня в Генпроку-
ратурі підтверджують це). 

Найрейтинговіший серед тих 
претен ден тів-опозиціонерів на 
президентське крісло, хто на волі, 
наразі Віталій Кличко, але, 
схоже, влада вже розробила сце-

нарій, за якого в останній момент 
головного ударівця знімають із 
перегонів на підставі «цензу про-
живання». Тож можливі репресії 
проти решти лідерів опозиції не 
тільки першого, а й другого еше-
лону можуть здаватися продума-
ною селекцією потрібного кола 
«суперників» на президентських 
виборах для кандидата від влади. 
Тобто на майбутніх перегонах 
можливе повторення досить 
успішної технології перемоги ре-
гіонала Руслана Бадоєва в «опо-
зиційному» виборчому окрузі на 
Київщині, у якому 2012 року про-
валилася навіть місцева «кня-
гиня» Тетяна Засуха. 

Отже, якщо нинішні лідери 
опозиції не зможуть скориста-
тися відчиненим перед ними ві-
кном можливостей і цього разу, 
то з 2014 року почнеться період 
їхньої маргіналізації і поступової 
втрати електоральної підтримки 
на користь альтернативних ліде-
рів та політичних сил. І тоді по-
пит об’єктивно сформує запит, 
який заповнить будь-хто. Що 
може мати як позитивні наслідки 
(поява абсолютно нового об-
личчя чи політичної сили, ідео-

логія якої відповідатиме запитам 
української більшості), так і нега-
тивні. Зокрема, створення під 
«нове» обличчя партії, вочевидь, 
кош том котрогось з олігархів. 
Але, як і УДАР, вона не матиме 
чіткої ідеології, адже створюва-
тиметься під конкретну особу з 
претензією на харизму й під 
бізнес-інтереси олігарха. За ін-
формацією Тижня, проект такої 
політичної сили і «нового лі-
дера» вже розроблений коман-
дою одного з олігархів, але оста-
точно ще не схвалений ним.

Тож від нинішньої опозиції в 
нових умовах вимагаються кон-
солідація зусиль і розробка чіт-
кого плану дій. Як тактичного, 
розрахованого на перемогу на 
президентських виборах 2015 
ро  ку, так і стратегічного: що ро-
бити далі, з приходом до влади. 
Наразі такого плану немає, і, на 
жаль, за інформацією Тижня, 
щось подібне три найбільші опо-

зиційні си  ли навіть не обговорю-
ють. Можливо, висунення єди-
ного кандидата, але з наявністю 
підстраховки на випадок спроби 
влади повторити «прецедент 
Романю  ка». Опозиція має враху-
вати такий ризик і, працюючи 
скоординовано, бути готовою за-
побігти ризикам, пов’язаним із 
висуненням єдиного кандидата, 
якого можна буде легко зняти з 
перегонів. Причому це 
необов’язково стосується лише 
Віталія Кличка, а й будь-якого 
іншого претендента від опози-
ції. З тієї причини її консоліда-
ція цього разу, на відміну від 
2004 року, навряд чи доцільна 
довкола конкретного персонажа. 
Натомість має відбуватися до-
вкола певної платформи та па-
кета першочергових зобов’я зань 
її учасників один перед одним та 
всіх їх перед суспільством. Воче-
видь, потрібно чітко означити, 
що відразу після гіпотетичної 
перемоги опозиційного канди-
дата він стає технічним прези-
дентом, що повинен забезпе-
чити невідкладні першочергові 
кроки: демонтаж розбудованої 
Януковичем системи влади, 
зміни до Конституції, прове-
дення люстрації, дострокових 
парламентських перегонів і ви-
борів місцевих органів влади, 
підписання Угоди про асоціацію 
з ЄС, розробка пакета базових, 
давно перезрілих реформ у кра-
їні, а після цього нові вибори 
глави держави, ймовірно, уже із 
зовсім іншими, урізаними по-
вноваженнями.

Опозиція також вже зараз 
має зосередитися на програмній 
та організаційній роботі, яка дала 
б змогу конвертувати у спільні дії 
інтеграційні процеси широкого 
народного фронту учасників і 
прихильників Євромайданів у 
Києві та по всій країні. Поки що 
опоненти влади загострювали 
увагу на антикорупційній про-
грамі, але так і не відповіли на за-
питання, що робити для демоно-
полізації економіки, поліпшення 
умов ведення бізнесу за одночас-
ного розширення бази оподатку-
вання, модернізації цілих галузей 
із застарілими основними фон-
дами у процесі адаптації до євро-
пейських стандартів. Адже без 
цього не вдасться вирішити ката-
строфічну ситуацію в бюджетно-
фінансовій сфері та вийти на тра-
єкторію стійкого економічного 
зростання. 
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Автор: 
Ігор лосєв

«Вершник» поки 
що без голови…
П

одії в Києві та багатьох інших містах після 
брутального побиття студентів «Беркутом» 
показали, що громадянське суспільство у 
нас є. Величезна кількість людей вийшла на 

вулиці, щоб продемонструвати незгоду зі спро-
бами зробити Україну поліцейською державою, 
позбавити її європейської перспективи. Але це гро-
мадянське суспільство ще не дуже зріле, що прояв-
ляється насамперед у його неструктурованості й 
слабкій організації. Воно й досі більше чекає на 
мудрих вождів, які все знають, ніж довіряє собі й 
намагається діяти власне у своєму середовищі. 
Воно ще не навчилося висувати ватажків зі своїх 
лав, як і раніше, покла-
даючи чимало надій на 
опозиційних лідерів, 
нездатних похвалитися 
високою компетент-
ністю й великим пере-
ліком перемог. Соціум 
пред’являє їм багато об-
ґрунтованих претензій: 
чому опозиція завжди 
не готова й завжди спіз-
нюється? Чому іде за 
подіями, а не передба-
чає їх і не диктує влас-
ного порядку денного?
Це пояснюється умовами її діяльності. Адже в 
сучасній Україні парламентська робота часто-
густо засмоктує політика принципово іншою по-
всякденною реальністю, ніж та, в якій живуть 
мільйони звичайних українців. У ВР, у цьому «ак-
варіумі», де політичні опоненти плавають в одній 
спільній воді домовленостей, інтриг, компромісів, 
де вони звикають до затишного депутатського 
життя, поступово формується свій особливий світ 
із атмосферою, що вбиває волю до боротьби. У нас 
уже давно влада й суспільство живуть паралельно, 
а опозиція – також частина влади, хоча у вітчизня-
них умовах і безправна.
Парламентське життя України спотворює уяв-
лення про дійсність, на відміну від країн Європей-
ського Союзу, США, Канади, де є налагоджений 
десятиліттями постійний контакт між виборцями 
й депутатами. Ось чому в нас відбувається відчу-
ження опозиційних парламентаріїв від простого 
співвітчизника, адже за способом життя депутати 
ближчі не до нього, а до своїх ідейних опонентів у 
парламенті. Тому й масовий вихід на Майдан став 
несподіванкою для опозиції. Щоб це відчувати й 
передбачати, треба бути всередині масових на-
строїв, а не спостерігати їх здалеку.
Влада намагається корумпувати парламентську 
опозицію – звідси феномен тушок, але є ще і вну-
трішня корупція в межах опозиційних структур, 

де незрідка кадрова політика здійснюється за схе-
мою «кум – брат – сват», де чимало зловживань 
щодо виборчих списків тощо. Без подолання такої 
внутрішньої корупції годі й сподіватися на досяг-
нення високого рівня боєздатності у протистоянні 
з тією особливою владою, жертвою котрої є сьо-
годні Україна. Чинити опір їй набагато важче, ніж 
просто авторитарному режимові на кшталт того, 
що був у Кучми чи Шеварднадзе. Крім того, треба 
усвідомлювати, що на чесний діалог і на поступки 
суспільству ця влада з її «кредитною історією» не 
піде і проти опозиції грає не лише вона, а й Кремль, 
їхня об’єднана потуга. А це вимагає від опонентів 

великої концентрації 
зусиль. Опозиція пови-
нна зрозуміти, що 
п а р л а м е н т с ь к о -
електоральні ігри закін-
чилися. Боротьба всту-
пає в максимально заго-
стрену фазу за схемою 
«або-або», доба компро-
місів і торгівлі вичер-
пала себе. Тому чутки 
про можливий арешт 
Яценюка, Тягнибока, 
Іллєнка та інших опози-
ційних лідерів не вида-

ються дивними.
Нам загрожує білорусизація, і не варто заспо-

коювати себе фразами на кшталт «Україна не Бі-
лорусь!». Лукашенківські технології цілком мо-
жуть бути застосовані в нас. Чому ні? Влада такого 
самого штибу, як у Мінську, в Києві уже є, під-
тримка Москви теж. Щойно розійдеться Майдан – 
і режим спробує «зачистити» столицю й цілу кра-
їну. Процес уже пішов: то в Києві, то в Харкові, то в 
Одесі цілеспрямовано б’ють активістів Євромай-
дану, палять їхні авто. Вочевидь, влада поставила 
перед бандитами завдання залякати найактивні-
ших, відбити бажання до протесту. Потім по-
чнуть страшити населення репресіями, не зали-
шаючи демократії жодних шансів на 2015 рік. До-
свід сусідньої Білорусі підтверджує, що за таких 
умов організований і озброєний кримінально-
поліцейський режим успішно душить мирний 
протест. І бодай наскількись вдалої протидії орга-
нізувати там не вдалося. Про цю загрозу необхідно 
думати вже зараз і готуватися до захисту людей та 
структур, щоб опозиція не спізнилася знову…
Що бачимо сьогодні? На Майдан виходять сотні 
тисяч людей. Опозиція не чекала, була неготова, 
розгубилася. Спочатку розраховувала, що влада 
злякається й капітулює. А вона не злякалась і не 
капітулювала. Бо це не Кучма, тут інша менталь-
ність. Що робити далі, незрозуміло. А вирішувати 
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питання треба було ще вчора. Як відомо, є два варі-
анти зміни влади: еволюційний і революційний. 
Перший із них – це довго стояти на Майдані в роз-
рахунку, що щось станеться, звершаться якісь по-
дії, що зруйнують нинішню владу, спровокують 
утечу депутатів із провладної фракції тощо.  
А якщо всього очікуваного не трапиться? Чи є ва-
ріанти дій?
Ну а революційний шлях – це зовсім інші техноло-
гії. Навіть 2 млн беззбройних людей можуть бути 
розігнані невеликими, але суворо дисциплінова-
ними й добре навченими загонами. Тому в ім’я ре-
волюції опозиція мала б наполегливо вести роботу 
в армії, МВС, СБУ, внутрішніх військах та ін. Бо без 
залучення бодай частини силових структур на бік 
повсталих революція жодних шансів не має. Зга-
даймо, що під час ГКЧП-1991 у Москві перехід час-
тини військового командування на бік Єльцина й 
танкового батальйону майора Євдокімова на бік 
захисників Білого дому уможливив поразку анти-
демократичних провладних сил. Занурившись у 
давнішу історію, побачимо, що більшовики пра-
цювали в імператорській армії від 1903-го (рік офі-
ційного виникнення їхнього політичного руху), 
перші плоди вони здобули в 1905-му, а тріумф у 
1917-му. Яку роботу в силових структурах вела 
українська опозиція? Здається, ніякої.
Є ще одна проблема. Ось вийшов на Майдан вели-
чезний натовп людей. І що? Нічого. Вийде 2 млн –  
і що? Річ не в кількості учасників, а в характері їх-
ніх дій, у наявності належної стратегії і тактики. 
Лідери Майдану відповіли на запитання «Хто ви-
нен?». Але промовчали стосовно «Що робити?». 
Поки що все зводилося до гасла «Стояти!». До 
якого моменту стояти? З якою метою? Чого че-
кати? Невідомо…
Інтелектуальна слабкість нашої опозиції стає за-
порукою її політичних поразок. Зневага до по-
шуку, до аналітики, розчинення в поточних спра-
вах, парламентських інтригах призводять до 
втрати перспективного бачення. Чи можлива са-
моорганізація громадянського суспільства в Укра-
їні? Вона є абсолютно необхідною, бо терористич-
ний режим, що насувається, розчавить людей та 
всі їхні ініціативи, як це сталося в Білорусі. Як від-
буватиметься самоорганізація? Тільки способом 
реальної роботи, без будь-яких елементів імітації 
та політичного піару, на що хибує парламентська 
опозиція. Звісно, влада зробить усе, що їй під силу, 
аби не допустити процесу самоорганізації соціуму, 
зокрема й провокативними методами морально-
психологічного розкладання. Тож громадян-
ському суспільству конче потрібно буде ізолювати 
провокаторів, які неминуче намагатимуться зруй-
нувати ці структури зсередини, а над усе тих, яких 
використовуватимуть «утемну», насамперед без-
відповідальних інтелектуалів-«противсіхів», ко-
трих не цікавить ніщо, крім власного хворобли-
вого его. Щоправда, реальні завдання й репресії 
режиму швидко здійснять люстрацію цих кадрів.
Поки що вдалося створити (принаймні задеклару-
вати) масовий рух «Майдан», щось на зразок поль-
ської «Солідарності». Все залежатиме від того, на-
скільки він зможе, по-перше, сформулювати до-
волі універсальні ідеологію та програму, що при-
вабили б людей у різних регіонах, а по-друге, ви-
творити потужну й водночас гнучку організаційну 

структуру. Зрозуміло, що це робота не на один 
рік… Усе це потребує постійних напружених 
інтелектуально-аналітичних зусиль, моделю-
вання різноманітних ситуацій, щоб не творити 
стратегію і не визначати тактику в останній мо-
мент, коли цейтнот. Що має робити українська 
більшість? Чим відповість влада? Як суспільству 
реагувати на її дії? Які перспективи і які ризики? 
Таких ситуацій можуть бути тисячі, й на них треба 
заздалегідь готувати свої відповіді, а це вимагає 
створення потужних аналітичних центрів, на що 
не можна шкодувати ресурси.
Опозиційні провідники, звісно, генії, однак не 
варто вести серйозну політику на експромтах і од-
кровеннях. Мають працювати «мозкові трести». 
Здається, що наші діячі це розуміють лише під час 
виборчих кампаній, та й то не завжди, що,  
зокрема, продемонстрували повторні перегони в 
«проблемних» округах, які опозиція бездарно 
програла. Однак політика, а надто на пострадян-
ських, посттоталітарних (до речі, наскільки на-
справді «пост»?) теренах, не вичерпується вибо-
рами (на відміну від розвинених демократичних 
суспільств).
Щоб перемогти нинішню владу політично, її треба 
подолати насамперед інтелектуально. Це, до речі, 
нагальне завдання й того громадянського суспіль-
ства, яке зараз самоорганізовується… 

ДЕБЮТ АБСОЛЮТНО НОВОГО  
ROLLS-ROYCE WRAITH В УКРАЇНІ

 
компанія «аВт Баварія», офіційний і єдиний дилер розкішних автомобілів в 

україні, відсвяткувала дебют Wraith. рішучий Grand Tourer був представлений на 
престижному заході в києві. елегантний дизайн цього авто з кузовом фастбек обі-
цяє неперевершену динаміку.

624 к. с./465 кВт, які розвиває двигун V12 із системою подвійного турбонадду-
ву та з розгоном до 100 км/год за 4,6 с, цілком відповідають динамічному обра-
зові машини.

модель Wraith оснащена найінтелектуальнішою системою приводу за всю істо-
рію Rolls-Royce. обробляючи GPS-дані, система може передбачити поведінку во-
дія і заздалегідь автоматично обрати потрібну передачу. кнопка виклику одним 
доторком, немов камердинер на борту, дає змогу керувати навігацією, телефоном 
та мультимедіа за допомогою голосових команд.

досконалі матеріали мають створити неповторний комфорт і ефектне сучасне 
оформлення для нового Rolls-Royce. розкішне оздоблення натуральним деревом 
Canadel Panelling названо на честь знаменитої бухти на півдні франції, де проводили 
зимові місяці сам сер Генрі ройс та команда інженерів. Панелі з натурального дерева 
сучасні на вигляд і приємні на дотик; розміщені по всій довжині салону, вони ніби ви-
промінюють тепло, світло й затишок і дарують їх пасажирам. Викінченості інтер’єрові 
надає обробка стелі, що імітує зоряне небо: в її покриття вручну вплетено тисячі опто-
волоконних лампочок, що створюють ефект мерехтіння зірок.

н
а

 П
р

а
В

а
х

 р
е

к
л

а
м

и

№ 52 (320) 27.12.2013–9.01.2014|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|27

|ВИКЛИКИ

Влада зробить усе, 
що їй під силу, аби 

не допустити 
процесу 

самоорганізації 
суспільства, 

зокрема 
провокаціями, 

залякуваннями й 
репресіями



Спілкувалася 
Валерія 

Бурлакова 

Фото 
автора

Андрій Парубій:  
 «Закриваючи собою майдан»

м
и зустрічаємося пізно 
вночі. Певна річ, на 
Майдані. Він багато ку-
рить, ледь не щохви-

лини відповідає на дзвінки, 
швидко вирішуючи ті чи інші пи-
тання, і, схоже, ніколи не спить. 
Утім, на війні як на війні. Андрій 
Парубій, комендант Євромайда-
 ну, не скаржиться і готовий до 
тривалої боротьби. Він один із 
тих, хто цю боротьбу підтримує 
передусім не словом, а ділом. Ді -
ло це сьогодні майже військове. 
«Команданте» розповів Тижню 
про лінії оборони Майдану, поло-
нених беркутівців, уже здобуту 
перемогу українців та майбутні 
перемоги.

У. Т.: київський Євромайдан на 
наших очах із невеличкого сти-
хійного мітингу перетворився на 
місце, яке нерідко порівнюють 
із Запорозькою Січчю… Прига-
даймо етапи створення цієї Січі.

– У перші дні Майдану орга-
нізації справді фактично не бу -
ло. Ми просто стояли біля сцени 
і співали пісні. Не було навіть 
охорони. 

Перше наметове містечко ви-
никло вже біля Українського до -
му. Там ми змогли відбити пер-
 шу атаку «Беркута», спрямовану 
на розгін, але ситуація була не 
надто складна незважаючи на 
те, що деяких людей травму-
вали. 

І лише на Михайлівській 
площі, коли ми зібралися після 
розгону Майдану в ніч на 30 лис-
топада, обстановка стала справді 
напруженою. Бо було очевидно, 
що «Беркут» готовий на будь-
які дії. І покалічені хлопці та ді-
вчата – свідчення цього.

Тому коли ми повернулися 
на Майдан мільйонним маршем, 
почалася справді масштабна ор-
ганізаційна робота. Усі розуміли, 
що ми тут надовго, отже, треба 
організовувати все системно. Пе-
редусім охорону. Головним за-
вданням після жорстокого по-
биття мітингувальників стало 
організувати достатню кількість 

людей, здатних захистити жінок 
і дітей, гарантувати безпеку. 

Важливою складовою без-
пеки стало будівництво барикад 
навколо площі. Загони самообо-
рони, сотні, які почали формува-
тися ще на Михайлівській, на 
Майдані ми стали структуру-
вати, давати їм номери. Були 
створені перші п’ять сотень – 
біля кожної з барикад. І кожна 
барикада дістала свій порядко-
вий номер: № 1 – на вулиці Ін-
ститутській, № 2 – на Хреща-
тику в бік Українського дому, 
№ 3 – у бік Михайлівської 
площі, № 4 – Хрещатик у бік 
Бессарабки, № 5 – вулиця Горо-
децька… І невеличка барикада 
вниз від Жовтневого палацу. 
Людям, які згуртувалися нав-
коло тих барикад, я запропону-

вав самостійно обрати команди-
рів – визначити, хто з-поміж них 
головний. Так з’явилися перші 
організовані сотні загонів само-
оборони… А на сьогодні їх уже 
майже 25. 

Була відразу розроблена так-
тика дій у випадку нападу, у ви-
падку агресії на Майдані. Вирі-
шено, що центром комунікації 
стане сцена, оскільки ані рації, 
ані мобільні не можуть викону-
вати таку функцію. А також те, 
що під час атаки концентруємо 
наші резерви біля тієї барикади, 
на яку чиниться напад, а решта і 
далі утримується. Також ми від-
разу виставили охорону в під-
земних переходах, щоб унемож-
ливити напад із метро. 

Другим питанням стало на-
метове містечко. За лічені го-
дини після того, як ми поверну-
лися на Майдан, за сценою були 

розбиті перші 20 наметів. Це 
були ще ті намети, які стояли 
біля Українського дому. 

Наступними важливими кро -
ками було створення інформа-
ційної служби, яка збирала б по-
відомлення про потреби людей, 
медичної, що надавала б необ-
хідну допомогу, системи харчу-
вання майданівців. Згодом дуже 
допомогло те, що остання «пере-
їхала» до Будинку профспілок. 
Там є велика спеціалізована 
їдальня, тому приготування їжі 
відбувається на високому рівні. 
Адже на вулиці ми могли робити 
тільки канапки, а там почали го-
тувати гарячі страви…

У. Т.: Незважаючи на пріоритет-
ність питання охорони, вночі  
9 грудня протестувальники від-
ступили з дальших барикад. 
Чому так сталося?

– Заблокувавши урядовий 
квартал, ми розраховували, що 
на барикадах буде величезна 
кількість людей… Але замало  
протестувальників. Тієї ночі си ли 
були нерівні. Крім того, напри-
клад, барикаду біля Будинку офі-
церів ще вдень оточили з різних 
боків. Ми могли б прорвати їхнє 
оточення, але було прийнято по-
літичне рішення: не атакуємо. 
Тому наші люди просто перебу-

У ніч із 
10 на 11 грудня  
ми показали,  
що сила духу 

українців 
важливіша, ніж 

десятки мільйонів, 
які «вони» 
витрачають  
на озброєні 

формування
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мАйДАН оХоРоНЯюТь 
люДи, ЯкІ ВЧоРА 
ЗАймАлиСЯ БІЗНеСом, 
ПРАЦюВАли В ЯкиХоСь 
оРГАНІЗАЦІЯХ, СТУДеНТи І 
НАВІТь ПРоФеСУРА, СПІВАки



ВЕСь ЧАС  
НА СТОРОЖІ.
«Ця боротьба  
не є одноден-
ною. Думати, 
що ми одного 
разу зібрали 
мільйон і все 
вирішили, – 
тепер так  
не вийде»

вали в оточенні годинами під мо-
крим снігом. Навіть без їжі, без 
елементарних умов. Я змушений 
був із готельного номера вино-
сити печиво і чай, щоб хоч трохи 
нагодувати хлопців…

Тієї ночі бійці випробували 
свою методику «м’якої сили». 
Людей відтісняли, не використо-
вуючи або мінімально викорис-
товуючи кийки. Хлопці трима-
лися скільки могли, але після 
кількох годин протистояння бу-
ли змушені відступити. 

Наступної ночі, коли події 
відбувалися вже безпосередньо 
на Майдані, ми вже мали достат-
ньо резервів і прийняли рі-
шення: стоїмо. Не відступаємо. 
За будь-яку ціну утримаємо наші 
барикади. 

Очікували «м’якої сили». 
Утім, коли пішла атака, біля ба-
рикади з боку Українського дому 
беркутівці стали застосовувати 
силу. До того ж вони прорива-
лися концентровано в одному 
місці. Несподіваний удар у час, 
коли наші головні сили були зо-
середжені біля барикади на Ін-
ститутській, дав їм змогу про-
рвати кордон. Там сталася бійка, 
але треба віддати належне хлоп-
цям: вони змогли просто відсту-
пити і біля сцени зайняти лавою 
позицію навпроти «Беркута». Це 

відповідає нашій незмінній і до 
сьогодні концепції: коли ми ба-
чимо прорив барикади, відхо-
димо на так звану другу лінію 
оборони – це Будинок профспі-
лок, Головпоштамт і сцена. Якщо 
барикада прорвана, люди захи-
щають той ближчий периметр.

Як ми й передбачали, тієї 
ночі ефективною була загальна 
координація дій від сцени. З пер-
шої секунди я взяв мікрофон і 
став керувати охороною. Це дало 
нам змогу правильно концентру-
вати сили там, де була небезпека 
і де відбувалася найзапекліша 
атака. Переконаний, що наша 
тактика цілком виправдала себе. 

Також тієї ночі була думка, 
що евакуюватимемо жінок у бік 
Михайлівської площі. Але коли 
побачив, що звідти теж іде «Бер-
кут», прийняв рішення лишити 
їх біля сцени, бо зрозумів: є до-
статньо чоловіків, здатних за-
хистити сцену, наш другий пери-
метр. Вважаю, що тоді ми не роз-
губилися. Втримали і Будинок 
профспілок, і першу та третю ба-
рикади, і просто не дали змоги 
спецпідрозділу вирішити пи-
тання, яке перед ним поставило 
керівництво. 

На першій барикаді свідомо 
звечора залили проїжджу час-
тину водою. І це теж відіграло 

велику роль. «Камаз», який мав 
розбирати барикади, просто від-
мовився їхати на лід, розуміючи, 
що він травмує і «Беркут», і про-
тестувальників.

Проти нас була державна ма-
шина з усіма засобами, з вели-
чезними силами – близько 7 тис. 
представників спецпідрозділів. 
Але люди Майдан втримали. 
І, незважаючи на те що вдень 
перед цим були змушені відсту-
пити, у ніч із 10 на 11 грудня ми 
показали, що сила духу україн-
ців важливіша, ніж десятки 
мільйонів, які «вони» витрача-
ють на озброєні формування.

У. Т.: між барикадами майдану 
є «стежки» для ворогів – ними 
можна пройти на інший бік. На-
приклад, із боку жовтневого. Чи 
це не може стати проблемою? 

– Звісно, на Майдан можна 
зайти двориками. Можна й під’їз-
 дами. Але беркутівці йтимуть ве-
ликою фронтальною силою, не 
вервечкою, тому наші ключові 
периметри – це магістральні пе-
риметри. Така тактика вже ви-
правдала себе. Вони самі розумі-
ють, якими можуть бути на-
слідки. Якщо рухатимуться ма-
ленькою вузькою колоною, роз-
сікання бійців спец під  розділів 
на групи відбуватиметься легко. 

Це один із уже випробуваних 
методів нашого протистояння – 
розсікати «Беркут» клином на 
кілька маленьких груп. У такі мо-
менти вони дезорієнтовані. На 
Інститутській навіть захопили в 
полон людей 20 і могли їх легко 
роззброїти. Але ми мирні про-
тестувальники, тому зробили їм 
коридор і відпустили бійців.

У. Т.: Чи не варто опозиції вико-
ристовувати досвід барикад у 
парламенті? Чому прості люди 
здатні до такого рівня організа-
ції, а депутати не завжди?

– Під час особистого голосу-
вання за потреби ми стояли не 
менш жорстко, ніж тут. І жод-
ного разу не було такого, щоб ре-
гіонали могли протиснути якесь 
рішення або розблокувати за-
блоковану нами нашу трибуну.

У. Т.: Як щодо радикально на-
лаш тованих протестувальників 
на майдані? Чи можлива друга 
Банкова? 

– Тепер у нас вже є організо-
вані загони самооборони. Всі 
активні дієві люди систематизо-
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вані та організовані. Є загальна 
правильна координація дій.

У. Т.: Але можливі провокації…
– Усі активні та рішучі люди 

вже достатньо організовані для 
того, щоб не допустити «успіху» 
будь-яких провокацій. 

Провокації від Партії регіо-
нів відбуваються постійно. 
Але загони самооборони дуже 
швид  ко локалізують конфлікти. 
Щоночі ми знаходимо по 10–15 
груп провокаторів. Учора спій-
мали людей, які визнали, що 
їм заплатили, щоб вони при-
йшли на Майдан, розносили тут 
спиртне, влаштовували сутич-
 ки. Ми їх біля сцени поставили, 
показали громаді. А після того 
вивели за периметр. Так, прово-
каторів прос  то виводимо за пе-
риметр, інколи позначаємо 
фарбою їхні куртки, щоб цих 
людей не пустили всередину на 
іншій барикаді. Інколи вони зі 
зброєю. Тоді викликаємо рай-
відділ міліції.

У. Т.: Як уникнути можливого 
розчарування після піднесення 
майдану? Як пояснити людям, 
що майдан треба втримати і 
що це може тривати дуже 
довго?

– Є приклад вояків УПА. Чи 
приклад отаманів Холодного 
Яру… Вони не розчаровувалися 
після кількох тижнів боротьби. 
І перебували в набагато тяжчих 
умовах, ніж люди на Майдані. 
Тут важко, звичайно. Непросто. 
Але якщо ми вирішили, що сто-
їмо, якщо вирішили, що боре-
мося, отже, треба стояти і боро-
тися. 

Звичайно, хотілося б швид-
кої і легкої перемоги. Але все не 
так просто, як у 2004 році. Тоді 
Майдан був під час президент-
ських виборів. Відбувалася легі-
тимна зміна влади. Набагато 
легше було її перетиснути. Зараз, 
коли Янукович залишається 
президентом, ситуація склад-
ніша. Ця боротьба не є одноден-
ною. Думати, що ми одного разу 
зібрали мільйон і все вирішили, 
– тепер так не вийде.

Звичайно, є розчаровані лю -
ди. Але більше тих, хто розуміє 
ситуацію і має відповідальність. 
На них і розраховуємо.

У. Т.: Скільки доведеться стояти? 
– Важко давати якісь прог-

нози. Я думаю, що цей процес 

буде довгим. Скажемо так. Ска-
жемо м’яко…

У. Т.: Чи має зараз на майдані 
постійно перебувати велика 
кількість людей? можливо, до-
статньо лишити тут, умовно ка-
жучи, командний склад армії…

– Ні. Люди потрібні. І вони 
приїжджають. Щодня прибува-
ють нові й нові з усіх куточків 
країни. Не тільки тут – по всій 
Україні триває Майдан. 

Я говорив із донечкою – в неї 
кожен ранок у школі, у п’ятому 
класі, починається з гімну Май-
дану. На перервах діти стриба-
ють із криками «Хто не скаче, 
той москаль!». 

Тренд Майдану – він не тіль-
 ки за цими барикадами. І люди 
їдуть і їхатимуть. Тому тут не 
просто має бути, а й буде весь час 
багато тисяч. У всі дні, навіть 
найважчі. Я в тому не сумніва-
юся.

У. Т.: Найважчі дні? Варто очі-
кувати нових спроб розігнати 
майдан?

– Наразі влада використовує 
методику провокацій зсередини. 
Нам відомо, що в залах тренують 
кількасот людей, спортсменів, 
які вчинятимуть провокації. Не 
по двоє-троє, а по 100–150 осіб. 
Вони можуть просто розпочати 
масову бійку на Майдані, всере-
дині. Влада хоче показати це як 
протистояння між громадянами. 
Міліція ніби збоку. Але потім 
вона має зайти, щоб «владнати» 
ситуацію. Тому не можна роз-
слаб  лятися. Треба перебувати 
весь час на сторожі. Ми так і ро-
бимо.

У. Т.: Що ви вважаєте головним 
досягненням майдану на сьо-
годнішній день?

– Головне завдання Май-
дану, звісно, політичне. Але у фі-
лософському, широкому розу-
мінні головне завдання вже ви-
конане – це зміна свідомості. 
Здатність до самоорганізації і 
здатність показати, що ми гро-
мадяни. Здатність відстоювати 
своє майбутнє. Це віра людей у 

свої сили. У себе. Майдан уже за-
свідчив, що українці мають 
власну гідність і нікому не дозво-
лять її топтати. Ми не дозволимо 
нікому замість нас вирішувати 
нашу долю. 

У. Т.: Це загальна картина. А які 
конкретні люди чи вчинки най-
більше вразили особисто вас?

– Знаєте, в нас у сотнях са-
мооборони майже немає членів 
партій чи громадських організа-
цій. Майдан охороняють люди, 
які вчора займалися бізнесом, 
працювали в якихось організа-
ціях, студенти і навіть профе-
сура, співаки – Сашко Поло-
жинський на третій барикаді 
чергує. 

Вразило те, що як приїхали 
Марічка Бурмака та Славко Ва-
карчук, то вони, коли була бійка, 
не ховалися... 

Завжди пам’ятатиму очі дів-
чат, які стояли тієї ночі біля 
сцени. У них було питання: «Чи 
нас захистять?». Я їм казав: «Дів -
чата, вас захищають найкращі у 
світі чоловіки». 

Ті чоловіки йшли на «Бер-
кут» із голими руками. Їх били 
по головах, вони падали, на їхні 
місця ставали інші. Ставали, бе-
ручи на себе удар, закриваючи 
собою Майдан. 

У. Т.: Які виклики чекають 
на нас наступного року?

– Перше питання – недопу-
щення втягнення України в Мит -
ний союз. Адже це знищення су-
веренітету нашої країни. Друге 
питання внутрішнє – домага-
тися дочасних виборів прези-
дента і відставки уряду. 

...Розповідаючи про людей, 
що стоять на Майдані, Андрій 
Парубій постійно дякує їм. Дя-
кує тим, хто був тут у перші дні. 
Дякує тим, хто прибуває сьо-
годні. «...Днями йшов із першої 
барикади, а назустріч мені група 
чоловіків, які тільки-но приї-
хали з району Запорізької об-
ласті, що межує з Донецькою. І 
во  ни несуть мішки, несуть боч-
 ки з медом. «На Майдан, нашим 
хлопцям! Вони приїжджають 
здалеку, за 500–700 км. Щоб до-
помогти. Щоб бути тут, – звору-
шено каже комендант. – Зав-
дяки їм Майдан тримається. І, 
за  певняю вас, буде триматися». 
Звісно ж, буде. Не в останню 
чергу завдяки своєму комен-
дантові. 

Щоночі ми 
знаходимо по  

10–15 груп 
провокаторів.  

Але загони 
самооборони дуже 

швид  ко 
локалізують 
конфлікти 

Є приклад  
вояків УПА.  
Чи приклад 

отаманів 
Холодного Яру… 

Вони не 
розчаровувалися 

після кількох 
тижнів боротьби.  

І перебували в 
набагато тяжчих 

умовах, ніж люди 
на Майдані
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мАйДАН Уже ЗАСВІДЧиВ, 
Що УкРАЇНЦІ мАюТь 
ВлАСНУ ГІДНІСТь І НІкомУ  
Не ДоЗВолЯТь її ТоПТАТи



Записала 
Валерія 

Бурлакова

Сашко лірник: 
«Доля майдану –  
бути очищенням»

Б
ійці «Беркута» називають його «дядею Са-
шею». «Дядя Саша», Сашко Лірник, розпові-
дає хлопцям у шоломах анекдоти та казки. Ро-
бив він це довгими ночами на мовному Май-

дані. Робить і тепер... У казках добро, як відомо, за-
вжди перемагає зло. Сам казкар, щоправда, ледь не 
припинив вірити в такі перспективи. «Майдан стоїть 
уже майже місяць, виходить мільйон людей, які на-
лаштовані рішуче, а в результаті лише «дикі танці, – 
дорікав він опозиції кілька тижнів тому. – Не я, а 
весь той мільйон скандує: «Треба діяти!». Але сьо-
годні свою думку змінив. Казкар, актор і телеведу-
чий упевнений: Майдан уже діє.
Себе Сашко Лірник, сміючись, називає екстремістом, 
радикалом і романтиком. «Мені хочеться, щоб усе 
відразу було!» – пояснює. Каже, був момент, коли, 
йдучи на центральну площу столиці, подумки про-
щався з дитиною та дружиною. «Був готовий до того. 
Я все ж таки романтик невиправний. І, мені зда-
ється, те, що бачу, – це і є правда. Але є ще друге, 
третє, четверте дно...» 
Саме Майдан, каже Лірник, навчив його «більше ду-
мати». Зберігати спокій і, понад те, цінувати його.
«Наш протест не перетворився на погроми, – пояс-
нює казкар. – Сотні тисяч людей уже місяць протес-
тують і нікому пику не набили, нікому машину не 
спалили. Цим займаються лише бандюки з тієї сто-
рони. І саме це доводить, що ми хочемо будувати 
правильне суспільство. Якби почалося насиль-
ство, той, хто переміг дракона, сам став би 
драконом. Я не хотів би такого. Нова влада на 
крові – це неправильно».
Для мирної перемоги, переконаний Лірник, по-
трібно чимало часу. «Проти нас діє величезна 
машина. І не тільки українська, а й російська. 
Але час працює на нас. Час працює проти 
влади, завжди працює проти будь-якої 
влади!» – зауважує він.
Водночас діючий Майдан є, на його думку, серйоз-
ною «занозою». І постійним плацдармом боротьби: 
«Якщо зараз, не дай Бог, міліція когось поб’є, влада 
вкраде десь багато – на площі збереться мільйон. Од-
разу! Коли буде треба, Майдан збереться вже дуже 
легко. І Київ уже не їхній. І пошматувати Укра-
їну вже не вийде. Ми подолали розчарування 
попередніх Майданів. І народилося суспільство, 
яке існує в демократичних країнах. І навіть краще. 
Здавалося б, владі начхати. Але проблема не в тому, 
чи ми можемо миттєво цього скинути, того поста-
вити. Ні. Захопити владу – це секундна перемога. І я 
не роблю ставку на якихось вождів – у них 
свої інтереси, у народу свої. Проблема в тому, 
щоб суспільство стало думати іншими категоріями. 
Щоб розуміло свої права». 
Згадує: «Коли вперше пішов із дружиною на Май-
дан, у метро було повно людей. Ми ж бо знали, що 

їдемо на Майдан. Але гадки не мали, куди їдуть усі 
вони. А потім у вагоні хтось гукнув: «Слава Україні!». 
Решта відповіла: «Героям слава!». І я зрозумів, що 
ми всі разом. Ми одне одного впізнаємо. І тут усі свої. 
Ворогів немає». Вороги, звісно, є. Втім, на думку 
пана Олександра, їх мало. «У влади сили як такої не-
має, – розмірковує. – Навіть тих «беркутів» кілька 
тисяч на всю Україну, і не всі вони хочуть брати в 
тому участь. Ми один і той самий народ».
«Виродків не так багато. Якщо подивитись на за-
гальну кількість, то їх менше ніж сота частина відсо-
тка, і вони тримають владу лише доти, доки народ це 
дозволяє. Зараз Майдан мирний тим, що ми жалі-
ємо кожну людину. «І Бог обітре сльозу з ваших 
очей». Я не думаю, що захоплення влади цієї 
секунди варте того, щоб загинула хоч одна 
людина. Це вони собі дозволяють. Вони нас не вва-
жають за людей. А ми навіть їх вважаємо за людей. У 
цьому наша різниця. І в цьому наша сила».
«Вони теж залякані, – впевнено каже він про «Бер-
кут», якому розповідає казки. – Їх залякують трибу-
налами... Так, серед них є відверті покидьки, са-
дисти, які хочуть бити людей. Але таких мало. А ре-
шта такі самі, як ми. І вони мене впізнають: «Дядя 
Саша, дядя Саша...» Підходять до мене: «Там теж 
наші, ви ще їм порозказуйте». Ті розмови – казки, 
анекдоти – змінюють світогляд. Це дуже важливо, як 
на мене. Бо що вони знають? Що замполіти розпові-
дають? Що тут бандити зібралися. Що телебачення 
розповідає?..»
«Цей Майдан як школа. Школа для всіх, хто прохо-
дить через нього щодня, – каже Сашко Лірник. – 
Саме тут я зрозумів, що нарешті, слава тобі, 
Господи, формується українська нація. І абсо-
лютно не хвилює мене сьогодні, хто якою мовою роз-
мовляє, хто якого роду... Ми відчули себе народом. І 
я бачу, що наш український народ кращий, 
ніж я про нього думав».
«Майдан чистий сам по собі. Тут чисті люди зібра-
лися. Звісно, і тут злодіїв ловлять, але це таке. Я про 
принципи кажу... Зараз закінчую знімати художній 
фільм. Сюди приїхав наш художній колектив – ду-
мали, може, тут кіно знімемо. Але зрозуміли – не ви-
йде. Ліпше робити фільм документальний. Бо 
краще, ніж є зараз, не зробиш... Старенька бабця, ки-
янка в десятому поколінні, довбе лопатою лід для 
того, щоб робити барикаду. Я про це хіба що читав 
колись у дитинстві – Паризька комуна... Щось із роз-
ряду фантастики. А поруч ці діти, від яких ти не очі-
кував нічого. Діти-квіти, ботаніки з рюкзачками ту 
барикаду будують. Молодь».
«Це суцільна доброта, – повторює людина, яка ще 
кілька тижнів тому готова була йти на штурм. – Си-
диш удома, новини читаєш – усе погано, така 
безвихідь. А приходиш на Майдан – і тебе це 
відразу лікує. Це відчуття чистоти». 
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З вірою в себе 

Тиждень запитав у протесту-
вальників, які вже кілька тижнів 
стоять на Майдані: «Що далі?»

Андрій Розум’яка,  
31 рік, майстер із ремонту квартир,  
кам’янець-Подільський (на майдані з 5 грудня):
На Майдан змусили вийти кадри з розгону сту-
дентського мітингу. Вважаю, що мирний протест 
може змінити владу, але необхідна підтримка Єв-
ропи, європолітиків. Я також не проти громад-
ського об’єднання «Майдан». Але треба чекати, 
оскільки, як сказали, організація не зареєстро-
вана в Мін’юсті. Сподіваюся, що багато часу це не 
займе. Хотілося б, щоб можна було залучати до 
об’єднання людей і воно набирало сили. Що ж до 
політиків у Раді організації, то повинні бути 
люди, які мають її направляти, коригувати рух. 
Без цього ніяк.

Записав Станіслав козлюк
Фото автора

олег Райдак,  
45 років, працівник фармацевтичного  
підприємства «Галичфарм», львів (на майдані три тижні):
Мене на Майдан змусило вийти побиття студентів. Ось 
уже третій тиждень у центрі Києва. Наразі засмучує за-
тримка з активними діями. Створення громадського 
об’єднання – це, звісно, добре, але зараз, на жаль, Май-
дан трохи нагадує етнічне фестивальне містечко. По-
трібно, щоб ця новостворена організація була дієвою. Бо 
мирний протест здатен змінити ситуацію в Україні, але 
він має бути активнішим. Протест всередині самого Май-
дану навряд чи діє на нашу владу. Я вважаю, потрібно 
провести загальний перепис в Україні: хто за, хто проти 
Януковича, євроінтеграції. Якщо назбираємо 25 млн під-
писів, матимемо юридичну підставу, яка дасть змогу змі-
нювати владу, нікого не чекаючи.



Поліна міщенко,  
22 роки, студентка, 
менеджер із продажу,  
київ (на майдані п’ять 
тижнів):
Протест мене здивував. 
Здавалося, що після Пома-
ранчевої революції люди 
не можуть вийти на вулиці. 
Я не люблю, коли мені 
бре  шуть, коли спочатку 
обіцяють підписати Угоду 
про асоціацію, а потім рап-
том відмовляються. І вірю, 
що можу щось змінити в цій 
країні. Майдану зараз по-
трібні дії. Як приклад – про-
вести марш на «Межигір’я» 
абощо. Просто стояти на 
Майдані неправильно. За-
раз скидається на те, що 
політики-опозиціонери бо-
яться відповідальності за 
ті дії, які можуть чинити 
протестувальники, частина 
з яких досить радикально 
налаштована.

Павло Скшитуський,  
32 роки, спортсмен-лучник, луцьк (на майдані два тижні):
Якщо говорити коротко, то мене задовбало. Влада, тупість чиновни-
ків, ситуація в Україні. Хочеться, щоб можновладці не заважали гро-
мадським ініціативам своєю «допомогою». Зараз регіонали споді-
ваються, що Майдан сам розійдеться. А так не буде. Ми набираємо 
сили, відфільтровуються «зайві» люди, які потрапили на протест 
випадково. Чи допомагають політики? «Підтримують», звісно.  
От днями представники УДАРу намагалися об’єднати під своїм кри-
лом усіх: сотників самооборони Майдану, козацтво, тризубівців, 
«афганців». Призначили їм зустріч, але ніхто до політиків не при-
йшов. Ми самі здатні домовлятися про співпрацю. Будемо стояти до 
кінця, вибору не маємо. Чи здатен мирний протест змінити Україну?  
Навряд чи. Хіба що похід на Межигір’я.



Василь кірса,  
28 років, офіціант,  
Бердянськ – Запоріжжя  
(на майдані три тижні):
Політики в Раді НО «Майдан» – 
то дуже неправильно. Якщо вони 
кажуть, що це не політична орга-
нізація, то як її головами стають 
Кличко, Яценюк, Тягнибок? Треба 
подивитися, що вони запропону-
ють. Якщо триватиме політична 
пропаганда – це погано. Якщо ж 
політики зроблять певний статут 
Ради, покажуть план дій… Людям 
потрібна мотивація, щоб всту-
пати до цього об’єднання, по-
трібна якась конкретна допомога 
активістам. Це можуть бути без-
платна юридична допомога, ме-
дичні послуги. І якщо політики 
підуть таким курсом, то, як на 
мене, це буде правильно.

Анатолій карабаджа,  
25 років,  
фрилансер-програміст, 
Білгород-Дністровський, 
одещина  
(на майдані два тижні): 
Політики-опозиціонери себе вже 
дискредитували. Вони нічого не 
роблять, лише балакають. Коли 
буде якийсь план, якась дія, тоді 
інша розмова. Наприклад, якби 
лідери заявили: «Ми йдемо на 
президентські вибори – Кличко 
президент, Тягнибок прем’єр, ми 
розписали план і йдемо вперед». 
А зараз незрозуміло, заради чого 
ми стоїмо. Я з народом спілку  - 
юся – люди кажуть: «Так, ми сто-
їмо до кінця, але скільки ще сто-
яти?» Що ж до мирного протесту, 
то він довгий, але приведе до 
певних змін. Хоча, як на мене, го-
ловне, щоб Захід увів санкції 
проти Януковича, це може мати 
певну дію.

Андрій купрій,  
22 роки, завгосп,  
миколаїв – Боярка  
(на майдані три тижні):
Вийшов на Майдан, бо мені на-
бридло ставлення політиків до 
людей. Влада не зважає на наш 
голос. Я не виходив за партії або 
за гроші. Протестую проти сва-
вілля, яке відбувається в країні. 
Стоятиму на Майдані до остан-
нього. Підтримуватимемо поря-
док, аби ПР не заявляла, що в нас 
тут бомжі та алкоголіки зібра-
лися.



максим,  
31 рік, таксист,  
київ (на майдані місяць):
Мирний протест в Україні вже нічого 
не змінить. Не вистачає трохи крові, 
на жаль. Складається враження, що 
зараз усі думають: «Та ні, за мене су-
сід піде права відстоювати». А сусід 
думає так само. Політики наш протест 
не очолюють, люди можуть і без них 
впоратися. Багато речей вирішу-
ються не на сцені, а тут, серед протес-
тувальників. Пройшлися наметами, 
провели опитування. Наприклад, чи 
варто перевіряти багажники авто, які 
заїжджають на Майдан. Вирішили пе-
ревіряти – перевіряємо. І це без полі-
тиків. Їм не вірять. Жодному. Бо вони 
вже були при владі, у них був шанс, 
вони його втратили. А Майдану за-
раз потрібна дія, щоб він не перетво-
рився на болото. Обличчя не показу-
ватиму – останнім часом біля бари-
кад з’явилося багато «друзів», які хо-
чуть його побачити.

Володимир муляр,  
25 років, рекламник,  острог – 
Рівне (понад місяць  на майдані):
Політики в Раді НО «Майдан» – це  
добре. У нас був Майдан підприємців, 
«афганців» – чорнобильців, нещодав-
ній Майдан студентів. І ми пам’ятаємо, 
чим усе закінчилося. Політики мають 
бути присутні. Вони політичними пи-
таннями займаються фаховіше, ніж 
громадські діячі. А зараз саме такі про-
блеми (політичні) ми й намагаємося 
вирішити. Вважаю, що мирний протест 
може змінити країну. Радикальні ме-
тоди неприпустимі. Кажуть, що з міль-
йоном можна робити революцію. Але 
варто подивитися, хто в тому мільйоні: 
приходять тато, мама і їхні діти. Вони ж 
можуть постраждати!

Владислава Удод,  
16 років,  
студентка київського інституту 
музики ім. Р. м. Глієра,  
Українка, київщина  
(на майдані понад місяць):
На Майдан приходжу від 21 листо-
пада. Хочеться підтримати людей, 
які тут стоять, та й загалом цікаво, як 
далі розвиватимуться події. Якщо го-
ворити про політиків на цьому про-
тесті, то мені подобається Олег Тяг-
нибок, але розумію, що він зі своєю 
риторикою не знайде підтримки на 
Сході та Півдні України. Загалом 
же опозиціонери довіри не викли-
кають.



Автор: 
олександр 
михельсон Г

НОМ. Саме так дотепники 
охрестили Громадське на-
родне об’єднання «Май-
дан», про створення якого 

лідери опозиції оголосили зі 
сцени Євромайдану в Києві 22 
грудня. Дотепників почули: 
незабаром новий надпартій-
ний (як було заявлено) рух пе-
рейменували у Всеукраїнське 
об’єднання «Майдан». Але ре-
шта проблем такому швид-
кому вирішенню не підда-
ються.

Підвалини цих проблем за-
клали на стадії формування 
Ради «Майдану» та інституту 
його співголів. До першої спо-
чатку ввели близько 40 політи-
ків, громадських активістів, 
журналістів і митців. Співголо-
вами ж стали лідери трьох опо-
зиційних партій Віталій 
Кличко, Арсеній Яценюк та 
Олег Тягнибок, а також 
ув’язнена Юлія Тимошенко, 
екс-в’язень Юрій Луценко, спі-
вачка Руслана Лижичко та 

президент Києво-Могилянської 
академії Сергій Квіт.

Одразу ж виявилося, що спо-
сіб формування Ради та її вер-
хівки був далекий від прозо-
рості. Так, Руслана розповіла 
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Ігор коліушко, го-
лова правління 
Центру політико-
правових реформ:

Перші кроки (Ради 
«Майдану». – Ред.) 
мають бути організа-
ційними. Потрібно 
працювати в бага-

тьох напрямах. Координувати й забезпе-
чувати надалі Майдан, забезпечувати са-
моорганізацію в регіонах, щоб робота 
відбувалась по всій Україні. Тобто щоб у 
всіх містах були свої осередки, які в разі 
потреби проводили б публічні протести й 
займалися щодня роботою з підготовки 
суспільства до самоврядування.
Важливий напрям – визначити страте-
гічні програмні засади, завдання та цілі. 
Ми всі декларуємо, що хочемо нову кра-
їну, змінити систему організації влади. Це 
потрібно прописати. Як мінімум це мала 
бути програма реформи, проект Консти-
туції чи щось подібне. Має бути серйозно 

налагоджена інформаційна робота. Усі 
громадяни України повинні мати змогу 
отримати інформацію, що таке НО «Май-
дан», за що ми боремось, чого хочемо. А 
ще потрібно порозумітись, навчитись чути 
одне одного й довіряти одне одному в се-
редовищі всіх тих, хто ніби декларує під-
тримку загальних цілей.

олексій Гарань, 
професор політо-
логії НаУкмА:

Це рішення (про 
створення Всеукра-
їнського об’єднання 
«Майдан». – Ред.) 
було ухвалене в ре-
зультаті консульта-

цій між політиками, експертами, громад-
ським сектором і простими людьми на 
Майдані. Спершу була ідея проводити 
Майдан без політиків. Ми побачили, що 
вона не працює. Очевидно, одне має до-
повнювати інше: потрібні й політичні 

сили, і громадські об’єднання. А ще треба 
створювати осередки, і що більше в них 
людей, то краще.
Для успішної діяльності НОМу потрібно, 
щоб громадяни були активні, щоб поду-
мали, в якій країні хочуть жити.
Подивимось на сусідів: поляків і литов-
ців. Поляки створили «Солідарність», у 
яку вступило практично все доросле на-
селення, крім членів комуністичної пар-
тії. Подібне зробила Литва. Можна було 
вводити надзвичайний стан, ув’язнювати 
активістів. Але люди вистояли, бо їх було 
більше. Якщо ми сидітимемо у своїх 
квартирах і критикуватимемо, нічого 
не буде. Самі генеруйте енергію, беріть 
ініціативу у свої руки, не чекайте, що 
хтось віддаватиме накази. Створюйте 
осередки, обирайте лідерів. мож-
ливо, хтось із них буде майбутнім пре-
зидентом чи прем’єр-міністром. ліде-
рів не призначають. У Східній Німеч-
чині не було єдиного демократичного 
лідера, однак Берлінський мур пова-
лили.

Тиждень опитав членів Ради Всеукраїнського об’єднання «майдан» – не політиків – із метою з’ясувати      принципи створення організації, її першочергові завдання та перспективи такої широкої коаліції

Навіщо 
майдану 
«мАйДАН»



Тижню, що про свою «посаду» 
їй стало відомо буквально з но-
вин. «Я дізналася про це з інтер-
нету. Власне, як у 2006 році, по-
бачила в телевізійній рекламі, 
що стала депутатом», – заявила 

естрадна зірка. Ще більшою мі-
рою непрозорість проявилася 
під час формування Ради «Май-
дану». Серед тієї її частини, що 
складається з громадських ак-
тивістів, про своє включення до 

Ради «з інтернету» дізналася чи 
не більшість. 

Соцмережі зарясніли ко-
ментарями з варіаціями відо-
мої фрази російського полі-
тика Віктора Черномирдіна: 
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мСергій квіт, прези-

дент НаУкмА:

Рух ВО «Майдан» 
повинен бути як-
найширшим. Най-
краща аналогія, 
яка виникає, – це 
польська «Солі-
дарність», яка 

мала профспілковий характер. Що-
правда, в нас поки що немає вираже-
ного профспілкового характеру, але 
було б дуже добре, аби профспілки ак-
тивніше включалися до руху.
Не йдеться про жорстко централізова-
ний рух, на першому місці в ньому по-
винна бути громадська ініціатива. За-
раз у Раді постійно точаться дискусії, 
що я вважаю позитивним. Адже зага-
лом ця динаміка спрямована на змен-
шення централізації. Рух не повинен 
фокусуватися на одній персоналії, 
просувати одну людину. Це не заради 
піару, а заради людської активності.

Потрібно правильно заохочувати до 
вступу якнайширше коло громадських 
організацій. Щоб до організації могли 
ввійти екологи, студенти, активісти, 
лікарі, юристи, які щось хочуть зміню-
вати. Цей рух повинен значною мірою 
мати мережевий характер; люди мо-
жуть вважати себе членами цієї вели-
кої організації, але вони не повинні ні 
в кого питати, що їм робити. Головне 
– щоб вони ідеологічно поділяли ї ї 
цілі.
Найбільший виклик, який стоїть перед 
організацією, – це нечесні вибори у 
2015 році, тож цьому потрібно запо-
бігти. Мені здається, це проста й оче-
видна думка, з якою згодні всі грома-
дяни України, що хочуть жити в нор-
мальній державі. Простота і зрозумі-
лість вимог і є запорукою сили цієї ве-
ликої організації, а масовий мирний 
протест – головна наша зброя. У нас не-
має запиту на погроми, дискриміна-
цію, побиття – люди просто хочуть змі-
нити свою державу.

Ігор жданов, пре-
зидент аналітич-
ного центру «Від-
крита політика»:

Гадаю, протести не 
вгамуються, поки 
влада не виконає 
бодай мінімальних 
вимог протесту-

вальників. Це покарання винних у побитті 
студентів, звільнення від кримінальної 
відповідальності учасників акцій про-
тесту, відставка уряду. Хоча задоволення 
цих пунктів не означає припинення Май-
дану. Ситуація в країні має знайти полі-
тичний розв’язок, а ним можуть бути ви-
бори. Українці сьогодні виступають за 
зміну не лише персоналій, а й системи 
влади, тож передбачити тривалість про-
тестів загалом справді складно.
Конкретний план дій нового руху ще має 
обговорюватись. Водночас, коли рішення 
буде прийнято, воно має виконуватись. Го-
ловні виклики – це, з одного боку, пере-
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«Що не будуємо – виходить 
КПРС». Але насправді ситуація 
значно складніша. Та сама 
КПРС майже весь час свого іс-
нування була могутньою і над-
централізованою політичною 
силою. Про ВО «Майдан» 
цього наразі не скажеш. Тиж-
день поспілкувався з півтора 
десятками членів Ради та спів-
голів організації (не всі й не 
про все погодилися говорити 
під запис) і спробував зрозу-
міти найбільші виклики, що 
стоятимуть перед ними.

БеЗЦеНТРАльНА РАДА
Ідея створити єдиний центр 
координації Євромайдану ши-
ряла в повітрі давно. Власне, 
ніхто не робив із цього таєм-
ниці. Екс-міністр Юрій Лу-
ценко, журналіст Віталій 
Портніков, активіст Ігор Лу-
ценко та інші не раз виступали 
з такими пропозиціями в 
пресі. Ідеї обговорювались у 
соцмережах і, ще активніше, в 
колах майданівців.

Сьогодні можна виокре-
мити два відмінні підходи. 
Один, умовно кажучи, демо-
кратичний – якнайширша ав-
тономія всіх партій, організа-
цій, рухів тощо, які приєдна-
лися до Євромайдану на різних 
етапах його існування, а то й 
виникли саме там. Сьогодні 
налічується до 30 таких струк-
тур. Досить сказати, що ще до-
недавна на Майдані, напри-
клад, функціонували аж два 
«вільних університети» та що-
найменше дві медичні служби. 

Другий підхід був суто полі-
тичним. Хоч як дивно на пер-

ший погляд, серед його прибіч-
ників були й відомі громадські 
діячі, й журналісти. «Я пропо-
нував створити вузьку раду, ко-
тра координувала б дії всього 
Майдану», – розповідає творець 
однієї з концепцій. За його сло-
вами, до такої ради мали увійти 
лідери трьох провідних опози-
ційних партій, Юлія Тимо-
шенко і двоє-троє найенергійні-
ших громадських активістів. 
Наш співрозмовник запевняє, 
що оголошення зі сцени Май-
дану про створення нової струк-
тури стало для нього несподі-
ванкою вже навіть тому, що саме 
в цей час тривали наради з 
юристами щодо формулювань 
програми та статуту організації. 

Із коментарів Тижню чле-
нів Ради «Майдану» та її спів-
голів неважко помітити, що 
нове об’єднання створили ра-
ніше, ніж сформулювали його 

цілі. Ідея цього утворення про-
говорювалась – і вже не вперше 
– на засіданні в Будинку проф-
спілок напередодні оголо-
шення про створення Ради 
«Майдану», о сьомій вечора. 
Але навіть присутні там у біль-
шості своїй не знали, що вже 
завтра почують про доконаний 
факт. 

«Я був на засіданні, яке пе-
редувало створенню Ради 
«Майдану», і там проговорю-
вали, який це матиме вигляд. 
Наступного дня ми дізналися, 
хто ще туди ввійшов», – дипло-
матично сказав Тижню голова 
партії «Демократичний альянс» 
Василь Гацько. Активіст Ігор 
Луценко, один із лідерів «Гро-
мадського сектору» Євромай-
дану, взагалі не знав раніше про 
своє включення до Ради. Нато-
мість нардеп від «Свободи» Ан-
дрій Іллєнко заявив: «Я не був 
на засіданні, де формувалась 
Рада «Майдану», але знав, що 
моя кандидатура обговорю-
ється й затверджується. Тому 
ніяких несподіванок для мене 
особисто не сталося».

Треба зазначити, що ніхто 
із членів Ради, включених до 
неї без їхньої згоди, від цієї 
честі таки не відмовився (хоча 
Руслана заявила, що не буде 
співголовою). Понад те, всі 
вони зараз коментують ситуа-
цію досить обережно. Мотива-
ція проста: небажання розко-
лювати рух. У цьому сенсі, мож-
ливо, варто казати про певне 
подолання активістами архе-
типу «трьох гетьманів». Водно-
час усе це не змінює того факту, 
що список членів Ради почали 
коригувати відразу ж після 
його появи. А просто під час 
підготовки цього номера 
Тижня Юрій Луценко в ефірі 
телекомпанії ZIK заявив, що ін-
ститут співголів, можливо, уза-
галі скасують, і анонсував нові 
обличчя в Раді «Майдану».

Проблема в тому, що ці за-
яви зовсім не обов’язково уті-
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творення руху на таку собі говорильню та 
його маргіналізація, а з другого – бюро-
кратизація, переростання у ще одну пар-
тійну структуру. Я гадаю, ми все-таки про-
йдемо між цими небезпеками. Як відомо, 
політика – це мистецтво можливого.

Вікторія Сюмар, 
журналістка, гро-
мадський діяч:

Рада «Майдану» 
була оголошена, 
але, як виявилось, 
не погоджена. Фак-
тично, як на мене, 
це оргкомітет. Він 

має визначити, хто розроблятиме статут і 
напрями діяльності.

Там точно не може бути лідера: це не пар-
тійна структура. За ротаційним принципом 
можуть бути секретарі, а не голови, що від-
повідатимуть за організацію. Очевидно, ко-
жен напрям може мати свої координаційні 
структури. 
Дуже хотілося б, щоб рух був не ієрархіч-
ною, а мережевою структурою. Він не пови-
нен ставити перед собою мету реалізації чи-
їхось амбіцій. Це повинна бути енергія лю-
дей, спрямована на досягнення визначених 
результатів.
Сьогодні час об’єднуватись і робити кон-
кретні справи, в які кожен із нас вірить і які 
всіх нас згуртовують. Знайти кілька точок, які 
об’єднують усіх, і над ними працювати.
Потрібно трансформувати енергію Майдану, 
бо лишити її просто на Майдані – на втіху Ві-
ктору Федоровичу.

Ігор луценко, акти-
віст громадської іні-
ціативи «Збережи 
старий київ»:

Мені здається, що 
Рада ВО «Майдан» 
має бути протопар-
ламентом, структу-
рованим за комісі-

ями, у кожній із яких працюватимуть мо-
ральні авторитети й спеціалісти. У цьому 
парламенті повинні постійно відбуватися 
засідання.
Стоїть завдання докорінно змінити систему: 
реформувати виборче право, правоохо-
ронні органи, судову гілку, провести консти-
туційну реформу. Найнеобхідніша умова – 
це усунення від влади теперішнього прези-

ЄДиНий оРГАН УПРАВлІННЯ 
Чи БоДАй кооРДиНАЦІЇ 
мАйДАНоВІ ПоТРІБеН  
Як НІколи. Це ПиТАННЯ 
ВижиВАННЯ йоГо  
Як ТАкоГо



ляться в життя. Понад те, про-
цес змін може виявитись пер-
манентним. Чи може функціо-
нувати управлінський орган, 
що перебуває в стані перма-
нентної «утруски», – питання 
риторичне.

УСТоЯТи, ЩоБ Не ВПАСТи
За всього цього єдиний орган 
управління чи бодай коорди-
нації Майданові потрібний як 
ніколи. Це питання вижи-
вання самого Майдану, де в 
останній тиждень дедалі час-
тіше спостерігаються ознаки 
деградації.

Так, розголосу наробив «са-
мосуд» над двома крадіями 
мобільних телефонів, що ору-
дували серед мітингувальни-
ків у будівлі столичної мерії. 
Чоловіків змусили публічно 
каятися на колінах. Відповідне 
відео з YouTube дало майдано-
фобам привід поговорити про 
«звірячий вишкір революції». 
Але справді тривожний сиг-
нал: на Майдані таки може 
процвітати безлад.

І навіть у великих масшта-
бах. Скажімо, медслужба Май-
дану на чолі з нардепом-
свободівцем Святославом Ха-
ненком (керував медзабезпе-
ченням іще під час Помаранче-
вої революції) видворила з те-
риторії медиків-волонтерів, 
що не входили до «офіційних» 
майданівських структур. По-
скандалили знов-таки свобо-
дівці та активісти Комітету ви-
зволення політв’язнів. Другі 
стверджують, що перші забо-
ронили їм збір коштів «на під-
тримку політв’язнів» і навіть 

нібито відібрали кілька скри-
ньок з уже зібраними пожерт-
вами. Ще раніше на Майдані 
спалахували скандали й навіть 
сутички між ультраправими та 
профспілковими діячами.

Раз по раз представники 
різних рухів і партій звинува-
чують одні одних в усіляких 
гріхах, аж до торгівлі «наліво» 
ліками, їжею і теплими ре-
чами, що їх жертвують кияни 
та приїжджі з регіонів. Переві-
рити ці дані неможливо просто 
тому, що за десятками окремих 
історій не стоїть жодної уза-
гальненої статистики. Якщо 
про масштаби пожертв на Єв-
ромайдан більш-менш інфор-
мують в інтернеті, то от поря-
док витрати цих пожертв – у 
тумані. Тим часом намети 
вкриваються наліпками із про-
ханням про дрова, цукор, каву 
тощо. Вирішення цих питань 
мало б стати першочерговим 
завданням координаційного 
органу «Майдану», якщо він 
нарешті запрацює.

Натомість опитані Тиж-
нем керманичі, особливо по-
літики, поки що не мають єди-
ної програми навіть у стратегії.

«Успіх повинен мати ви-
гляд позачергових виборів. Я 
гадаю, це мають бути переви-
бори всіх гілок влади, й до того 
ж на багатьох рівнях», – це по-
зиція народного депутата від 
УДАРу Віктора Чумака. «Це 
покарання винних у побитті 
студентів, звільнення від кри-
мінальної відповідальності 
учасників акцій протесту, від-
ставка уряду. Хоча задово-
лення цих вимог не означає 

припинення Майдану. Ситуа-
ція в країні має знайти полі-
тичне врегулювання, а ним мо-
жуть бути вибори», – коментує 
політолог Ігор Жданов. Утім, 
він не виключає, що вибори 
можуть бути строковими. Гро-
мадські активісти видаються 
конструктивнішими за політи-
ків. «Мені здається, що Рада 
ВО «Майдан» має бути прото-
парламентом, структурованим 
за комісіями, у кожній із яких 
працюватимуть моральні авто-
ритети й спеціалісти. У цьому 
парламенті повинні постійно 
відбуватися засідання», – каже 
Ігор Луценко.

Тим часом перед «Майда-
ном» стоїть іще одне стратегічне 

завдання: не допустити судових 
і політичних репресій. На це 
вказала більш ніж половина 
опитаних Тижнем членів Ради 
ВО «Майдан». Але вже після 
цих розмов сталися збройний 
напад на активіста харківського 
Євромайдану Дмитра Пилипця 
та звіряче побиття київської 
журналістки Тетяни Чорновол 
(див. стор. 4). І на час здачі 
числа до друку ні ВО «Майдан», 
ні Майдан як такий іще не мали 
узгодженої відповіді на ці «тех-
нології». 
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дента Віктора Януковича, а потім – при-
йняття відповідних законопроектів, які дали 
б життя цим реформам. Звичайно, є тактичні 
цілі: покарання винних у побитті студентів та 
відпущення невинних. Це те, що Майдан ро-
бив і робитиме.
Від самого початку потрібно правильно сфор-
мулювати корпоративну культуру прийняття рі-
шень. кулуарщину, непрозорі перемовини, 
якими грішать наші політики, ми повинні від-
разу припинити способом громадського й 
журналістського тиску. Я певен, якщо громад-
ська організація викликатиме довіру в суспіль-
стві, то в нас достатньо буде правників і спеціа-
лістів, які розумітимуть, що потрібно рятувати з 
халепи людей. З іншого боку, щоб судді, про-
курори, міліція розуміли, з ким мають справу, 
що суспільство може застосувати проти них 
санкції, не чекаючи революції.

Руслана лижичко, 
співачка:

Рада «Майдану» 
формувалася поза 
моєю присутністю. 
Мене ніхто не питав, 
хочу я бути її співго-
ловою чи ні. Я дізна-
лася про це з інтер-

нету. Власне, як у 2006 році побачила в те-
левізійній рекламі, що стала депутатом. Я 
не бажаю повторювати цей досвід, не важ-
ливо, у якому масштабі. Але я не виходжу зі 
складу Ради «Майдану», оскільки для мене 
на даний момент головним є ініціатива єд-
нання народу.
Сьогодні ми маємо зрозуміти: буде в 
«майдану» один-єдиний лідер чи колек-

тивне народне управління. Для мене це 
питання принципове. ми не раз стежили 
за українськими лідерами й опинялись у 
глухому куті.
Отже, я вважаю, що має бути прийнято за-
кон про народовладдя і створено народну 
Раду з молодих перспективних політологів 
та громадських діячів, незаангажовану 
Раду, якою я її бачу сьогодні.
Я впевнена в тому, що мирний протест 
здатен змінити українську свідомість, за-
кликати до дій кожного. Чи то на Май-
дані, чи за його межами ми повинні ви-
знати свої права і припинити почуватися 
найманими працівниками на фірмі 
«Україна». Я хочу, щоб наша країна й 
наш народ були діючою, здоровою, пер-
спективною державою, а не приватною 
власністю.

оПиТАНІ ТижНем 
кеРмАНиЧІ «мАйДАНУ», 
оСоБлиВо ПолІТики, Поки 
Що Не мАюТь ЄДиНоЇ 
ПРоГРАми НАВІТь У СТРАТеГІЇ



олег Тягнибок: 
«2014 року загостриться протистояння 
між суспільством і режимом»

У. Т.: Як формувалася Рада 
«майдану»? 

– Ще з першого дня Револю-
ції гідності влада намагалася за-
стосувати маніпуляційні техно-
логії, щоби посіяти розбрат, по-
ділити учасників Майдану на по-
літиків і громадськість, студентів 
та не студентів, однак їй це не 
вдалося.

Постійна координація дій 
між громадським сектором і по-
літичними партіями давала нам 
змогу колегіально ухвалювати рі-
шення й мислити в одному спіль-
ному напрямку розвитку Май-
дану заради перемоги. 

Під час уже традиційного 
спільного засідання представни-
ків громадських організацій та 
політичних партій, які беруть 
участь у мирних акціях протесту 
на Майдані, було вирішено ство -
рити загальнонаціональну гро-
мадську організацію Всеукраїн-
ське об’єднання «Майдан». Про 
заснування цієї структури 22 
грудня лідери опозиції та пред-
ставники громадськості оголо-
сили на Народному віче в Києві. 
На нараді напередодні було ухва-
лено рішення про первісний 
склад Ради «Майдану», який є 
відкритим і постійно доукомплек-
товуватиметься. 

Участь у Раді «Майдану» – це 
не привілей, а серйозна і кропітка 

робота. Впевнений, що роботи 
вистачить усім, адже ми поста-
вили амбітне завдання – охопити 
кілька мільйонів українців, які 
взяли участь в акціях протесту 
або не підтримують політики ни-
нішнього режиму. Організація 
має охопити усі верстви суспіль-
ства у всіх регіонах, дійти до кож-
ного міста і села, до кожного 
українця.

У. Т.: Якими ви бачите цілі, коли 
вони будуть конкретизовані?

– Цілі Всеукраїнського 
об’єднання «Майдан» відповіда-
ють тим зав  данням, які поста-
вили українці під час Революції 
гідності. Передусім це створення 
загальнонаціонального об’єд-
нан ня громадян, яке зможе про-
тистояти режимові Януковича, 
ліквідувати негативні наслідки 
його правління після того, як ця 
влада піде, підготувати та спри-
яти реалізації програми всеохоп-
них докорінних реформ із метою 
побудови держави на засадах на-
ціональної, соціальної та істо-
ричної справедливості.

Наразі проходимо організа-
ційний етап. Напрацьовується 
організаційна структура ВО «Май  -
дан», готуються документи до ре-

єстрації. До «Майдану» має всту-
пити більшість українців, і це 
реально. Тоді сформуємо нову 
Україну та нову українську владу. 
Ми готові до тривалої боротьби, 
до того, що ВО «Майдан» стоя-
тиме і боротиметься, бо це по-
стійний осередок спротиву. Але 

вся Україна має стати єдиним 
Майданом. Щоб змінити країну і 
далі координувати діяльність 
опонентів режиму, її погли-
блення та розширення, й було 
створено громадську організацію 
«Майдан».

У. Т.: Який механізм впливу май-
дану і, ширше, народу на склад і 
функціонування Ради?

– Раду «Майдану» одностай-
 но підтримав Майдан особис-
тим голосуванням. Тому будь-
які рішення ухвалюватимуться з 
максимальним урахуванням ду-
мок усіх суспільних груп, що 
підтримують і вимагають змін 
у державі. Приймаються вони 
більшістю голосів від загаль-
ного складу членів Ради. Раді 
«Майдану» доручено розгор-
нути широку мобілізаційну ро-
боту з організації спротиву ни-
нішньому режиму в усіх облас-
тях України та координації про-
тестного руху на всій території 
України.  

У. Т.: Як конкретна людина 
може допомогти «майдану»?  

– Вступити до організації і 
підтримати наші спільні наміри в 
боротьбі з режимом Януковича. 
Місце в боротьбі знайдеться кож-
ному. Тут виходимо із Франко-
вого: «Кожен помни, що на тобі 
міліонів стан стоїть, тож за долю 
міліонів мусиш дати ти одвіт».

У. Т.: На вашу думку, які головні 
виклики 2014 року?

– 2014 року загостриться 
протистояння між суспільством 
і режимом у двох площинах: 
боротьба нації за відстоювання 
громадянських, соціальних та 
національних прав і збереження 
національного суверенітету й не-
змінності євроінтеграційного кур-
 су України. 

Ми маємо дотиснути владу й 
домогтися повного виконання 
вимог Майдану: покарання ви-
нних у побитті мирних протесту-
вальників, відставка уряду та ціл-
ковите перезавантаження влади.

У. Т.: Ви впевнені в тому, що 
мирний протест здатен змінити 
владу?

– Так, я переконаний, що за-
вдяки мирному протесту громади 
на Майдані українці зможуть об-
рати нормальну владу й жити в 
європейській, цивілізованій, пра-
вовій державі. 
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«мАйДАН» ПоСТАВиВ 
АмБІТНе ЗАВДАННЯ – 
оХоПиТи кІлькА мІльйоНІВ 
УкРАЇНЦІВ, ЯкІ ВЗЯли 
УЧАСТь В АкЦІЯХ ПРоТеСТУ 
АБо Не ПІДТРимУюТь 
ПолІТики НиНІШНьоГо 
РежимУ

ф
о

т
о

: R
e

u
T

e
R

S



Автор:  
Сергій 

Грабовський

Чи вдасться Во «майдан»  
бути гідним своєї назви?

С
талося те, що мало статися. І саме в ці 
дні – тижнем раніше чи тижнем пізніше. Хай 
там як, а 22 грудня 2013 року на черговому На-
родному вічі в Києві було урочисто проголо-

шено створення Всеукраїнського об’єднання «Май-
дан», його координаційної ради та групи співголів. 
Ідеться про масову громадську організацію з мільйо-
нами членів (в ідеалі її чисельність навесні, за заду-
мом ініціаторів, має сягнути 10 млн осіб), яка буде 
здатна забезпечити постійний тиск на владний ре-
жим задля недопущення подальшого сповзання до 
авторитаризму і гарантувати проведення в 2015-му 
чесної президентської кампанії. А оскільки організа-
тори ВО «Майдан» переконані в перемозі на таких 
виборах єдиного кандидата від опозиції, то серед ці-
лей нової «збираниці» (як на мене, цей термін часів 
козаччини якнайкраще тут пасує) названі розробка 
програми реформ та створення команди реформато-
рів задля побудови оновленої України.
Що ж, хоч би якими романтичними видавалися цілі 
та хоч як патетично звучали гасла ВО «Майдан», 
перші водночас є актуально-прагматичними, а другі 
дієво-мобі лі за ційними. Бо ж створення такого 
об’єднання – результат 
передусім тиску знизу на 
опозиційні верхи. Він 
ішов і з боку громадських 
організацій, і з боку «по-
льових командирів», і з 
боку рядових учасників 
акцій протесту, і з боку 
знаних публічних інте-
лектуалів, і з боку активу опозиційних партій, як 
парламентських, так і позапарламентських. 
Одне з головних питань тут – чи не надто затяг-
нули з цим об’єднанням? Проте ще тиждень тому, 
наскільки мені відомо, дехто в опозиційних колах 
налаштувався тягнути з тим аж до Нового року, щоб 
тоді урочисто оголосити про це «під ялинкою». Але 
спрацював згаданий уже тиск знизу (хоча низ – по-
няття дуже умовне, бо ж знані інтелектуали, які ви-
магали від політиків послідовних дій, насправді є 
елітою, на відміну від багатьох політичних діячів…). 
А тепер, якщо тиск триватиме й надалі, на Новий рік 
можна буде дочекатися оголошення єдиного канди-
дата на президентських виборах і бодай ключових 
членів його команди. Принаймні цього вимагає біль-
шість учасників акцій.
Ще одне дуже важливе питання – чи потрібні полі-
тичні партії в об’єднанні та політики в його раді? 
Звичайно, якщо йдеться про громадське об’єднання 
з політичними цілями. Бо хіба можна без політиків 
вирішити проблему із проблем – змінити соціально-
політичну систему?
Політику, ясна річ, слід робити професійно. Чи є в 
Україні чесні політики-професіонали? Безумовно, є. 
Вони роблять помилки, але діють і не бояться потра-
пити за ґрати чи у «випадкову» автокатастрофу. Чи є 
в Україні народні депутати, гідні називатися ними? 
Безумовно, є. Це ті, хто мерз на Євромайданах кра-

їни і підставляв себе під кийки «Беркута» й «Тигра», 
рятуючи учасників акцій протесту. Чи є в Україні 
нова генерація політиків? Сьогодні можна сказати: 
безумовно, є. Це «польові командири» та ідеологи 
Євромайданів, молоді організатори інших акцій про-
тесту. Часом вони щиросердо вважають: «Ми поза 
політикою». Але насправді вони вже втягнулися 
в суто політичну боротьбу – за європейську ін-
теграцію і європейські стандарти державного 
життя України, за усунення бездарного й брех-
ливого уряду, за проведення чесних виборів 
тощо. І взагалі найгіршим варіантом був би 
апріорний поділ сил, які протистоять режиму, 
на політиків та не політиків. Це був би програ-
ний ще до бою бій. Звичайно, згідно із законами 
України партії не можуть бути членами громад-
ського об’єднання, тільки інші ГО. Але партійці ма-
ють право вступати до ВО «Майдан» на індивідуаль-
ній основі…
Чи оптимальною є форма такого об’єднання, яким 
вимальовується наразі ВО «Майдан»? Зрозуміло, 
що ні. Оптимальність можна напрацювати тільки 
в процесі практичних дій. Ясна річ, у процесі тих 

дій відбудуться ротація 
членів ради та співголів 
ВО «Майдан», уточ-
нення цілей і розши-
рення сфери діяльності. 
Але саме прагнення 
спершу створити іде-
альний соціально-полі-
тич ний механізм на па-

пері чи на екрані комп’ютера, а потім запус-
тити його в дію – це щось неймовірно-абсурдне, 
це відрижка сталінського діамату-істмату, в 

якого начебто були напоготові відмички до всіх та-
ємниць буття і згідно з яким побудова «правиль-
ного» суспільства мала відбуватися на плановій 
основі з визначеними за роками числовими показ-
никами. Тож не треба бути сталінцями-
догматиками – треба діяти гнучко, але, звичайно 
ж, окресливши основні цілі, засоби та механізми їх 
досягнення. Якщо ВО «Майдан» зуміє діяти саме 
так – це стане запорукою його успіхів.
Не тільки у спостерігачів, а в учасників акцій вини-
кає ціла низка запитань. Серед них такі: яким буде 
механізм вступу до організації? Хто очолить секрета-
ріат організації (а він має бути) і якими будуть робочі 
групи? Як налагодити прозоре фінансування діяль-
ності ВО «Майдан»? Як швидко створити захище-
ний від атак із боку ФСБ, СБУ і ще чорт знає кого та 
ефективний інтернет-ресурс? Як профінансувати за-
плановану вже мільйонну газету «Майдан»? І так 
далі, і таке інше. Взагалі фінанси – це дуже складне 
питання. Йдеться ж про багатомільйонні видатки. 
Чи зможе зібрати такі гроші середній та малий біз-
нес, чи доведеться йти на уклін до великого капіталу, 
нехай і «прогресивного», а то й до не надто задоволе-
них чинним режимом олігархів? Бо хто платить 
гроші, той і музику замовляє… 
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НАйГІРШим ВАРІАНТом БУВ 
Би АПРІоРНий ПоДІл Сил, 
ЯкІ ПРоТиСТоЯТь РежимУ, 

НА ПолІТикІВ ТА Не 
ПолІТикІВ



Спілкувався 
Роман малко

юрій мірошниченко:  
«Я до майдану ставлюся з 
повагою. І в партії, до речі…»

І
нтерв’ю із представниками 
влади на сторінках Тижня 
можна побачити вкрай рідко. 
Це не є винятковою позицією 

видання чи особливістю редак-
ційної політики, адже ми завжди 
відкриті до спілкування та про-
дуктивних дискусій на своїх сто-
рінках. Ідеться радше про наслі-
док недостатньої відкритості 
влади та неготовності більшості її 
спікерів відверто, а не за темни-
ком аналізувати свої дії, події в 
країні й щиро спілкуватися на не-
зручні теми. Проте, зважаючи на 
непросту ситуацію в державі, на 
всі ті виклики, які стоять нині пе-
ред українським суспільством, і 
розуміючи, наскільки важливою 
є нині будь-яка спроба пошуку 
консенсусу для вирішення нако-
пичених і загострених до краю 
проблем, ми вирішили надати 
можливість представнику влади 
викласти її позицію і дізнатись її 
бачення з, так би мовити, іншого 
боку революційних барикад, 
куди простому громадянину сьо-
годні не проштовхатися через 
щільні заслони беркутівців зі щи-
тами.

У. Т.: Україна переживає доволі 
непростий період. Що в країні не 
так? Чому все саме таким чином 
відбувається?

– Думаю, головна причина 
всіх наших проблем – у відсут-
ності довіри й недостатній полі-
тичній культурі. У будь-якому 
суспільстві є певні проблеми, ви-
клики й конкуренція. Але от від-
сутність взаємної довіри поміж 
політиками, соціумом, владою та 
суспільними інститутами поро-
джує конфліктний спосіб вирі-
шення цих проблем. Ми не за-
вжди чуємо одне одного. Відпо-
відно проблеми зберігаються 
тривалий час, і зрештою виникає 
напруження.

У. Т.: І як це виправити?
– Вважаю, що ми напрацьо-

вуємо політичну культуру через 
діалог. Я є учасником багатьох та-
ких подій. Зокрема, постійного 
діалогу між владою і опозицією. 
Головний майданчик у цьому 
контексті, звичайно, Верховна 
Рада. Долучається активно і пре-
зидент. Наприклад, ініційовано 
створення Загальнонаціональ-
ного круглого столу «Об’єднаємо 
Україну». Тобто як усунути недо-
ліки недовіри? Через діалог. Як 
сформувати політичну культуру? 
Через діалог. Як уникнути зі-
ткнень? Через той самий діалог. 
Тому напевне він є відповіддю на 
найголовніші виклики. Причому, 
кажучи «діалог», я маю на увазі 

не лише процес спілкування, а й 
здатність почути одне одного, 
зробити крок назустріч. Десь по-
ступитися своїми амбіціями і на-
віть інтересами.

У. Т.: А влада й, зокрема, прези-
дент, вони так само думають?

– Безумовно.

У. Т.: Але останні події демон-
струють дещо інше. Наприклад, 
після зустрічі чотирьох президен-
тів за круглим столом усі були пе-
реконані, що більше насильства 
не буде, однак наступної ночі 
знову почалася зачистка май-
дану від барикад. І це ще одна 
крапля в море недовіри.

– Є суперечливі рішення з 
обох сторін. Тобто іде процес. 
Процес, що викликає гостру ре-
акцію на ті чи ті дії. Але отаку 
надмірну реакцію породжує на-
самперед відсутність довіри.  
І знову ж таки єдиний спосіб ви-
лікувати ситуацію – через подо-
лання внутрішніх упереджень і з 
одного боку, і з другого. Прези-
дент активно підтримав ідею 
круглого столу й запропонував 
долучитися до нього опозиції та 
представникам громадянського 
суспільства, розуміючи, що якісь 
непорозуміння за інерцією ще бу-
дуть. Але таких фактів ставатиме 

Представник президента 
в парламенті спробував 
пояснити логіку 
євроінтеграції Віктора 
Януковича і 
продемонструвати 
готовність влади до 
діалогу з Майданом
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менше й менше. Кроки, що їх 
роб лять сторони одна одній назу-
стріч, будуть щораз ширшими, 
ніж на початку. І мені здається, 
ця тактика себе виправдовує.

Наприклад, є рішення 
Верхов ної Ради, підготовлене і 
схвалене, зокрема, й за актив-
ної участі Партії регіонів: ним 
ми звільняємо від відповідаль-
ності осіб, яких затримано під час 
акцій протесту і проти яких були 
порушені адміністративні або 
кримінальні справи. Тобто яка 
логіка влади? Відновити довіру.

У. Т.: людей на вулиці вивело 
щонайменше два питання: згор-
тання євроінтеграційного курсу й 
насильство з боку влади – по-
биття молоді на майдані Неза-
лежності. Нині ми бачимо крок 
уряду до порозуміння: ухвалено 
закон про амністію. Але залиша-
ється ще проблема покарання 
вин них. Наскільки влада готова 
до цього?

– Звичайно, людей вивела 
певна непослідовність влади в 
питаннях євроінтеграції. Прези-
дент про це говорив не раз і ви-
словив свої претензії до уряду із 
цього приводу, адже Кабмін го-
тував цю угоду. Ситуація була 
справді динамічна, ми жили в 
просторі не лише своїх бажань, а 
й певних дій інших суб’єктів 
міжнародного права. Україна 
входила в процес переговорів у 
одній міжнародній ситуації, на 
фініш ми вийшли в інших обста-
винах і, власне, мали коригувати 
свої позиції. Але водночас від-
сутність діалогу із суспільством і, 
можливо, розподілу відповідаль-
ності не лише між суб’єктами 
влади, а й між суспільними ін-
ститутами та владою, коли 
йдеться про долю країни, 
роз’яснення логіки ухвалення рі-
шень керівництвом, – це для нас 
урок. Нам треба враховувати те в 
роботі. Безперечно, каталізато-
ром напевне стали події 30 лис-
топада, але багато в чому люди 
вийшли й через проблеми ко-
рупції, через відсутність оцього 
діалогу із владою, коли грома-
дяни самі виживають в умовах 
кризи, коли втрачають робочі 
місця, коли не знають, як скла-
деться їхня доля завтра, на що їм 
чекати. І ця відсутність діалогу 
(або певною мірою недостатня 
відкритість влади) теж породжує 
отакі настрої невпевненості й не-
гативні емоції. Ми сприймаємо 

це як сигнал від суспільства, на 
який маємо зважати.

У. Т.: Чи готовий нині президент 
на вимогу майдану відправити 
уряд у відставку?

– Питання діяльності й відпо-
відальності уряду є зараз предме-
том особливої уваги президента. 
Він публічно заявив, що має пре-
тензії до уряду загалом і до окре-
мих міністрів зокрема. Але не дія-
тиме емоційно чи під тиском і не 
робитиме якихось популістських 
кроків. Глава держави об’єктивно 
оцінюватиме діяльність кожного 
й ухвалюватиме відповідні рі-
шення. Така його позиція. Тож 
тим, хто працює сумлінно, незва-
жаючи на будь-які процеси, ні-
чого боятися. Ті, хто працює не-
сумлінно, хоч би які вони аргу-
менти наводили, повинні від-
повідати. Невідворотність від-
повідальності має бути ознакою 
діяльності і влади, і опозиції, і 
кожного громадянина.

У. Т.: Ведуться якісь перемовини з 
лідерами опозиції? Бачите пер-
спективи урегулювання політич-
ної кризи?

– Щодня. От виступ гене-
рального прокурора фактично 
організований головою Верхо-
вної Ради з ініціативи опозиції. 
Спікер пішов назустріч. Осо-
бисто запросив генпрокурора. 
Віктор Пшонка до цього зустрі-
чався з лідерами опозиції. Ми, 
таким чином, через відкритість, 
через роз’яснення відновлюємо 
довіру. Ухвалено закон про ам-
ністію затриманих євромайда-
нівців. Намагалися знайти пра-
вильні формулювання, які уне-
можливили б довільне тракту-
вання цього закону. Взагалі шу-
кали статус цього документа. 
Насамперед як політичного за-
кону, як політичного сигналу 
всім учасникам подій: представ-
никам і влади, і опозиції, і гро-
мадськості, яка сьогодні бере 
участь у діалозі, й людям, які 
стоять на Майдані. Мені зда-
ється, ми знайшли прийнятну 
формулу. І честь представникам 
влади робить те, що вони зро-
били достатньо великий крок 
назустріч громадянам, які на 
майданах вимагають, щоб учас-
ники акції навіть через неправо-
мірні дії не зазнали покарання, 
з огляду на винятковість ситуа-
ції, в якій ці люди перебували. 
Отакий крок, мені здається, по-

силює владу, посилює в частині 
довіри до неї.

У. Т.: А як узагалі в Партії регіонів 
ставляться до майдану? І як,  
зокрема, ви?

– Я до Майдану ставлюся з 
повагою. І в партії, до речі… Ми 
можемо поділяти чи не поділяти 
ідеї євроінтеграції, і в партії 
справді тут одностайності немає. 
Я, наприклад, поділяю ідею євро-
інтеграції. Але політика є мисте-
цтвом можливого. І в тих обста-
винах, у яких опинився Віктор 
Янукович як глава держави, він 
не мав права підписати Угоду, 
яка не дала б нам змоги досягти 
заявленої мети, дискредитувала б 
певною мірою європейський век-
тор в очах громадян. Власне, він 
чесно про це сказав. І представ-
никам країн Європейського Со-

юзу на Вільнюському саміті, й 
суспільству це пояснював.

У. Т.: Багато хто, оцінюючи від-
мову підписувати Угоду з ЄС, ука-
зує на несамостійність української 
влади у прийнятті рішень. 
Справді, чимало фактів підтвер-
джує, що вони продиктовані 
кремлем. Зокрема, наводять ар-
гумент, що українські силові 
структури, Нацбанк очолюють 
люди, доволі тісно пов’язані з Ро-
сією...

– Мені здається, Україна 
якраз продемонструвала свою 
зрілість, а з іншого боку – неза-
лежність. Тому що ми були здатні 
діяти, виходячи з національних 
інтересів. Ми зважили всі «за» і 
«проти», зиски й потенційні 
втрати. На момент Вільнюського 
саміту потенційні втрати, які не 
мали відповідної компенсації, 
стали причиною перенесення 
(ще раз наголошую: не відмови 
від євроінтеграції, а перенесення) 
дати підписання Угоди про асоці-
ацію. Тому, власне, це якраз свід-
чення зрілості, свідчення того, 
що ми здатні приймати рішення, 
вигідні Україні.

У. Т.: Тобто ви вважаєте, що укра-
їнська влада самостійна у при-
йнятті рішень? 
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ІЗ СУСПІльСТВом, коли 
йДеТьСЯ ПРо Долю кРАЇНи, 
– Це ДлЯ НАС УРок



«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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– Абсолютно. Навіть коли ви 
посилаєтеся на Росію. Поди-
віться, як довго Україна наполег-
ливо ставила питання про пере-
гляд газового контракту, про роз-
ширення співпраці і тримала в 
цих питаннях чітку позицію. І ми 
маємо нарешті успіх.

У. Т.: А ви не боїтеся, що отри-
мані від Росії $15 млрд будуть ба-
нально проїдені, а москва поса-
дить київ на борговий гачок? 

– Ці гроші будуть інвестовані 
в Україну і працюватимуть на неї. 
Зменшення ціни на газ здеше-
вить собівартість вітчизняної 
продукції, а це, своєю чергою, 
стимулюватиме виробництво й 
експорт. Таким чином створюва-
тимуться нові робочі місця й на-
повнюватиметься бюджет. Кре-
дит, який отримала Україна, 
дасть уряду змогу взятися за інф-
раструктурні проекти. Звісно, 
часи для України складні. Зо-
внішні кон’юнктура і криза 
знач но зменшили попит на то-
вари вітчизняного експорту, тож 
маємо компенсувати за рахунок 
кредитів розрив між державними 
надходженнями й витратами.

У. Т.: Партія регіонів, ідучи на ви-
бори, ніколи особливо не акцен-
тувала на євроінтеграції. Але в 
певний момент влада раптом по-
чала активно готуватись до під-
писання Угоди про асоціацію з ЄС 
і так само раптово дала задній 
хід. Як це сприймає електорат ПР 
і чи такі комбінації не зашкодили 
іміджу вашої політсили?

– Ми говоримо про певну по-
слідовність, і вона присутня. Прі-
оритети ми не змінюємо. Не-
дарма, коли Віктор Янукович 
став президентом, одним із пер-
ших законопроектів його автор-
ства був закон про засади вну-
трішньої і зовнішньої політики. 
Це не було зроблено всупереч 
словам, які говорились до вибо-
рів. Ми ухвалили цей закон, де 
поставили за мету зовнішньої по-
літики інтеграцію до Європей-
ського Союзу. Договір – це воля 
двох сторін. Слава Богу, що євро-
пейці, навіть незважаючи на те, 
що ми не змогли підписати у 
Вільнюсі Угоди, кажуть: «Двері 
ЄС відчинені». Це дуже позитив-
ний сигнал, який також іде й з 
України, з вуст нашого прези-
дента, політиків, міністрів. Укра-
їна продовжує діалог із Європою. 
Наші переговірники знову їдуть у 

Брюссель. Ми повинні глибше 
вчитатися в текст цієї угоди, по-
дивитися, що можемо модернізу-
вати, виходячи з того, що світ 
мінливий, а інтереси всіх наших 
партнерів, зокрема Росії, також 
мають бути враховані, коли ми 
ухвалюємо ті чи ті рішення. Адже 
взаємозалежність країн значна. 
Ринок глобальний.

Не думаю, що наші виборці 
нас не зрозуміють. Хоча, звісно, 
наш електорат не настроєний на 
конфронтацію з Росією. Нато-
мість працюють наші при-
ймальні, ми спілкуємося з 
людьми. І не лише на централь-
них каналах, а й на місцевому 
рівні і в місцевих ЗМІ йде 
роз’яснення, в чому є інтерес 
України і як ми його захищаємо.

У. Т.: Ваша партія найчисленніша 
не тільки у ВР, а й у країні. Утім, 
не секрет: щоб організувати якісь 
масові заходи, залучається ад-
мінресурс, а учасникам акцій на 
підтримку влади платять гроші. 

Водночас хоч би хто що казав 
про слабкість опозиції, але вона 
безкоштовно збирає в києві кіль-
касоттисячні мітинги. А ПР потрі-
бен для цього адмінресурс? 
Чому так?

– Я не дотичний до організа-
ції мітингів партії, бо як пред-
ставник президента у Верховній 
Раді працюю якраз у сфері парла-
ментської роботи й публічних ко-
мунікацій. Але проведення будь-
якого масового заходу вимагає і 
організаційного ресурсу, й забез-
печення транспортом, і харчуван-
ням, якщо йдеться не про один 
день. А заходи на підтримку 
курсу влади, які відбувалися в 
Києві, тривали не один день, від-
повідно треба було подбати про 
людей, які є нашими прихильни-
ками. Так само відбувається, до 
речі, й на Майдані. І тих людей, 
які прийшли на Євромайдан, теж 
треба погодувати, розмістити, об-
ігріти, і це нормально. Чи при-
сутня на будь-яких майданах, не 
лише ПР, фінансова складова? 

Присутня. Чи є вона визначаль-
ною? Напевне ні. Тому що 
голов на мотивація для людей 
бути на цих заходах – це під-
тримка або ПР, або європей-
ського вектора, як на Євромай-
дані. Ми повинні поважати такі 
позиції. Не звести наші дискусії 
про ці майдани до взаємних зви-
нувачень, хто скільки кому пла-
тить і фактично підсвідомо чи сві-
домо доводячи, що ці майдани не 
мають нічого спільного з позиці-
ями громадян. 

У. Т.: 2014-й – рік перед прези-
дентськими виборами. За ва-
шими відчуттями, чи можна спо-
діватися в цих умовах на порозу-
міння, налагодження реального 
діалогу між громадянським сус-
пільством, опозицією, владою?

– Безперечно, це буде склад-
ний рік. В економіці триватиме 
криза. Хоча він буде, мені зда-
ється, в економічному плані лег-
ший, ніж 2013-й. Тому що цей рік 
Україна пережила без системної 
співпраці з міжнародними фі-
нансовими інститутами, в умовах 
негативної кон’юнктури щодо зо-
внішніх ринків. І, власне, в умо-
вах відсутності імунітету до ситуа-
цій, які супроводжуються полі-
тичним напруженням.

Однозначно складніший він 
буде якраз у політичній сфері. 
Виклики поставатимуть значно 
більші, пов’язані, поза сумнівом, 
із виборами президента. Але за 
2013-й та попередні роки ми на-
працювали певні інструменти й 
механізми виходу із ситуації заго-
стрень. Діалог існує, він триває. 
Якщо політики будуть здатні до-
мовлятися, це помітно 
пом’якшить потенційні небез-
пеки протистояння або політич-
ної конкуренції, які об’єктивно 
виникають під час виборчого 
процесу. В 2015-й ми також ввій-
демо з напруженням, адже маємо 
вибори президента, а потім орга-
нів місцевого самоврядування.

Але я оптиміст. Я депутат уже 
кількох скликань. Був активним 
учасником багатьох надзвичайно 
складних ситуацій, і мені зда-
ється, сила України в тому, що ми 
все-таки не радикальні всере-
дині. У нас немає ненависті одне 
до одного. Є емоції. Є якісь емо-
ційні вислови, але ми все-таки 
здатні вчасно зупинитися, щоб не 
перетнути небезпечну межу. Це і 
є позитивний сигнал для суспіль-
ства й основа для оптимізму. 

 У нас немає 
ненависті одне 

 до одного.  
Є емоції
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Цей РІк УкРАЇНА ПеРежилА 
В УмоВАХ ВІДСУТНоСТІ 
ІмУНІТеТУ До СиТУАЦІй,  
ЯкІ СУПРоВоДжУюТьСЯ 
ПолІТиЧНим 
НАПРУжеННЯм



…Т
оді забрали Дзиндзю. Вночі біля бу-
дівлі Печерського суду зібралися 
тисячі людей, абсолютна більшість 
яких, звісно, не знали Андрія осо-

бисто. Деякі, певна, навіть не знали, хто це. Утім, 
усі вони перекривали можливі виїзди. Впевнено 
дивилися в очі бійцям «Беркута». Зігрівали ди-
ханням закляклі за години перебування на ву-
лиці долоні. І злагоджено скандували: «Без Ан-
дрія не підемо!». 
Таку протидію машині репресій, запущеній, від-
верто кажучи, вже дуже давно, особисто я тоді по-
бачила вперше. І тоді ж уперше наочно побачила 
реальні можливості тієї машини. На зміну затяг-
нутим на місяці судовим процесам проти активіс-
тів, які, за словами спокійних та усміхнених адво-
катів, обов’язково мали б закінчитись у найгір-
шому разі умовними термінами, прийшла страте-
гія бліцкригу. Мішок на голову, побиття, ІТТ, по-
биття адвоката, суто символічне слухання справи 
в суді, СІЗО. Часи змінилися. Разом із ними мали 
б змінитись і ми.
«Добре, що ти втекла з лікарні, – написав мені 
того вечора хлопчик, із яким ми разом сиділи 
кілька годин у швидкій та лежали в одній лікарні 
після Банкової. Йому теж кинули гранату під 
ноги. Травми він дістав дуже серйозні й, на від-
міну від мене, за тиждень після вибуху дошку-
тильгати до Майдану ще не міг. – Бо сюди прихо-
дили з прокуратури. Будь обережна». Першу 
думку – не «бути обережною», а попрямувати до 
прокуратури самій – я про всяк випадок озвучила 
улюбленому нардепові. «Вони можуть шукати 
свідків, звісно. Але… «Щас врем’я таке дурне», – 
відказав він. І, зовсім як той хлопчик, додав: «Бе-
режи себе».
До прокуратури я все одно пішла сама. Із заявою. 
У просторому кабінеті слідчий в особливо важли-
вих справах перекладав папірці з місця на місце, 
із завидною завзятістю виправляв «Адміністрацію 
президента» на «Адміністрацію Президента» в 
надрукованих мною на його комп’ютері свідчен-
нях і довго жалівся, що журналісти зовсім не хо-
чуть співпрацювати з правосуддям. Не йдуть до 
прокуратури ані як свідки, ані як потерпілі. 
Я лише розгублено посміхалась у відповідь – чого 
б це? Сильно побитий на Банковій дніпропетров-
ський журналіст Валерій Гарагуц (слідчі казали 
йому, що під час затримання в руках у нього був 
коктейль Молотова – ціла пляшечка перекису 
водню, яким він саме поливав постраждалого ко-
легу) перебував якраз у СІЗО як один із організа-

торів заворушень біля АП. Львівському фотогра-
фові та активістові Євромайдану Олегові Панасу 
заламували руки люди в цивільному, доправили 
хлопця до Києва та судили його без адвоката… 
Згодом, щоправда, безневинних людей благо-
родно амністували. Але не надто небезпечного 
Дзиндзю. «Не бійтеся в’язниць, – вигукнув він у 
залі суду. – Але якщо ми програємо Майдан – ми 
програємо Україну». Це було 20 грудня.
У неділю, 22 грудня, стріляли в активіста «Дорож-
нього контролю» Володимира Моралова. У вівто-
рок 12 ножових поранень дістав Дмитро Пили-
пець, один із організаторів харківського Євромай-
дану. Того самого дня стало відомо, що в лікарні 
помер побитий правоохоронцями Павло Мазу-
ренко. У ніч на 25 грудня невідомі побили журна-
лістку Тетяну Чорновол. «У травмпункт її доста-
вила міліція, підібрали Тетяну на вулиці, – напи-
сав уночі Мустафа. – У неї струс мозку. За словами 
родичів, зараз їй зашивають обличчя». Сама жур-
налістка згодом розповіла: били її щонайменше 
двоє. 
Майдан це мовчки не проковтнув. І там, на Май-
дані, страшно не буває – страшніше читати но-
вини вдома. Там не брудно. Там не холодно. Там, 
усупереч повідомленням кримських ЗМІ, немає 
зомбі… Знайомих активістів і колег, із якими ми 
ще місяць тому віталися й теревенили на кожній 
акції протесту, я зустрічаю там украй рідко. Знаю, 
всі вони там. Тепер так просто не зіткнешся – лю-
дей забагато. Це й добре. Зрідка ми все ж таки по-
мічаємо одне одного в багатотисячному натовпі, 
усміхаємось і далі біжимо у своїх справах. 
Іноді мені здається, що о-о-ось там, серед закло-
потаних протестувальників, я бачу й Дзиндзю. Та 
ні, він, звісно, за ґратами. Не дуже добре знаю 
його – ну пригостив якось кавою, ну взяв у рейд 
«Дорожнього контролю», ну допоміг пробитися 
до заблокованого «Беркутом» суду десь на Пол-
тавщині. Але дуже хотіла б почути те, що він ска-
зав би тепер, після пострілів, ножових, після від-
морозків, що мовчки б’ють жінку на нічній трасі. 
Тепер, коли в’язниця вже не здається поганим ва-
ріантом. Та й просто на Майдані дотепного Андрія 
Дзиндзі, який усюди встигає та вміє чудово тро-
лити правоохоронців, дуже не вистачає.
Щоправда, вистачає священиків. Усе забуваю спи-
тати в них, чи справді одинадцята заповідь Божа, 
несправедливо забута серед усім відомих та під-
тверджених знеціненими законами України по-
рад не красти та не вбивати, дуже проста. Ось 
така: «Не бійся». Нічого. 

    «Не бійся».           
Нічого 

Автор: 
Валерія 

Бурлакова 
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Дорога перемога Путіна
Із нинішньою владою Україна стала призом, за який не варто змагатися

Ч
ергова перемога Владіміра 
Путіна, чергова поразка 
Заходу. Таким у Москві й 
столицях обабіч Атлан-

тики бачать результат боротьби 
за Україну – державу, що розри-
вається між Росією та Європей-
ським Союзом.

17 грудня, після зустрічі пре-
зидентів РФ та України Владіміра 
Путіна й Віктора Януковича, 
Кремль вирішив позичити Києву 
$15 млрд і знизити ціну на газ від 
$400 до $268 за 1 тис. м³. Такою є 
нагорода за відмову Януковича 
від підписання Угоди про асоціа-
цію з ЄС. Не дивно, що гроші та 
політичне прикриття для його 
дерибану й силових методів ви-
явилися кращим стимулом, ніж 
пропозиція Брюсселя щодо за-
безпечення верховенства права, 
вільної торгівлі, конкуренції та 
реформ.

Однак, якщо зазирнути глиб-
 ше, перемога Путіна й поразка 
Європи видаються менш очевид-
ними. Певно, Янукович ніколи й 
не збирався підписувати Угоду з 
ЄС, принаймні задарма. Тим ча-
сом, створюючи відповідну ілю-
зію, він мав змогу торгуватися з 
російським лідером, який тепер 
погодився дати гроші, попри те 
що господар Банкової так і не по-
ставив свого розчерку під домов-
леністю про вступ України до єв-
разійського Митного союзу.

Ані Янукович, ані Путін, ані 
лідери ЄС не брали до уваги по-
чуття українців, які тисячами ви-

ходять на київський Майдан 
упродовж останніх п’яти тижнів. 
Народ розлютило те, що прези-
дент продав майбутнє країни за-
ради власної вигоди, та найбіль-
 ше обурення викликало застосу-
вання сили проти студентів 30 
ли  стопада. Скромна вулична ма-
ніфестація проти відмови від 
Угоди з ЄС переросла в націо-
нальне пробудження й завзятий 
протест проти клептократичної 
пострадянської держави. Після 
марної спроби Януковича зачис-
тити київські вулиці від демон-
странтів 11 грудня барикади роз-
рослися, дух Майдану став рішу-
чішим, а розкол у лавах україн-
ської еліти очевиднішим. Криза 
призвела до втрати впливу пре-
зидента.

Погроза США щодо запро-
вадження персональних санкцій 
проти нього, його родини та по-
плічників відбила Януковичу охо-
 ту до застосування силових мето-
дів. Він сподівається, що про-
тести на Майдані вщухнуть на тлі 
різдвяних і новорічних святку-
вань. З огляду на слабкість укра-
їнської опозиції цілком імовірно, 
що так і станеться. Однак угода 
Кремля з Януковичем завела пе-
реговори України з ЄС у глухий 
кут, тож навряд чи політична 
криза вщухне. Не зміниться й си-
туація зі слабкою та нереформо-
ваною економікою країни.

Криза в Україні ускладню-
ється загрозою економічного 
краху, який відтепер стане про-
блемою Росії. Золотовалютні ре-
зерви Києва вичерпуються, він 
відчайдушно потребує коштів, 
щоб пережити зиму й запобігти 
дефолту. Путін зірвав угоду Укра-
їни з ЄС, тож тепер не має вибору 
й мусить платити. Однак незро-
зуміло, що він отримає взамін 
(може, тому й було вирішено, що 
знижку на газ переглядатимуть 
щоквартально). З огляду на жа-
люгідний економічний стан кра-
їни та ненадійну політичну пози-
цію Януковича будь-яка грошова 
допомога може виявитися мар-
нотратством. На відміну від по-
зики МВФ, російські гроші (виді-
лені здебільшого з Державного 

фонду соціального забезпечення) 
не прив’язані до жодних умов. 
Принаймні на папері.

Однак Путін міг узяти з Яну-
ковича обіцянку розчистити ву-
лиці від протестувальників і за-
безпечити вступ Києва у Євразій-
ський союз до або відразу після 
президентських виборів 2015 
року. Але спроможність україн-
ського керманича дотримати 
слова й не роз  в’язати громадян-
ського конфлік  ту є щонайменше 
сумнівною. Біль  ша частина дер-
жави (зокрема, столиця й Захід, у 
випадку вступу України до Євра-
зійського союзу) може відреагу-
вати вкрай різко. Однак для Пу-
тіна, який колись назвав розпад 
Радянського Союзу «найбільшою 
геополітичною катастрофою ХХ 
століття» і який вважає себе та-
ким собі збирачем російських те-
риторій, немає зависокої ціни за 
втримання України на орбіті 
Кремля.

Знає Путін і те, що, перетво-
рившись із корумпованої авто-
кратії на конкурентну демокра-
тію, Україна створила б загрозу 
його режимові, так само як ре-
форми в Чехословаччині 1968 
року – Радянському Союзу. Побо-
юючись поширення революцій-
ної зарази, Росія нібито заборо-
нила молодим українцям, зовні 
подібним до протестувальників із 
Майдану, в’їзд на свою терито-
рію, попри безвізовий режим між 
двома країнами. Тоді як СРСР ви-
користовував танки та більшо-
вицьку ідеологію, Путін надає пе-
ревагу грошам і націоналізму.

Висловлювання господаря 
Кремля щодо росіян і українців як 
«єдиного слов’янського народу» 
супроводжувалися неприємною 
українофобською пропагандою на 
державному телебаченні РФ. При-
значення Дмітрія Кісєльова, за-
взятого антизахідно  го й антиукра-
їнського пропагандиста, керівни-
ком нової урядової інформаційної 
агенції «Россия сегодня», створе-
ної замість «РИА Новости», є 
ознакою деградації режиму. Як 
підтверджує досвід СРСР, це ще 
більше відштовхне колишні ра-
дянські республіки від Москви. 
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ЦІНА АМБІЦІЙ.
З огляду на жа-
люгідний еко-
номічний стан 
України та не-
надійну по-
літичну пози-
цію Януковича 
грошова допо-
мога Кремля 
може виявити-
ся марнотрат-
ством
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Автор: 
олексій 
Сокирко

Новий час
«м

и втрачаємо час», – кажуть полі-
тики. «Ми марнуємо час», – вто-
рять священики. «Нам усім бра-
кує часу», – нарікають соціологи. 

Купуючи речі й пристрої, щоб його заощадити, 
відчуваємо, що з кожним новим придбанням він 
стає для нас іще більшим дефіцитом… Напере-
додні Нового року відчуття часу загострюється: 
не минає і дня, щоб ми стурбовано не кинули 
оком на календар, а циферблат годинника щем-
ливим мерехтінням чисел нагадує бомбу з го-
динниковим механізмом у трилері.
Хто взагалі видумав час? Жодному історикові не 
під силу дати відповідь на таке запитання: все, 
що ми знаємо про цю невловну субстанцію, почи-
нає свій відлік відтоді, коли людина насміли-
лася її виміряти, а згодом спробувала приру-
чити й підкорити. Цінність часу як такого люд-
ство осягнуло аж ніяк не відразу. В практич-
ному сенсі шанобливість до нього першими по-
чали виявляти вчені-гуманісти, як-от італій-
ський проповідник Доменіко Кавалька, котрий 
у своєму трактаті «Discipline degli Spiritual» при-
святив дві глави «утраті 
часу» та обов’язкові «бе-
регти й рахувати» його. 
Вслід за гуманістами 
естафету ощадливості 
підхопили протестанти, 
які згаяні години порів-
нювали зі змарнованим 
євангельським талантом, «Божим покликан-
ням», а нероб і ледарів – із тваринами, не гід-
ними людського звання. Відтепер розумному 
й ощадливому використанню підлягав не лише 
час, зайнятий службою чи працею, а й дозвілля, 
котре годилося присвячувати передусім само-
вдосконаленню та духовному розвиткові.
Час, що довго був монополією церкви (монастир-
ські й храмові дзвони часто-густо залишалися чи 
не єдиним побутовим хронометром для міщан та 
селян), поступово «вивільнився» з-під опіки клі-
риків і почав служити решті суспільства. Переду-
сім купцям та фінансистам, що заходилися вста-
новлювати йому ціну, залежно від тривалості 
торговельної кон’юнктури, врожаїв, коли-
вання валют і купівельного попиту. Лихварям 
він коштував грошей у буквальному сенсі, 
адже відсотки наростали відповідно до тер-
міну кредиту, який вимірювали за допомогою 
календарів і годинників з аптечною точністю. 
Церква намагалась опиратися, аргументуючи 
свою поведінку тим, що «час є даром Господ-
нім і не може продаватися», але марно: цехові 
куранти, а згодом фабричні гудки впевнено 
позбавляли його божественної монополії поді-
бно до того, як поширення університетів по-
тісняло монополію церкви на знання як «од-
кровення».

Стратегічне значення часу відчула й держава. 
Король Карл V Мудрий розпорядивсь, аби всі 
дзвони Парижа відбивали години узгоджено з 
годинниками на вежах монаршого палацу, – за 
кілька століть у європейську практику ввійде 
еталон державного часу, котрий перетвориться 
на один із важелів політичного панування.
Найменше у плані відчуття й використання пощас-
тило категорії часу в царині приватного життя. Лю-
дина дуже довго не мала поняття про персональну 
хронологію, узгоджуючи свої дні із природним ка-
лендарем, а згодом також із церковним. Відтак пи-
тання, скажімо, про дату народження чи смерті пе-
ретворювалося на справжній ребус не лише для 
простолюдинів, а й для осіб освічених. Санчо 
Панса хоч і не знав точно, скільки років його 
доньці, зате був переконаний, що вона цілком до-
росла й здорова, як на те, щоб вийти заміж. Тоді як 
старший сучасник Сервантеса, швейцарський уче-
ний Томас Платтер зізнавався, що ні в чому не був 
так слабо впевнений, як у часі й даті своєї появи на 
світ. Два найчутливіші персональні хронометри 
людини – календар і годинник – виправляли ситу-

ацію дуже повільно. І 
хоча перший уже й про-
давався на сільських яр-
марках у ХVІІ столітті, 
другий залишався ма-
лодоступним для біль-
шості аж до Першої сві-
тової війни. Зіткнув-

шись у ХХ зі щільно, практично до неможли-
вого, спресованим часом, земляни раптом за-
почувалися безпорадними й нещасними.

Утім, час тріумфував. Він підкорив не лише лю-
дину, а й інші субстанції. Ще наприкінці ХІХ сто-
ліття британський фізик Джеймс Максвелл запро-
понував створення абсолютних одиниць вимірю-
вання на основі незмінних і повністю ідентичних 
атомів. Уже наприкінці минулого століття ця ідея 
втілилась у життя: абсолютний метр визначили, 
виходячи з довжини атомних хвиль, а секунду – з 
частоти випромінювання атомів та молекул. Зго-
дом усі еталонні величини, за допомогою котрих 
визначали відстані, почали трактувати як залежні 
від часу. Він, як константа, остаточно запанував 
над швидкістю, відстанню, а заодно й людиною.
До чого це я? А до того, що все згадане насправді є 
штрихами до нашого колективного портрета. Так, 
час абстрактний і невловний, але від нього зале-
жать цілком конкретні й матеріальні речі: наше 
життя, добробут, безпека, мрії, настрій… Зараз 
наш час ми переживаємо з особливою тривогою. 
Що буде далі? Але хіба не ми самі, попри все, за-
лишаємося головним мірилом власного життя? 
Нові враження й переоцінки постійно дають нам 
нову систему координат, а отже, й новий час. Ви 
помітили, що місяць тому він був геть не такий, як 
зараз, у період Майдану? 
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СУТНІСТь
«Не чіпайте! Це ж моє дитин-

ство!» – ридало крихітне дів чи-
сько, прикриваючи довгою спід-
ничкою піщані палаци й усіх 
їх мешканців. Дві інші дівчинки 
мовчки намагалися затоптати 
ніжками крихке королівство. Я 
дія  ла як Deus ex machina в дав-
ньогрецькому театрі: зненацька й 
радикально. «Бачите он ту каме-
 ру спостереження? – спитала я в 
хуліганок, показуючи на вулич-
ний ліхтар, – вона записала всі 
ваші дії. Зараз викликаю міліцію 
(я витягла мобілку) – вона з вами 
розбереться». – «Не треба», – за-
ревли малі. Я помилувала їх, але 
пообіцяла повернутися. Не вірю, 
що люди народжуються «напів-
фабрикатами» і їх можна якось 
відшліфувати. Хіба що навчити 
користуватися виделкою й но-
жем. Сутність народжується ра-
зом із дитиною. 

СеНС жиТТЯ
«Ти трудоголік! Мало того, що 
рідним псуєш свята, – спе-
ресердя промовив найстарший 
член моєї родини. – Мусимо че-
кати, поки закінчиш усе, що на-
мітила! Не розумієш, що такі, 
як ти, мають обов’язково хоч 
трохи відпочити, щоб потім пи-
сати легко, швидко, радісно!» 
Я мовчки вимкнула комп’ютер, 
і ми всі разом пішли гуляти сві-
том, який уперше по-справж-
ньому на наших очах завіювало 
хуртовинами. Провалювались у 
невидимих ямах навколишніх 
лісів-полів, спотикалися, мало 
не падали. Але чомусь стали та-
кими щасливими! Повернулися 
всі до хати веселі, мокрі й стра-
шенно рідні. Потім спільна ве-
черя десь до другої ночі. Проки-
нулась я о сьомій. За дві години 
написала все, що не виходило 
вчора. 

ПАРФУми
Маленький флакон. Порожній. 
Та коли директор Володимир-
Волинського історичного музею 
відкрив його, з’явився ледь чут-
ний запах. Легкий і чарівний. 
Це стало найжахливішим вра-
женням, хоча перед тим нам по-
казували потрощені прикла-
дами гвинтівок дитячі голівки, 
штабелі кісток, шурфи, що свід-
чать про масштаб братських мо-
гил нещасних в’язнів, яких по-
хапцем стратили енкавеесівці в 
1941 році. Там, на розкопках, бу-
 ло страшно й боляче, сльози ду-
шили, але в кімнатці музею біль 
став зовсім нестерпним. Живий 
запах парфумів, що тішив ко-
лись невідому юнку. «Обов’яз-
ково підіть до церкви перед 
відрядженням», – попереджа-
 ли знайомі археологи з Волині. 
Була і перед, і після. Не допома-
гає. Болить. 

ПлюС 103
10-та ранку. Мінус сім. Поспі-
шаю на маршрутку: об 11-й має 
розпочатися нарада. Скраю ву-
лиці на асфальті лежить бомж, 
на боці. Повз нього люди: по-
одинці, вдвох, гуртом, із дітла-
хами й без, студенти педунівер-
ситету Драгоманова… Ніхто не 
зупиняється, ніхто не підходить. 
Торкаюся його обличчя: живий. 
Біжу, але дорогою телефоную 
103. Брешу, що на моїх очах зне-
притомнів і впав чоловік. Що 
поруч із ним літні пані чекають 
на лікарів. Диспетчер допиту-
ється, чому я поспішаю на ро-
боту, чому на 11-ту, чому пенсіо-
нерки не телефонують… Дик-
тую номер своєї мобілки, лякаю, 
що обов’язково перевірятиму, 
чи приїхала швидка, чи надала 
допомогу… Підсумок: бомжа за-
брали-таки до клініки. Лікують. 
Дякую. 

НоВА ШколА
Дівчинка, братик якої пішов 
у перший клас, назвалася вчи-
телькою і розповіла нам, дорос-
лим, що в спеку не можна йти 
на майдан Незалежності й 
Олімпійський стадіон, мовляв, 
радіація каміння збільшується 
в багато разів! І я відразу зга-
дала мій повстансько-ро ман -
тичний 1990 рік і намети голо-
дуючих студентів, як щодня хо-
дила їх підтримувати. Ми всі 
протестували проти СРСР, за 
ліквідацію залізної завіси між 
нами та Заходом і, найголо-
вніше, за незалежність Укра-
їни. До студентів підходили 
якісь люди з характерною ви-
правкою і говорили, що не 
можна довго лежати в центрі 
Києва – радіація. Їм не вірили і 
трималися до кінця. 

ПоГлЯД
«Знаєш, чому небо таке тяжке й 
сіре, що сонечко не може проби-
тися? – питає мене крихітка й 
сама відповідає. – Там великі 
мільярди тендітних біло-сріб-
лястих сніжинок і прозорих льо-
дяників. Вони чепуряться, хизу-
ються своєю красою одне пе-
ред одним та накопичують сили. 
А перед Новим роком закружля-
ють у небі й прикрасять землю». 
Олесі п’ять років, в неї величезні 
волошкові очі, чарівна усмішка 
й страшний діагноз. Ми випад-
ково зустрілися на подвір’ї ди-
тячої лікарні-сиротинця, куди я 
привезла іграшки-подарунки до 
свята новорічної ялинки. Їх до-
помогли зібрати родичі, друзі й 
знайомі. Окрема подяка колегам 
і колежанкам із Тижня. Всім 
здоров’я, радощів, знайти себе у 
світі й світ у собі. Олесі – ще й су-
перліків. 

Пам’ятаємо…

наш тиждень
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