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 Факти тижня 

Ц
е неправда, що в країні за-
раз усе спокійно і нічого не 
відбувається. Що всі мирно 
святкують Новий рік та 

Різдво, п’ють горілку і їдять олів’є 
з ковбасами. Неправда, що влада 
роз’їхалася на канікули, а опози-
ція дофестивалює на Майдані 
останні дні. У країні точиться 
вій на. Справжня. І хай не буде ні 
в кого ілюзій – усе по-дорослому. 
Горить техніка, тріщать щелепи, 
набирають обертів провокації, за-
хлинається від креативу пропа-
ганда. Поки що незадіяний осно-
вний аргумент, та й слава Богу. Бо 
хоч добре стріляти, здається, вмі-
ють по обидва боки, але розуму 
наразі вистачає цього не робити. 
Тільки чи надовго. 

Хто чекає на вулицях шанців, 
танків і військового стану, може 
цього не дочекатися. Час гранді-
озних баталій минув ще в XX сто-
літті. Це надто дорого коштує і 
має занадто видовищний вигляд. 
Нинішня українська влада не лю-
бить видовищ, якщо це не фут-
больні чемпіонати чи не від-
криття казково дорогих об’єктів 
інфраструктури. З розвитком ви-
соких технологій люди взагалі де-
далі більше схильні уподібнюва-
тися до щурів, ховатися за висо-
кими мурами і рідко виходити на 
денне світло. А українські чинов-
ники тим паче. Їхня спадкова 
сов кова нелюбов до прозорості не 
дає їм змоги вв’язуватись у війну 
відкрито. Тим більше з власним 
народом, тим більше коли ще не 
всі ресурси брехні вичерпані, а 
шанси на перемогу хоч і повільно 

Подвійний теракт у Волгограді. 
Впродовж доби в російському 
місті пролунали два потужні ви-
бухи. Загинули 34 особи, понад 
70 поранено

Євровійна снайперів

Опубліковано Тези про 
300-річчя возз’єднання Украї-
ни з Росією, схвалені ЦК КПРс, 
якими офіційно затвердили 
схему тлумачення відносин між 
двома «братніми» народами
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Виверження вулкана 
Етна спричинило Ве-
ликий сицилійський 
землетрус, що за-
брав життя від  
60 тис. до 100 тис. 

У Любліні розпочав ро-
боту сейм, присвячений 
питанням унії Польщі та 
Литви, який через півроку 
завершивсь утворенням 
Речі Посполитої

Тиждень  
в історії

Верховний суд Франції схвалив легітимність  
75-відсоткового податку для громадян із річним  
доходом понад €1 млн. За його рішенням така ставка 
є тимчасовою і поширюється на кошти фізичних осіб, 
отримані у 2013–2014 роках

непередбаченого розвитку ситуа-
ції. Спробувавши вдатися до гру-
бої сили і зламавши кілька зубів, 
стратеги з Банкової тверезо оці-
нили свої танучі сили й зробили 
ставку на «лікування часом» і за-
лякування. Вичікування, позірна 
бездіяльність та гуманність мож-
новладців у поєднанні з точко-
вими репресіями повинні були, 
на їхню думку, довести неефек-
тивність стояння на Майдані й 
повільне погашення запалу про-
тестувальників. Ті, хто вийшов на 
вулиці, мусять рано чи пізно вто-
митися, розчаруватися і піти геть. 
Найактивніші, отримавши свою 
дозу кримінальних справ чи по-
збувшись кількох зубів, мали би 
плюнути на все й дати задній хід…

Розрахунки не лише не справ-
дились, а й стали стимулом для 
противника переглянути свої спо-

наближаються до нуля, але ще не 
обнулилися.

Ілюзорність спаду революцій-
ної активності не показник зати-
хання протестів. Навпаки. Про-
тести з масового стояння в од-
ному визначеному місці плавно 
переходять в активнішу фазу. Її 
можна було б класифікувати як 
позиційну війну, але це трохи не 
те. Обидві сторони з огляду на 
певні обставини вибрали цілком 
закономірну, менш витратну і 
водночас ефективнішу тактику, 
що відповідає духові часу, – за-
вдання точкових ударів. Цей ви-
бір не можна назвати свідомим, 
радше вимушеним. Влада була 
змушена вдатися до нього, щоб не 
вступати у відкрите протистояння 
на вулиці, чудово розуміючи, що 
ще одне масове застосування 
сили цілком логічно призведе до 

автор: 
Роман Малко

Корупційний скандал у  
Туреччині. В межах масштаб-
ного розслідування про зло-
вживання в уряді у відставку 
подали 10 міністрів

ТОЧКОВА 
ТАКТИКА. 
Уникаючи 
повномасш-
табного 
зіткнення, 
влада й 
опозиція 
зосереджують 
свої сили 
на окремих 
заходах –  
від розправ із 
громадськими 
активістами 
до пікетувань 
державних 
установ 
і маєтків 
можновладців
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соби боротьби. Очікуване розча-
рування не перетворилося на ма-
сову втечу. Навпаки. Запал, який 
вивів людей на вулицю, тільки 
кристалізувався в реальні справи, 
які хоч і видаються ще дрібними 
та малоефективними, але вже на-
тякають на цілком реальний пере-
можний результат. Те, чого не 
можна домогтися, стоячи на Май-
дані й пританцьовуючи під му-
зику, можна, виявляється, отри-
мати, вдавшись до конкретних 
дрібних акцій. Щури, як відомо, 
не люблять світла, а тому візити у 
їхні лігва страшніші для них, ніж 
багатомільйонні походи вули-
цями столиці. 

Одне пікетування маєтку чи-
новника, підкріплене відеозйом-
кою його казкових «надбань» із 
тенісними кортами та басейнами, 
здатне, виявляється, завдати дуже 
болючого удару. І постреакція на 
такі візити тільки підтверджує це. 
Безглузді й недолугі залякування 
автомайданівців, звинувачення їх 
у міфічних гріхах лише додають 
запалу. Країна потроху прокида-
ється. Провінцію і традиційне за-
пілля влади також лихоманить. 
Хай та лихоманка ще мало від-
чутна і не глобальна, та все це 
лише питання часу. Що більше 
розкручуватиметься маховик ре-
пресій і бандитизму, то різкішою 
ставатиме реакція. Страх помалу 
відходить на задній план, бо всі 
чудово розуміють, що точка непо-
вернення пройдена. Так, брати на 
себе відповідальність за щось ра-
дикальніше ні влада, ні протес-
танти не хочуть або й нездатні. 
Але зупинити лавину вже також 
неможливо.

Нинішній Майдан уже далеко 
не той, що був дев’ять років тому, і 
це всі давно зрозуміли. Зійтися, 
аби згодом розійтися, його учас-
ники ніколи не погодяться. Люди, 

які повстали, готові стояти до 
кінця, і це демонструють не лише 
соцопитування, а й здоровий 
глузд. Груба, недолуга і брехлива 
поведінка влади наочно дово-
дить, що переможцем у цій ситуа-
ції може вийти лише один, і, 
швидше за все, так і буде. Споді-
вання, що все якось розсмок-
четься чи минеться, марні. Всі, 
хто вийшов на Майдан, хто хоча б 
раз засвітився в його кордонах, 
мічені. У них є лише один варі-
ант – перемога. Решта не гаран-
тує нічого доброго: кримінальні 
справи, ув’язнення, втрата біз-
несу, «нещасні» випадки і в кра-
щому разі еміграція. Коли в цен-
трі столиці вже гамселять навіть 
недоторканних нардепів, то чого 
сподіватися доторканним грома-
дянам?

Дрібний «тролінг» влади дає 
свої помітні плоди. Ще не пішли 
«в розхід» дрібні служаки, неви-
димі виконавці, а влада вже не 
здатна втримати ситуацію в руках. 
Тактичні плани не спрацьовують, 
ініціативу беруть у руки бандити-
аматори. Майдан хоч і невміло, 
але починає наводити свої аргу-
менти зрозумілою для влади мо-
вою, а коли ще й ризикне вдатися 
до її методів, тоді навіть важко уя-
вити, що буде. А це ще не було 
серйозного страйку, який обіцяє 
опозиція, ще в кишенях люмпену 
не закінчилися всі гроші, ще кри-
тична маса невдоволення не ви-
лилася на вулиці й країну не за-
штормило. Та все це лише пи-
тання часу. Врешті, ще не було но-
вої спроби зачищення Майдану, 
до якої влада може вдатися з від-
чаю чи зі злості. Здорового глузду 
не робити цього на Банковій усе 
ще вистачає, але й він не безроз-
мірний. І саме цей крок багато що 
прояснив би і пришвидшив би. 
Адже існування Майдану нині, 

Євровійна снайперів

У Радянсько-
му союзі за-
проваджений 
ступінь кан-
дидата наук
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народився станіслав Виспян-
ський, поет, драматург, жи-
вописець та дизайнер, назва-
ний «четвертим польським 
пророком» (після Міцкевича, 
словацького та Красіньського)

чеський студент Ян Палах 
здійснив акт самоспален-
ня на знак протесту проти 
придушення Празької вес-
ни військами країн Вар-
шавського договору

Підписано Кільські мир-
ні домовленості. Данія 
поступилася Швеції Нор-
вегією, отримавши ост-
рів Рюген та право на 
шведську Померанію

Латвія перейшла 
на євро. Від 1 січ-
ня цього року кра-
їна офіційно ста-
ла 18-м членом 
єврозони

сніговий шторм у сШа.  
16 осіб загинули. Був паралізо-
ваний рух транспорту. У штатах 
Нью-Йорк і Нью-Джерсі оголо-
сили надзвичайний стан

хоч як дивно, в інтересах влади. 
Вона зацікавлена в цьому куди 
більше, ніж опозиція. Майдан 
відтягує на себе майже всі емоції, 
весь негатив та всю агресію, які 
хоч якось ще можливо контролю-
вати. Там, м’яко кажучи, випуска-
ється пара, і коли його знищити, 
то все це, мов лавина, покотиться 
у відомому напрямку. 

Прогнозувати, як усе повер-
неться, коли настане розв’язка і 
хто в результаті вийде перемож-
цем, нині не візьметься ніхто. 
Хоча, здавалося б, зрозумівши 
причини і логіку дій, що при-
швидшують увесь цей глобаль-
ний броунівський рух, можна 
було б серйозно мінімізувати 
негатив  ні наслідки для всіх учас-
ників конфлікту і вберегтися від 
найстрашнішого. Але, мабуть, і це 
намарне. Бо ні влада, ні опозиція 

не демонструє чіткого розуміння 
ситуації. У них немає плану дій і 
хоча б якихось схем виходу. Ба-
жання одних утриматися при 
владі й зберегти «стабільність», а 
інших усунути реформаторів-
узурпаторів – це лише констата-
ція «добрих намірів». Усе наба-
гато глибше і незрозуміліше. Гра 
йде на багатьох рівнях водночас, 
починаючи з дрібних провокацій 
на кшталт підпалу фойє готелю і 
закінчуючи газовим коханням із 
Путіним. Тільки і це все може ви-
явитися малоефективним, коли 
ініціативу візьме справжня сила 
– народ. 

Під час новорічних свят  
Україною прокотилася хвиля атак 
на пам’ятники Лєніну (на Одещині, 
Житомирщині, Черкащині та  
Дніпропетровщині)
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У Грузії під наглядом 
поліції демонтували 
пам’ятник сталіну.  
Відповідне рішення ухва-
лила влада міста Телаві 
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ОДнЕ ПіКЕТУВаннЯ МаЄТКУ 
чИнОВнИКа, 
ЗДаТнЕ, ВИЯВЛЯЄТЬсЯ,  
ЗаВДаТИ ДУжЕ БОЛючОГО 
УДаРУ



МайжЕ сЕРйОЗнО

 Факти тижня 
сенат сШа ухвалив резолюцію щодо України. У документі за-
значено, що в разі дальшого державного насильства супроти 
мирних демонстрантів президент і Конгрес повинні розглянути 
можливість санкцій стосовно чиновників, зокрема візових і замо-
рожування активів

ПРЕЗИДЕнТсЬКа 
ГЕОГРаФіЯ 

Пожежа на заводі «Хар-
трон» у Харкові. Загину-
ли вісім людей. Офіційна 
версія – порушення правил 
безпеки

Опозиційна більшість

За даними Соціологічної групи «Рейтинг» та Центру SOCIS

Якби вибори відбулися в грудні 2013 року, до 
парламенту за партійними списками 
потрапили б так само, як і після виборів-2012, 
представники п’яти політсил. Про це свідчить 
останнє дослідження Соціологічної групи 
«Рейтинг». Щоправда, баланс істотно 
змінився б на користь опозиції. Партія влади 
та комуністи втрачають підтримку. В 
опозиційному таборі помітно додався 
рейтинг УДАРу, а ось «Свобода» дещо здала 
свої позиції. 

ПР Батьківщина УДАР КПУ

Не брали б участі 
у виборах 

(грудень-2013)

Не визначилися
(грудень-2013)

«Свобода» 

% тих, хто визначився (грудень-2013)       

результат виборів-2012

?

% загальної кількості опитаних (грудень-2013)          
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РЕйТИнГ

Щ
одо засвоєння професором Януковичем шкільної програми давно ви-
никали сумніви. Однак досі вони стосувалися здебільшого пізнань 
президента в царині літератури. 

Тепер очевидними стали пробіли в географії. Те, що Віктор Федо-
рович схибив у зовнішньополітичних координатах, уже ні для кого не є таєм-
ницею, але він і на українській місцевості останнім часом орієнтується не 
вельми. 

У 2012-му президентське «покриття» не поширювалося лише на Волинь, 
тож торік на Різдво гарант завітав саме туди. 

А от далі його мандрівний запал став згасати: за весь 2013-й він устиг лише в 
11 регіонів, причому рідну Донеччину відвідав тричі. А ось більшість західних об-
ластей і добра половина центральних не вписалися в щільний графік робочих по-
їздок Януковича. 

Цікава статистика: 2012-го він мав 26 робочих поїздок регіонами, 2013-го – 
21. Але різниця відчутна: схибив десь президентський компас, підвели зорі меж-
игірську астролябію, й азимути гаранта стали дедалі одноманітнішими й перед-
бачуванішими. 

Сучасна мапа України для Віктора Федоровича, схоже, складається із зон 
підвищеного комфорту («Межигір’я», Донецьк, Єнакієве), територій, придат-
них для приємних подорожей (Крим, Київщина, південно-східні області) й 
terra incognita – так звані опозиційні області, які гарант свідомо ігнорує. 

Хіба що завітає на якусь екзотичну забаву, як-от військові навчання на 
Яворівському полігоні, що на Львівщині. 

ВО «Майдан» 
оголосило 
про створення 
страйкового 
комітету

71% українців 
вважають, що за останній рік ситуа-
ція в країні погіршилася. Дані опи-
тування Центру Разумкова і Фонду 
«Демократичні ініціативи імені Іль-
ка Кучеріва»

До 46,5 млрд грн

зріс дефіцит держбюджету за 11 мі-
сяців 2013-го. Це на 12,81% більше, 
ніж за аналогічний період 2012-го. 
Дані Мінфіну 

Понад 860 тис. 

сайтів і блогів налічувалося в ін-
тернеті станом на 1 січня 2014-го. 
За рік їхня кількість зросла на 37%. 
Дані моніторингової компанії 
Netcraft 

€92 млрд 

такими є сумарні збитки від сти-
хійних лих у 2013-му. Загалом то-
рік нарахували 880 природних ка-
таклізмів. Дані німецької компанії 
Munich Re

187 посад голів судів 

в Україні є вакантними. Дані Вищої 
ради юстиції 

20 людей

вбито торік у Росії на ґрунті ксено-
фобії. 170 осіб поранені. Підрахун-
ки російських правозахисників
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ФЕйс-КОнТРОЛЬМайжЕ сЕРйОЗнО

із сирії вивезено першу пар-
тію хімічної зброї. Термін ви-
лучення зброї масового зни-
щення з країни добігає кінця  
у червні 2014 року

Грецький прем’єр антоніс самарас ого-
лосив про завершення кризи в його кра-
їні перед церемонією офіційної переда-
чі Греції головування в Раді ЄС

Опозиційна більшість

За даними Соціологічної групи «Рейтинг» та Центру SOCIS

Якби вибори відбулися в грудні 2013 року, до 
парламенту за партійними списками 
потрапили б так само, як і після виборів-2012, 
представники п’яти політсил. Про це свідчить 
останнє дослідження Соціологічної групи 
«Рейтинг». Щоправда, баланс істотно 
змінився б на користь опозиції. Партія влади 
та комуністи втрачають підтримку. В 
опозиційному таборі помітно додався 
рейтинг УДАРу, а ось «Свобода» дещо здала 
свої позиції. 

ПР Батьківщина УДАР КПУ

Не брали б участі 
у виборах 

(грудень-2013)

Не визначилися
(грудень-2013)

«Свобода» 

% тих, хто визначився (грудень-2013)       

результат виборів-2012

?

% загальної кількості опитаних (грудень-2013)          
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Печерський райсуд у Києві відмовив у 
звільненні «останньому в’язню Банко-
вої» Ярославу Притуленку, попри ам-
ністію заарештованим під час сутичок 
1 грудня

МИКОЛа аЗаРОВ
за басейни і проти барикад
«Нам потрібно проводити вододіл: від барикад у нашій 
країні не додасться ні хліба, ні масла, ні м’яса, ні басей-
нів, будуть тільки збитки і руйнування», – так оцінив поточ-
ну ситуацію прем’єр під час відкриття оновленого басей-
ну «Купава», директором якого є дру-
жина особистого масажиста Азарова. 
За словами голови Київської ОДА Ана-
толія Присяжнюка, на реконструкцію 
«Купави» витратили 42 млн грн: 35 
млн із державного бюджету та 7 млн 
із місцевого

ЗБіґнЄВ БжЕЗінсЬКИй
відділяє зерна від полови
«Якщо Україна буде підкуплена й підпорядкована Росі-
єю, росіяни швидко почнуть думати, що 
вони відтворили стару Російську імпе-
рію під новим ім’ям, яке винайшов для 
неї Путін: Євразійський союз. Річ у тому, 
що Євразійський союз не вистоїть. Він 
просто не має сутності», – заявив аме-
риканський геостратег

саВіК ШУсТЕР
зізнався
Після того як передача «Шустер live» не вийшла в ефір на 
тижні, коли жорстоко побили Тетяну Чорновол, відомий те-
леведучий зробив низку сенсаційних заяв, зокрема про те, 
що перелік гостей програми затверджували ПР та Адміні-
страція президента. Тим часом Рада «Майдану» заклика-
ла українців ігнорувати телеканал «Інтер», оскільки «впро-
довж останніх тижнів редакційна полі-
тика цього каналу зазнала катастрофіч-
них змін. Без будь-яких об’єктивних під-
став тема Майдану зникла з новин, а 
якщо і подається, то настільки перекру-
ченою, що не має нічого спільного з ре-
альним станом справ»

ВЛаДіМіР ПУТін
керує демократією
Російський президент розпорядився 
створити в Сочі майданчик, де можна 
було б «у вільному режимі проводити 
акції, демонстрації та інші заходи,  
зокрема за потреби – протестного  
характеру»

ДжанЕТ ЄЛЛЕн
здобула ключову посаду
Сенат США обрав нового голову Федераль-
ної резервної системи США. 67-річна еко-
номістка стала першою жінкою на цій по-
саді. Її кандидатуру запропонував прези-
дент Барак Обама, заявивши, що вона змо-
же знизити рівень безробіття і стримати ін-
фляцію в країні
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СОЛІДАРНІСТь. 
Пікет 
журналістів 
і активістів 
під МВС на 
підтримку 
Тетяни 
Чорновол, 
які вимагали 
відставки 
міністра 
Захарченка 

МіліціяВсесильна?
Деталі розслідування побиття Тетяни Чорновол засвідчили пасивну 
підтримку правоохоронцями кампанії терору проти активістів

П
онад 50 допитаних свід-
ків, два десятки експер-
тиз, шестеро підозрюва-
них, із яких один у роз-

шуку, а решта за ґратами... Та-
ким є проміжний результат роз-
слідування справи Чорновол, 
опозиційної активістки й журна-
лістки, жорстоко побитої в ніч на 
25 грудня. Самій Тетяні, за її сло-
вами, відтоді довелось пережити 
чотири допити й дві операції на 
обличчі. На час здачі в друк 
цього числа Тижня пропаган-
дистська війна навколо обставин 
злочину трохи вщухла (поза 
сумнівом, тимчасово). Натомість 
тривають дискусії про самопо-
чуття Тетяни. Консиліум за 
участю представників МОЗ у по-
неділок виніс рішення, що паці-
єнтку можна виписувати; утім, 
чоловік журналістки Микола Бе-
резовий стверджує, що стан її 
здоров’я залишається тяжким. 
Як і у випадку з розслідуванням, 
роботу фахівців (чи те, що мало б 
нею бути) підміняють пошуком 
інформаційних приводів.

«Перед Новим роком ЗМІ з 
посиланням на лікарів повідо-
мляли, що Таня зможе зустріти 
свята вдома, – каже Микола. – 
Але насправді, гадаю, медики 
розуміли, що це малоймовірно». 
Сама потерпіла розповідає, що 
практично не пригадує найпер-
шої розмови з міліцією, котра 
відбулася невдовзі після госпіта-
лізації, і що їй досі нелегко спіл-
куватись або читати новини. 
Втім, голос її звучить як завжди 
впевнено. Так, у cвоєму першому 
після побиття інтерв’ю Чорновол 
висловила думку, що напад на 
неї відбувся за вказівкою Віктора 
Януковича. «Чому він дав наказ 
особисто щодо мене? Були, 
певно, і особисті причини. Я 
останнім часом зробила кілька 
кроків, які дратували його осо-
бисто і членів його родини. Це 
стосовно його резиденції», – по-
яснила журналістка.

ВіДЕО Та ГРа
Chevrolet Aveo Тетяни на нічній 
бориспільській трасі намагалася 
підрізати машина Porsche 
Cayenne Turbo (див. Тиждень, 
№ 52). Відеореєстратор зафіксу-
вав кілька хвилин гонитви зі 
спробами тарану. Одного разу із 
автомобілях, що заблокував 
шлях, уже вистрибнули були й 
кинулись до авто Тетяни двоє 
чоловіків, та вона примудрилась 
об’їхати перешкоду й дати газу. 
Судячи з того, що зафіксовано на 
відео, позашляховик перепиняє 
шлях жертві лише із п’ятої 
спроби. Вже заблокувавши до-
рогу, він дає задній хід і вдаряє 
Chevrolet в капот. Далі, як пояс-
нює Тетяна, вона вибігла з ма-
шини, але її наздогнали. Били 
двоє, цілячись у голову й об-
личчя. Журналістка знепритом-
ніла. Сьогодні стверджує, що на-
падники могли прийняти її за 
мертву й лише тому покинули.

Багато хто помітив, що зло-
вмисники діяли дуже незграбно: 
не вилучили з машини потерпі-
лої відеореєстратор, та й підрі-
зали її зовсім не відразу. Однак 

сьогодні вже відомо, що цей при-
стрій на легковику Тетяни було 
встановлено лише на день ра-
ніше. Слід згадати й про те, що 
першим його отримав батько ак-
тивістки, прибувши на місце по-
дій. Потім запис переглянули 
кілька політичних «командирів 
Майдану», включно з народ-
ними депутатами. І лише тоді 
карту пам’яті передали міліції. 
Пізніше це стало підставою для 
заяв, що відео підкоригували.

«Ніякого цензурування не 
було, – переконує Тиждень на-
родний депутат, заступник го-
лови президії ВО «Батьківщина» 
Сергій Пашинський. – Ми 
тільки зробили копії». За сло-
вами політика, дана модель віде-
ореєстратора китайського ви-
робництва фіксує події епізо-
дами, що й увело в оману деяких 
спостерігачів. Натомість слід-
ство не має претензій до якості 
наданих кадрів.

«Опозиційне» бачення подій 
викликає певні запитання. Де-
путат Пашинський упевнений, 
що Тетяну «вели» спецслужби. 
«Вона вперше за кілька тижнів 
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зосталась одна, і тут-таки на неї 
напали. Очевидно, було не 
тільки візуальне, а й радіотех-
нічне стеження», – вказує він, 
називаючи інцидент не інакше, 
як спробою вбивства. Чоловік 
журналістки Микола Березовий 
загалом поділяє версію про 
спланований замах на її життя. 
«Думаю, було знайдено людей, 
яким світили серйозні статті. І їм 
сказали: зробите оте й оте – від-
будетесь звинуваченням у хулі-
ганстві», – розмірковує він.

Але, по-перше, важко уя-
вити дурня, котрий на таких 
умовах погодиться на вбивство. 
На побиття (котре й сталося) – 
так, але вбивство – зовсім інша 
річ, і навіть «мажор» із дорогим 
Porsche Cayenne не може цього 
не розуміти. Ну й, по-друге, на-
віщо міліція зачинила на два 
місяці п’ятьох осіб, серед яких є 
люди з алібі, як-от Андрій Насі-
ковський, котрий під час нападу 
ходив на курси англійської і 
розмовляв через Skype зі своєю 
дівчиною, а взятий був лише за 
те, що в нього переночував підо-
зрюваний Котенко? Тим паче 
зараз слідство йде не лише за 
«хуліганкою», а й за завданням 
тяжких тілесних ушкоджень. 
Так «своїх» не прикривають.

Згідно з публічними даними 
слідчих, усі затримані, котрі не 
перебували безпосередньо на 
місці злочину, можуть бути спі-
ворганізаторами. Але якщо до 
цього ставитися серйозно, то, ви-
ходить, проти Тетяни існувала 
змова як мінімум шістьох небід-
них чоловіків. Змова добре про-
думана, але чомусь бездарно ре-
алізована: дорогий джип зазда-
легідь виставили на продаж, але 
про переконливу «легенду» так і 
не подбали. Унікальний факт в 
історії криміналістики.

ФЕнТЕЗі-сЛіДсТВО
Уже 25 грудня в міліції заявили, 
що затримали власника поза-
шляховика й «перевіряють» на 
причетність до злочину ще трьох 
осіб. Сам автомобіль, до речі, 
знайшли покинутим у Броварах 
під Києвом. Кількість затрима-
них стрімко зростала: за ґратами 
опинилися Олександр Храмцов, 
Андрій Насіковський, Сергій Ко-
тенко й – невдовзі – брат остан-
нього Олександр.

27 грудня начальник Голов-
ного слідчого управління МВС 
Микола Чинчин створив сенса-

цію, заявивши, що один із підо-
зрюваних «тісно контактував» із 
декотрими народними й місце-
вими депутатами від партій 
«Батьківщина» та УДАР. Серед 
ударівців назвав членів Київ-
ської облради Дмитра Крейніна 
та Ігоря Опадчого. Серед нарде-
пів – представників «Батьків-
щини» Володимира Полочані-
нова, Миколу Княжицького та  
позафракційного Давида Жва-
нію. З останніми двома міг мати 
контакти Сергій Котенко: саме 
на нього частково оформлено 
одну з фірм-«прокладок», яким 
формально належить телеканал 
ТВі, де-факто підконтрольний 
Княжицькому.

Натомість Олександр Ко-
тенко, за словами Чинчина, на-
лежав до банди відомого київ-
ського авторитета 1990-х Савло-
хова, «що входила до злочинної 
спільноти Рибака (Рибки), вби-
того 2005 року, з яким тісно взає-
модіяли брати Клички». Цей па-
саж викликав гомеричний регіт 
у колах кримінальних журналіс-
тів та ветеранів столичної мілі-
ції, адже насправді брати Савло-
хови й Рибка серйозно ворогу-
вали. Що ж до зв’язків між остан-
нім та Кличками, то вони не є та-
ємницею, але наразі ніхто не до-
вів, що з боку грошовитого не-
друга закону тут було щось 
більше за спортивне меценат-
ство. І вже тим паче незрозуміло, 
яким чином ці заяви Чинчина 
могли б допомогти пришвид-
шенню слідства. Не дивно, що 
більше таких виступів (принай-
мні поки що) не чути.

Наразі всі підозрювані діс-
тали по два місяці арешту на час 
слідчих дій. Але в перерві судо-
вого засідання Сергій Котенко 
встиг розповісти журналістам 
свою версію подій, котра зали-
шає більше запитань, ніж дає 
відповідей. Мовляв, він збирався 
збути джип (як пізніше виявили 
активісти Майдану, оголошення 
про продаж саме цієї машини 
справді з’явилося в інтернеті ще 
до нападу на Тетяну Чорновол). 
У день побиття ввечері до нього 
під’їхали двоє потенційних «по-
купців», які відразу попроси-
лися за кермо. Після цього вони 
втрьох гасали передмістями Ки-
єва й тією ж таки бориспіль-
ською трасою. Чи підрізала їх 
Чорновол, господар позашляхо-
вика не помітив, але «покупці» 
нібито погналися за нею саме че-

рез те. А він, наляканий, весь час 
перебував на сидінні позаду. Хто 
при цьому давав задній хід і та-
ранив авто журналістки, якщо 
двоє «покупців», як видно на ре-
єстраторі, вже вискочили із 
джипа, лишається загадкою…

Неважко помітити, що ця 
версія геть не тримається купи. 
Тим паче, вже 28 грудня міліція 
відрапортувала: затримано меш-
канця Дніпродзержинська, ко-
трий приїздив купувати зазначе-
ний Porsche. І він уже зізнався в 
побитті Тетяни. Ось тільки цього 
разу не було ані імен, ані доклад-
ної інформації. Її немає і досі. 
Хоча важливо було б дізнатися: 
якщо це один із двох нападників, 
то хто другий і чому сидять за 
ґратами ще мінімум четверо 
осіб? Але МВС коментарів не дає.

І тут важливим бачиться 
саме факт затримання в перші-
таки дні після інциденту всіх 
поспіль, на кого лише виводили 
контакти, здобуті завдяки ви-
кладеному в мережі реєстрацій-
ному номеру джипа. Здається, 
вітчизняна міліція вже не вміє 
працювати інакше. Можна 
тільки підозрювати, про що (і 
як) говорять зараз із затрима-
ними слідчі на допитах. Крите-
рій тут може бути тільки один: 
відкриті свідчення у вільному 
судовому процесі. В інтересах як 
опозиціонерів, так і Тетяни – до-
магатись, аби він відбувся як-
найшвидше.

Тим часом резонанс від по-
биття Чорновол, зокрема й між-
народний, зовсім не перервав 
кампанії залякування протесту-
вальників. Від 26 грудня спа-
лено чи пошкоджено щонай-
менше п’ять приватних автомо-
білів, у різних містах побито сі-
мох активістів (одного, в Жито-
мирі, – вже вдруге), серед яких і 
народний депутат від «Свободи» 
Андрій Іллєнко, зафіксовано чо-
тири випадки пошкодження 
дверей чи биття вікон у домів-
ках. Справа Тетяни Чорновол – 
найгучніша, але тільки одна з 
багатьох. Щоправда, по-своєму 
унікальна, бо в ній є хоч якісь за-
тримані (інша річ, наскільки об-
ґрунтовано). Те, що в решті ви-
падків міліція виявляється «без-
силою», яскраво показує: ни-
нішня кампанія терору має при-
наймні пасивну підтримку 
структур, які в Україні чомусь 
усе ще називаються правоохо-
ронними. 

ТЕРОР ТРИВаЄ…

27 грудня – в Харкові 
спалений 

автомобіль активіста 
Євромайдану. В 

Дніпропетровську 
невідомі розбили 

скло в машині 
організатора 

протестів Івана 
Маркевича й 

викрали 
відеореєстратор. У 

Миколаєві 
підпалили двері 

квартири місцевого 
євромайданівського 

координатора, 
активістки 

ДемАльянсу Євгенії 
Матейчук

28 грудня – в Харкові 
спалено авто ще 
одного активіста

31 грудня – невідомі 
напали на активіста 

Євромайдану в 
Кривому Розі Андрія 

Шалаєва. 

Лідерці фракції 
«Батьківщина» в 

Криворізькій 
міськраді Вірі 

Вернигор порізали 
всі колеса в машині, 

якою вона мала 
виїхати на 

Євромайдан до 
Києва. 

У Харкові спалили 
автівку чергового 

учасника місцевого 
Майдану, а в 

Донецьку активістці 
Євромайдану Марії 

Олійник невідомі 
розбили автомобіль

3 січня – близько 10 
невідомих жорстоко 
побили народного 

депутата Андрія 
Іллєнка та адвоката 

з ВО «Свобода» 
Сидора Кізіна. 

Напад стався після 
того, як обоє вийшли 
із Шевченківського 

райуправління 
міліції міста Києва

5 січня – в Рівному 
побили активіста 

Євромайдану Віталія 
Примака. За його 

словами, двоє 
невідомих ударили 
його по обличчю на 

тамтешньому 
майдані 

Незалежності

8 січня – у 
Дніпропетровську 
невідомі побили 
трубою учасника 

місцевого 
Євромайдану 

23-річного Ігоря 
Машкевича, який 
допомагав у зборі 

гуманітарної 
допомоги для 

київського Майдану
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Подайте на вибори!
Уклавши сумнівну кредитну угоду з Росією, Віктор Янукович, 
здавалося б, забезпечив собі матеріальний базис для перемоги  
на виборах-2015. Але влада святкує зарано

М
осковські домовленос-
 ті дали відповідь на 
основне запитання для 
режиму: як профінан-

сувати зростання соціальних 
виплат, котре є одним із небага-
тьох важелів підняття рейтин-
 гу Януковича перед вибора-
 ми-2015. Але проект бюджету 
з’явився наступного дня після 
того, як проблема зникла. Ана-
ліз документа показує: позиче-
них коштів може не вистачити 
для того, щоб економіка дожила 
до електоральних перегонів без 
потрясінь. А говорити про зрос-
тання рейтингів нинішнього 
президента взагалі зайве.

Доходи зведеного бюдже-
 ту-2014 заплановано на рівні 499 
млрд грн. За січень – жовтень 
2013-го він поповнився на 363 
млрд. Якщо орієнтуватися на по-
передні роки, коли за 10 місяців 
з’являлося 79% і 80%  
(у 2012-му та 2011-му відповід  но) 
річних доходів, то у 2013-му зве-
дений бюджет отримає 456 млрд 
грн. Це на 43 млрд менше, ніж у 
проекті кошторису-2014. Тож 
для виконання плану на поточ-
ний рік потрібно, щоб база над-
ходжень (фактично номінальний 
ВВП) піднялася на 9,4%. Це за-
хмарна цифра з огляду на те, що 
у 2013-му номінальний ВВП 
зросте на 1–2% (1% падіння ре-
ального ВВП плюс 2–3% зрос-
тання рівня цін). Існує лише два 
гіпотетичні способи досягти та-
кого прогресу. По-пер  ше, за-
вдяки вільним потужностям екс-
портних галузей (металургії, хі-
мії, машинобудуван  ня; на сіль-
ське господарство через рекорд-
ний урожай цього року розрахо-
вувати важко). Але в такому разі 
знову доводиться сподіватися на 
пожвавлення світової кон’юнк -
тури, а його немає, як не було у 
2012–13 роках: це робить еконо-
мічну політику хибною, а на-
родне господарство вразливим. 
По-друге, через пришвидшення 

темпів інфляції. Але, з огляду на 
низьку базу (дефлятор ВВП у 
2013-му становитиме 2–3%, спо-
живчі ціни практично не змі-
няться) та значну частину това-
рів із де-факто фіксованими ці-
нами (деяких із адміністратив-
ним ціноутворенням, а деяких зі 
світовими цінами при фіксова-
ному курсі гривні), для досяг-
нення середньорічного зрос-
тання номінального ВВП на 
8–10% треба на кінець року мати 
двозначні темпи інфляції. А та-
кий сценарій перед виборами 
владі не вигідний.

Зведений бюджет недоо-
тримає 20–30 млрд грн, на які 
уряду доведеться витратити 
частину російських грошей. Ре-
альний дефіцит зведено  го бю-
джету замість закладених 64 
млрд грн виявиться на рівні 
84–94 млрд, тоді як у структурі 
видатків більша част  ка при-
паде на захищені статті, як-от 
соціальні виплати (зокрема, 

трансферт Пенсійному фон-
дові). Оскільки заморозити ви-
плати з огляду на наближення 
виборів ніяк не можна, уряду 
доведеться шукати фінансу-
вання цієї суми. Тут у пригоді 
нібито стає російський кредит 
на $15 млрд (бли зько 120 млрд 
грн). Але, по-перше, Украї  на 
вже отримала з нього $3 млрд, 
які пішли на недофінансовані 
видатки бюдже  ту-2013. По-
дру  ге, Нафтогаз заборгував 
Газпромові $2–3 млрд за спо-
жите в серпні та жовтні – 
грудні блакитне паливо. Із ура-
хуванням цих платежів на 2014 
рік у розпорядженні Кабміну 
залиши  ться $9–10 млрд, тобто 
рівно стільки, скільки потребу-
ватиме реальний дефіцит.

У грошовому забезпеченні 
бюджету також є низка слабких 
місць. Передусім 2014 року тре-
 ба буде погасити зовнішні зо-
бов’язання на 36 млрд грн. Ще 
кілька тижнів тому рефінансу-
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Потреба у валюті
Щороку після кризи дефіцит поточного рахунку фінансували принаймні із двох твердих 
ринкових джерел: інвестицій та приватних запозичень. У 2013-му ці потоки пересохли. 
Цього разу, щоб закрити дефіцит валюти у 2014-му, ставку зроблено на російські гроші. 
Але чи вистачить їх?

$ млрд

Базовий* 
платіжний баланс

За даними НБУ; власнi розрахунками

* Базовий платіжний баланс – сума базових статей платіжного балансу, які обмежує дія ринкових 
сил. Ідеться про поточний рахунок, іноземні інвестиц� (прямі та портфельні), середньо- й довгостро-
кові зовнішні запозичення підприємств та банків, а також відплив готівкової валюти з банківської 
системи.

Уряд у 2014-му 
повинен повернути 

59  
млрд грн, 

а запланував 
позичити аж  

115  
млрд грн
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вання цього боргу бачилося не-
можливим через високі дохід-
ності вітчизняних єврообліга-
цій. Однак укладені в Москві 
угоди зняли напруженість се-
ред інвесторів, а дохідність єв-
робондів упала. Тому в 2014-му 
Україна теоретично зможе взя-
 ти позички за кордоном на рин-
кових умовах, але інвестори по-
чуватимуться настороженими, 
тож будь-який хибний крок 
влади обернеться повторним 
закриттям доступу до глобаль-
ного ринку капіталу. Що стосу-
ється внутрішнього боргу, то 
уряд у 2014-му повинен повер-
нути 59 млрд грн, а запланував 
позичити аж 115 млрд. Рефі-
нансувати першу суму, мабуть, 
вдасться, а от залучити удвічі 
більше за обсяг погашення 
(56 млрд додатково) буде про-
блематично. Упродовж остан-
ніх трьох років комерційні 
банки викуповували не більше 
ніж 10–15 млрд грн ОВДП за 
рік, тож Нацбанку доведеться 
взяти на баланс цінні папери 
уряду на 40 млрд грн. Це 
стільки, скільки НБУ викупив у 
2013-му, друкуючи для цього 
кожну другу гривню, але цього 
разу без негативних наслідків 
для рівня цін (або валютного 
курсу) не обійдеться. Окрім 
того, уряд заклав у бюджет 
2014 року 17 млрд грн надхо-
джень від приватизації, що їх 
може дати лише роздержав-
лення великих об’єктів, жоден 
із яких на сьогодні не готовий 
до продажу. Поряд із цим пе-
редбачено 20 млрд грн на 
попов  нення залишків на ра-
хунках Кабміну та бюджетних 
організацій: сума справді необ-
хідна, щоб уникати затримок із 
виплатами 2014 року.

Унаслідок цього за найгір-
шого сценарію (стагнація но-
мінального ВВП, відсутність 
нових зовнішніх запозичень, 
окрім російського кредиту, й 
стримана купівля ОВДП Нац-
банком, щоб не допустити по-
бічних ефектів) наприкінці 
2014-го уряд опиниться в ситу-
ації, коли в І кварталі 2015-го 
напередодні президентських 
виборів треба буде підвищу-
вати соціальні виплати року, 
але в кишені виявиться порож-
ньо (грошей на рахунках – на 
рівні середньостатистичних за-
лишків). Щоб не постати перед 
загрозою затримки виплат за 

місяць-два до виборів, влада 
муситиме залучати нові зо-
внішні кредити. Але щойно ін-
вестори відчують безперспек-
тивність ситуації, позичити бо-
дай кілька мільярдів доларів 
стане неможливо.

Водночас російські мільяр  ди 
не гарантують відсутності про-
блем із платіжним балансом 
2014 року. Сергій Арбузов уже 
поспішив заявити про збіль-
шення золотовалютних резер-
вів, а агентство Fitch прогнозує 
їх зростання в Україні 2014-го 
до $25 млрд. Але перспективи 
бачитимуться не настільки при-
вабливими, якщо уважніше по-
глянути на платіжний баланс. 
Здешевлення блакитного па-
лива матиме на нього не аж та-
кий вплив, як очікували. Річ у 
тому, що 2013-го Україна імпор-
тувала близько 27 млрд м³ при-
родного газу з РФ. У вітчизня-
ному Міненергетики стверджу-
ють, що 2014-го обсяг поста-
чання становитиме вже 30–33 
млрд м³. Збільшення закупі-
вель потрібне, щоб поповнити 
запаси, які вичерпували впро-
довж минулого року. Коли вра-
ховувати зміну ціни на газ, де-
фіцит базового платіжного ба-
лансу (див. «Потреба у ва-
люті») зменшиться на $2,2–3,0 
млрд. Це єдина добра новина 
для валютних надходжень в 
Україну: решта негативних тен-
денцій збережеться. Приплив 
прямих іноземних інвестицій, 
який за 10 місяців 2013-го змен-
шився на 54%, залишиться не-
значним. Він адекватно відо-
бражає поганий інвестиційний 
клімат, який іноземні інвес-
тори вже, мабуть, твердо асоці-
юють із теперішнім урядом. 
Обсяг чистих зовнішніх запо-
зичень підприємствами за січе-
 нь – жовтень упав на 68%, і це в 
умовах закредитованості біз-
несу та дефіциту хороших ін-
вестиційних проектів, під які 
можна залучити кошти.

Отже, дефіцит базового 
платіжного балансу (див. 
«Пот  ре  ба у валюті») 2014 
року становитиме принаймні 
$8 млрд (середньорічний по-
казник 2011–2013 років плюс 
ефект від знижки на газ). І це 
якщо обся  ги купівлі готівкової 
валюти населенням зали-
шаться на ни  зь  кому рівні. Що 
здатен протиставити цій цифрі 
уряд? Передусім російський 

кредит на $15 млрд. Але, як за-
значено вище, $3 млрд із цієї 
суми використали у 2013-му, і 
ще $2–3 млрд піде в рахунок 
погашення боргу за газ, спо-
житий, але не оплачений упро-
довж останніх місяців 2013-го. 
Залишається $9–10 млрд, із 
яких на поповнення ЗВР може 
піти лише $1–2 млрд, з огляду 
на дефіцит базового платіж-
ного балансу. Але це ще не все. 
За оцінками агентства Fitch, 
2014 року влада – уряд та НБУ 

– має погасити зовнішній борг 
та відсотки за ним на $8,3 
млрд (переважно перед МВФ). 
Чи можна буде їх рефінансу-
вати? Мабуть, ні. Міжнарод-
ний валютний фонд не дасть 
грошей, доки влада не виконає 
його вимог, тобто принаймні 
до виборів. Суто гіпотетично 
уряд може розмістити євро-
бонди. Але сума буде точно 
меншою за вказану.

Тож про збільшення золото-
валютних резервів за результа-
тами 2014 року зайве й гово-
рити. А якщо Росія ще й наду-
має в односторонньому порядку 
переглянути досягнуті домовле-
ності, проблеми із платіжним 
балансом, які за останні три 
роки стали для України звич-
ними, повернуться вже у дру-
гому півріччі. Тож знову-таки 
уряд має надіятися на пожвав-
лення глобальної кон’юнктури і 
зростання експорту, а також шу-
кати за кордоном людей, гото-
вих позичити йому гроші.

Хоч би що обіцяв Янукович 
росіянам в обмін на кредит і 
знижку й хоч би якою таємни-
цею це було, дисбаланси в еко-
номіці не дадуть йому змоги 
спокійно готуватися до вибо-
рів-2015, бо отриманих грошей 
явно замало. Цілком може тра-
питися так, що гостра фаза еко-
номічної кризи настане в Укра-
їні за місяць-два до виборів. У 
кращому випадку час розплати 
прийде пізніше. 

Уряд заклав у 
бюджет 2014 року 

17  
млрд грн 

надходжень від 
приватизації, що їх 

може дати лише 
роздержавлення 
великих об’єктів, 
жоден із яких на 

сьогодні не готовий 
до продажу
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ХОч БИ ЩО ОБіЦЯВ 
ЯнУКОВИч РОсіЯнаМ  
В ОБМін на КРЕДИТ, 
ДИсБаЛансИ В ЕКОнОМіЦі 
нЕ ДаДУТЬ ЗМОГИ сПОКійнО 
ГОТУВаТИсЯ ДО ВИБОРіВ



автор:  
Богдан 

Буткевич, 
Київ – нові 

Петрівці

У полоні «Межигір’я»
Янукович перетворив життя своїх сусідів на кошмар

П
ерше, що робить хоч трохи 
свідомий диктатор, якщо, 
звісно, бажає правити до-
статньо довго, – завойовує 

прихильність тієї частини меш-
канців країни, зазвичай неза-
можної, яка готова продати свої 
громадянські права за матері-
альні блага. Друге – будує свій 
палац якнайдалі від людей, щоб 
його легше було охороняти та 
щоб ніхто не підглядав за розкіш-
ним життям господаря. Віктор 
Янукович, український претен-
дент на роль авторитарного пра-
вителя, наразі все робить на-
впаки. Люмпенів тільки плану-
ють купувати оптом і вроздріб пе-
ред виборами 2015 року на що-
йно отримані якраз під цю справу 
російські гроші, а поселився пре-
зидент не в якомусь відокремле-
ному місці, а просто посеред чи-
маленького села Нові Петрівці, 
зовсім поруч зі столицею, в сум-
нозвісній резиденції «Межи гі-
р’я». Крім того що купа місцевих 
мешканців щодня бачать, яким 
нахабно сибаритським життям 
живе людина, що наразі обіймає 
президентську посаду, так ще й 
це сусідство є вкрай незручним 
для них, у чому Тиждень пере-
конався на власні очі.    

ФЕОД ЯнУКОВИча
Коли автор цих рядків їхав 29 
грудня 2013 року з групою ав-
толюбителів до «Межи гір’я» 
кружним шляхом, щоб спробу-
вати непоміченими таки про-
братися до самої резиденції 
президента, то був упевнений, 
що місцеві будуть якщо не на 
боці Януковича, то принаймні 
не надто радітимуть заїжджим 
зайдам. Особливо коли згадати 
відданість селян своїм «сеньйо-
рам» у вотчинах таких відомих 
феодалів новітнього часу, як 
Тетяна Засуха та Михайло По-
плавський. Однак реальність 
виявилася кардинально іншою: 
новопетрівчани, багато з яких 
безпосередньо працюють на за-
безпечення життєдіяльності 
феоду Януковича, ненавидять 
«гаранта». Навіть не з політич-

ного погляду, хоча й таких ми 
знайшли чимало. Річ у тім, що 
страхи Віктора Федоровича пе-
ретворили буденне життя лю-
дей ледь не на концентрацій-
ний табір.

Януковича тут зазвичай не 
кличуть по імені, а кажуть: «Він». 
Звучить майже як «господар», 
«батько». Так воно і є – виходець 
із донбаського міста Єнакієвого 
перетворив чималеньке навколо-
столичне селище з довгою істо-
рією на власний феод. Ось тільки, 
на відміну від хорошого феодала, 
він не тільки не піклується про 
своїх підлеглих, а й ігнорує їх, бо 
банально боїться. 

Зупиняємося біля розкішної 
будівлі сільради, де засідає одіоз-
ний голова Нових Петрівців Ро-
діон Старенький, який завжди 
слухняно бігає до суду з прохан-
нями про заборону будь-яких ак-
цій біля президентського помеш-
кання. Обабіч кілька яток та кіос-
ків, із яких миттєво виходять про-
давчині бальзаківського віку, що, 
побачивши жовто-блакитні пра-
порці в руках мітингувальників, 

починають підбадьорювати: «О, 
до Фьодорича приїхали. Пра-
вильно, треба цього тхора з нори 
викурювати. Щоправда, він уже 
кілька днів як у Карпати втік – 
чули, як його вертоліт гудів». Я 
спочатку не вірю своїм вухам. 
Підходжу до жінок ближче, 
зав’язую бесіду. Питаю, чому 
вони так не люблять свого санов-
ного сусіда. 

Одна з жінок емоційно всту-
пає в розмову й розповідає, що 
місцевих майже не беруть на ро-
боту до «Межигір’я» – усіх при-
возять з інших міст, усіх добирає 
внутрішня охорона, бо, мовляв, 
місцеві є групою ризику, тому їх 
не можна близько підпускати до 
«тіла». Тож зиску місцеві меш-
канці від можновладного сусіда 
не мають жодного. А ось проблем 
не злічити, і найперша – з мо-
менту переїзду сюди Віктора Фе-
доровича вони фактично пере-
стали бути господарями у влас-
ному домі. Тому дуже радо допо-
магали всім охочим прогулятися 
селом у пошуках неперекритих 
підходів до резиденції. Слід ви-

сТРаХИ 
ПРЕЗИДЕнТа

За словами жителів 
Нових Петрівців, 

усередині 
«Межигір’я» 

постійно чергує 
щонайменше рота 
беркутівців, плюс 

приватна 
кількасотенна 

охорона з колишніх 
співробітників 

спецслужб, плюс 
шестиметровий 

паркан із колючим 
дротом, 

подейкують, під 
електричним 

струмом, плюс 
перериті ровом та 

завалені 
будівельним 

сміттям підходи до 
«Межигір’я» 

майже з усіх боків, 
окрім двох доріг, 

де постійно 
чатують майже 

військові 
блокпости, – це 

тільки те, що 
впадає в око. А 
якщо згадати 

торішні звістки, 
дуже схожі на 

правду, про 
чергову броне- та 

спецтехніку на 
території 

резиденції та 
радіолокаційну 

станцію, яка 
постійно чергує 

біля Нових 
Петрівців, на греблі 

Київського моря, 
спеціально для 

охорони «високої 
особи» з повітря, то 

стає одразу 
зрозуміло, що за 
себе президент 

дуже боїться
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140 га – 
такою є загальна 
площа комплексу 

«Межигір’я»

54 км 
становить 
периметр 

п’ятиметрового 
паркану, який 

оточує резиденцію 
Януковича

знати, таких дуже мало, всюди 
міліція, кордони «Беркута» зі 
щитами, вже звичні киянам пе-
регороджені автобусами та ван-
тажівками провулки – справжня 
тобі війна.

«Відтоді як «Він» тут посе-
лився, нам тут життя немає, – ек-
зальтовано розповідає продавець 
галантереї. – Ще поки він прези-
дентом не став, то якось ще тер-
пимо було. А як обрали його, то 
тут узагалі казна-що коїться. Пів-
села перерили ровами, щоб до 
нього пройти не можна було, по-
стійно купа ментів, увечері на ву-
лицях справжня комендантська 
година. Таке враження, ніби в 
концтаборі якомусь живемо. У 
мене он з ганку той паркан із «ко-
лючкою» видно, так ми тут між 
собою жартуємо, що то для нього 
ще з в’язничної юності звичний 
пейзаж. «Батя, я працюю, твою 
мать», – припечатує майже ри-
мованою лайкою в кінці.  

нЕ ВИсОВУВаТИсЯ!
Коли «Беркут» зупиняє нашу ма-
леньку колону на шляху до госпо-
дарського входу в президентські 
пенати, до нас одразу підходить 
місцева мешканка, симпатична 
жінка середніх років, і пропонує 
свою допомогу. Запитую в неї, чи 
подобається їй жити поруч із та-
кою великою людиною: «Та що 
ви собі думаєте – це просто жах 
якийсь. Увечері не можна вийти 

спокійно на вулицю по хліб – мі-
ліція чи люди у штатському від-
разу чіпляються, куди та навіщо, 
вимагають показати паспорт із 
реєстрацією. Якщо немає, мо-
жуть й арештувати просто біля 
власного подвір’я. Поки люди до 
«Межигір’я» особливо не їздили, 
їх було ще помірно, а з п’ятниці 
(за два дні до ходи на резиден-
цію, організованої з Майдану. – 
Ред.) направили підкріплення. Їх 
дуже багато, всі зі щитами».

Перепитую про її особисте 
ставлення до Майдану: «А в мене 
сестра з чоловіком на Майдані 
живуть, – жваво відповідає жі-
ночка. – Я й сама туди час від 
часу навідуюся. Швидше б його 
вже вигнати звідти», – киває в бік 
«Межигір’я». Поміж розмовами 
вона пояснює частині протесту-
вальників, як можна через яр 
таки пробитися крізь кордони мі-
ліції до помешкання Януковича. 
Кільком сотням із них це справді 
врешті-решт вдалося, хоча 
більша частина мітингувала на 
центральній вулиці Нових Пе-
трівців перед рядами внутрішніх 
військ і «Беркута». 

Вони, до речі, також здиву-
вали. Звичайно, від спілкування 
відмовлялися, але в їхніх очах чи-
талася явна невпевненість. Річ 
навіть не тільки в неочікувано ве-
ликій кількості протестувальни-
ків, що завітали того дня до Но-
вих Петрівців, а ще й у тому, що 
міліція вельми скептично ста-
виться до необхідності таких су-
ворих заходів безпеки «священ-
ної особи президента». Зі своїх 
джерел у правоохоронних орга-
нах Тижню вдалося дізнатися, 
що особовий склад для охорони 
«Межигір’я» добирали вкрай 
прискіпливо, адже бажання охо-
роняти порожнє особисте примі-
щення громадянина Януковича, 
при цьому наражаючись на ри-
зик, не таке вже й велике, на від-
міну, наприклад, від державних 
будівель. А в приватних розмовах 
багато бійців кепкують із «га-
ранта» і не виявляють особли-
вого бажання лягати там кістьми 
в разі, якщо людей прибуде ще 
більше. Водночас міліціонери 
дуже незадоволені тим, що їм до-
водиться вже понад місяць пере-
кривати всі вулиці села, таким 
чином паралізуючи його життя, і 
щодня вислуховувати прокльони 
місцевих жителів, які є заручни-
ками страху президента перед 
власним народом.

Загалом усі були в шоці й 
від тієї кількості людей, близько 
10 тис., які приїхали пікетувати 
резиденцію президента, – на 
обличчях мешканців прогля-
дався приємний подив, що таке 
взагалі можливо. Багато з них 
боялися приєднуватися, однак 
схвально усміхалися з-за своїх 
парканів. «Нас так привчили, 
що тут усе має бути тихо, – роз-
повів вусатий дядько, за його 
словами, місцевий, котрий під-
робляє охоронцем в одного зі 
співробітників Януковича, який 
купив обійстя біля свого шефа. 
«Усіх залякали, мовляв, тут 
президент живе, тож мовчіть і 
не висовуйтеся. Пам’ятаю, як у 
2010-му всіх, хто мешкає поруч 
із дорогою, якою «Він» додому 
їздить, обходили й казали, щоб 
підчас руху кортежу ніхто не ви-
глядав і, борони Боже, не нама-
гався знімати. Лякали, що або 
відразу підстрелять, або потім у 
суд подадуть і все відсудять. То 

люди справді бояться, однак у 
душі «Його» ненавидять. А як 
машини всі в селі перепису-
вали, а як змушують усіх, хто 
має хоч якийсь стосунок до са-
мої резиденції, давати розписку 
про нерозголошення. Ми б і 
раді протестувати, але народ 
якось не звик відкрито це ро-
бити».

Проте прихований спротив 
мешканців Нових Петрівців 29 
грудня всі, хто хотів, побачили. 
Зокрема, автор цих рядків ще пе-
ред поїздкою прочитав у соці-
альних мережах багато дописів 
автохтонів про те, що вони від-
мовляють міліції у приєднанні 
до електромережі в приватних 
будинках для обігріву автобусів 
зі співробітниками внутрішніх 
військ та «Беркута». По приїзді 
впевнився, що це таки правда, 
особливо з боку центрального 
під’їзду до «Межигір’я», де мен-
тів було найбільше. Навіть про-
давчиня у продуктовій крамниці 
таємничо всміхнулася мені й, не 
зважаючи на двох міліціонерів, 
що стояли далі в черзі, сказала: 
«Наступного разу хай сотня ти-
сяч приїздить». 

ПОСИЛЕНІ ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ. 
Спецпризначенці пильно 

охороняють усі підходи до 
«Межигір’я»
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ЗИсКУ МісЦЕВі МЕШКанЦі 
ВіД МОжнОВЛаДнОГО 
сУсіДа нЕ МаюТЬ жОДнОГО. 
а ОсЬ ПРОБЛЕМ нЕ ЗЛічИТИ



23 тис. 
співробітників 
налічує наразі 

Державтоінспекція 
(19,6 тис. – 

атестовані, 3,3 тис. 
– вільнонаймані)

1850 грн 
становить середня 
офіційна зарплата 
співробітника ДАІ, 

тоді як 
неофіційний дохід 
автоінспектора на 

дорозі за місяць 
сягає  

12–15 
тис. грн 

Дані ЗМІ

автор: стас Козлюк 

Даі в законі
Як Державтоінспекція тисне  
на Автомайдан

П
ісля акції Автомайдану під 
«Межигір’ям» до біль-
шості автолюбителів, які 
їхали колоною до села 

Нові Петрівці, навідалися інспек-
тори Державної автомобільної ін-
спекції. Бійці смугастих жезлів за-
прошували водіїв до себе на спів-
бесіди, вимагали підписати про-
токоли, надати машини для 
огляду тощо. Мотивація таких дій 
була вельми шаблонною: нібито 
відмова зупинятися на вимогу да-
ішників. Правозахисники, та й 
самі активісти, заговорили про 
переслідування та спроби заляку-
вання. 

ГОсТі У ФОРМі
2 січня ударівець Сергій Авер-
ченко заявив, що ДАІ відстежує 
водіїв, які активно підтримують 
Євромайдан. Того самого дня про 
візити інспекторів повідомили й 
самі активісти. Так, Андрій Радіч 
у Facebook написав, що до нього 
додому приходили даішники й 
намагалися «щось вручити», а 
згодом, оскільки його не було на 
місці, зателефонували на мобіль-
ний. З’ясувалося, що причиною 
відвідин стало нібито порушення 
ним правил, а саме відмова зупи-
нитися на вимогу працівника ДАІ 
29 грудня на одному з перехресть. 
Андрій наголошував, що в авто 
перебувало чотири людини, тож 
не помітити інспектора було б 
вельми складно. Про прихід да-
ішників того дня повідомила й 
активістка Анна Бадрак. 

Для Андрія все поки що об-
межилося одним візитом. «По-
вторно інспектори не з’яв ля ли ся, 
але чекаю на продовження. Під 
час тієї телефонної розмови мені 
пропонували прийти «сьогодні». 
Порадився зі знайомим адвока-
том. Він сказав, щоб я вимагав по-
відомити мені про ці відвідини у 
встановленому законом порядку. 
Саме так і вчинив, й представник 
тієї сторони залишився задоволе-
ний відповіддю», – розповів ак-
тивіст Тижню.

Дмитро Булатов, іще один ак-
тивіст Автомайдану, зауважує, що 
після акції автомобілістів під 
«Межигір’ям» уже нарахували 
понад 300 таких випадків. І що-
дня їхня кількість збільшується. 
«До людей приходять і з Держав-
тоінспекції, і з місцевих райвід-
ділків. Не раз активістів просили 
надати автомобілі для обшу  ку. У 
поясненнях фігурували дати 28, 
29 грудня (акції Автомайдану біля 
будинку міністра внутрішніх 
справ Віталія Захарченка, протест 
під «Межигір’ям») та 1 січ  ня, ко -
ли ми приїхали під Лук’янівське 
СІЗО підтримати наших затрима-
них. Хочу наголосити, що реаль-
 но даішники не зупиняли жод-
ного автомайданівця під час цих 
акцій. Натомість знімали нас на 
відео і переписували номери», – 
зазначає Дмитро. Він стверджує, 
що майже всі машини обладнані 
відеореєстраторами, тож авто-
майданівці мають реальні докази 
своєї невинуватості.

«Міліціонери намагаються за-
лякати людей. Максимальне по-
карання за порушення, про яке 
вони кажуть, – позбавлення прав 
на шість місяців. Вони домага-
лися, щоб здійнявся шум про ма-
сове позбавлення водійських 
прав. Але поки що нічого не ви-
йшло», – розповідає Булатов.

ПОВісТКИ,  
аРЕШТИ Та ПОГРОЗИ
Окрім банальних візитів додому 
інспектори ДАІ вручали повістки 
автомобілістам-проте сту валь ни -
кам. Так, 6 січня під Києвом було 
затримано Сергія Пояркова через 
нібито рух одночасно двома сму-
гами. Згодом даішники намага-
лися відібрати в нього водійські 
права й підписати протокол, ана-
логічний тим, що пропонувалися 
іншим автомайданівцям, – від-
мова від зупинки на вимогу ін-
спектора 29 грудня. Врешті акти-
віста відпустили, виписавши йо-
му повістку до суду на 10 січня.

Утім, лише судовими повіст -
ками представники правоохорон-
них органів не обмежуються. Так, 

автомобіль одного з активістів 
Сергія Коби арештували з невідо-
мих причин. 

«Коли ми їхали з Києва до Пе-
реяслава на Народне віче, ма-
шину Коби зупинили вперше че-
рез нібито відсутність його номе-
рів у базі. Коли ж біля інспекторів 
з’явилися автомайданівці, даіш-
ники визна  ли: так, номери зареє-
стровані. Однак одразу ж змінили 
версію – тепер Сергія вже зупи-
нили начебто за спецсигнали на 
даху (на автомобілі активіста 
встановлені помаранчеві світлові 
прилади). Але ми їм показали 
норму, згідно з якою такі прилади 
не заборонені законом. Вони по-
тім іще кілька причин називали, 
але вреш ті вибачилися перед 
нами й відпустили», – розповідає 
Дмитро Булатов.

Утім, попри вибачення, Сер-
гія знову зупинили на одному з 
контрольних пунктів ДАІ доро-
гою з Переяслава-Хмельни ць-
кого, коли колона автомобілів ак-
тивістів рушила до Києва. Офі-
ційна причина – арешт автомо-
біля. «За останні три місяці жод-
ного порушення, жодного прото-
колу на мене не складали. Вико-
навча служба, як що вона арешто-
вувала моє майно, спочатку пови-
нна була попередити про неспла-
чені штрафи абощо. Але цього не 
сталося! Я не переховуюся, у мене 
є адреса, за якою проживаю, всі 
знають, де мене шукати вдень, де 
вночі. Із цим у виконавчої служби 
не мало б бути складнощів», – 
обурюється активіст. 

«ДАІ заявила, що машина 
Коби арештована. Після цього 
біля КП «зламалося» кілька на-
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100 грн – 
таким є розмір 

типового хабара 
співробітникові 

Державтоінспекції 
на дорозі. 
За даними ЗМІ

Близько 
50  

тис. грн 
становить 

найбільший штраф 
із передбачених 

чинним 
законодавством – 

за порушення 
порядку 

встановлення й 
використання 
спеціальних 

світлових або 
звукових 

сигнальних 
пристроїв

КАРАЛьНИЙ 
ЖЕЗЛ. 
ДАІ перетво-
рилася на 
авангард-
ний загін вла-
ди в боротьбі з 
Майданом

ших авто. Люди почали ходити 
через пішохідний перехід, по-
стійно цікавилися в інспекторів 
ситуацією. Ті казали, що пояс-
нення має надавати виконавча 
служба. А остання заявляла, що 
лише констатує факт. Одне слово, 
переводили стрілки одне на од-
ного», – додає Булатов.

«Даішники мені показували 
копію факсу про арешт. Але в 
мене немає жодних підстав ві-
рити, що це рішення було закон-
ним. Зрештою я письмово 
зобов’язався впродовж семи ро-
бочих днів звернутися до вико-
навчої служби за місцем прожи-
вання і вирішити питання. Нас 
відпустили. А того самого дня, 
близько опівночі, мене знову зу-
пинили. Уже в Києві. З тієї самої 
причини. Я попросив автомайда-
нівців про допомогу, приїхало з 
десять машин. Ми їм поясню-
вали, що така ситуація вже була 
поблизу Переяслава, інспектори 
телефонували своїм колегам, 
щось з’ясо ву вали. Врешті теж від-
пустили», – каже Коба.

Олександра Матвійчук, одна з 
координаторок Євромайдану, вба-
чає мотив таких дій автоінспекції 
в переслідуванні активістів через 
їхню діяльність. За її словами, де-
які автомайданівці помітили за 
собою стеження: «Одна з активіс-
ток повідомила нам, що біля її 
дому два дні стоїть та сама ма-
шина, з якої до неї вийшли двоє 
чоловіків і представилися праців-
никами правоохоронних органів. 
Зрозуміло, що жодних посвідчень 
не показали. «Ради  ли» не брати 
участі в акціях. Натомість дівчина 
сфотографувала ту машину і після 

завершення свят збирається пи-
сати до міліції скаргу на неза-
конне стеження».

«Були телефонні дзвінки з по-
передженнями, щоб я не долу-
чався до акцій, бо згодом вилізе 
боком. Хоча більшість таких «по-
рад» переказують через знайо-
мих. Зазвичай погрожують усіля-
кими проблемами аж до підпалу 
машини», – розповідає Сергій 
Коба. 

«У мене навіть були «раптові» 
зустрічі на вулицях. Намагаються 
залякати за допомогою повідом -
лень через соцмережі, електрон-
 ну пошту, sms, – додає Дмитро 
Булатов. – Доводиться вдаватися 
до додаткових заходів безпеки».

ЗаХИсТ
Юристи з організації Євромайдан 
SOS наголошують, що візити ін-
спекторів ДАІ додому до активіс-
тів незаконні. Оскільки це не про-
писано в нормах і правилах авто-
інспекції. Тож за жодних умов не 
потрібно погоджуватися підпису-
вати будь-які документи, щось по-
яснювати, а тим паче давати да-
ішникам у руки водійські права.

«Інспектори ДАІ повинні ре-
гулювати дорожній рух. Вони не 
наділені функцією приходити до 
людей додому. А зараз здійсню-
ють такі візити не тому, що рап-
том стали якісно працювати. 
Вони стали виконувати неприта-
манні їм функції. А це порушення 
службових інструкцій, яке тягне 
за собою відповідальність», – за-
значає юрист Дмитро Гузій.

«Щойно ви віддали права – 
даішник на своїй території і почи-
нає грати за власними прави-

лами. Коли ж водій у машині, 
вдома, все відбувається інакше. 
Навіть якщо у вас забиратимуть 
авто, запросіть максимальну кіль-
кість людей, адвокатів і спробуйте 
вирішити ситуацію. Головна ж 
порада активістам – замініть ма-
шину, якщо є така можливість. 
Свою поставте в гараж, а візьміть, 
наприклад, авто дружини. Даіш-
ники не бачать людей, вони ба-
чать автомобіль, пам’ятають но-
мери», – зауважує фахівець.

Юристи наголошують, що 
нині активістам уже можна гово-
рити про «право на напад». Це 
може бути як написання скарг на 
інспекторів, котрі діяли неза-
конно, так і подання запитів до 
відділень ДАІ. Як приклад вони 
наводять ситуацію з вилученням 
водійських прав: через два дні 
після такого інциденту варто по-
чинати писати запити з вимогою 
надати відповідь щодо того, як 
просувається справа. Інспектор 
ДАІ не може вилучити права – 
може лише передати їх до суду, 
який розглядатиме адмінправо-
порушення. Через два місяці, як-
що документи не передані, права 
зобов’язані повернути.

«Ці стоси паперу, на які по-
трібно відповідати, морально тис-
нутимуть на даішників. Ми зараз 
не говоримо про результат, ми 
говоримо про дію заради дії, яка 
може його дати», – переконаний 
Дмитро.

Що ж до протидії на дорогах, 
то юристи радять звертатися до 
них по консультації. «Навіть Лут-
ковська сказала: якщо вас зупи-
няє даішник, можете заявити, що 
заперечуєте проти складання 
протоколу без адвоката. І він ні-
чого не вдіє. Взагалі, коли ви по-
чинаєте говорити про правову до-
помогу, інспектор впадає в ана-
біоз. Бо не звик до того, що водій з 
допомогою юриста відповідає на 
запитання», – зауважує Гузій.

Самі ж активісти радять не бо-
ятися і не панікувати, а морально 
тиснути на людей у формі, щоб 
створювати їм незвичні, стресові 
умови роботи. У крайньому разі 
телефонувати до міліції і скаржи-
тися на незаконні дії даішників. 
І додають: попри певні проблеми 
з правоохоронними структурами 
на дорогах, акції Автомайдану 
ставатимуть масштабнішими і 
креативнішими, оскільки реакція 
влади на протест доводить, що 
робота автомайданівців є більш 
ніж дієвою. 
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З
несення під час революційного Май-
дану-2013 у столиці України пам’ят ника за-
сновнику першої у світі тоталітарної дер-
жави, організаторові червоного терору й 

агресії проти УНР Владімірові Лєніну викликало 
різні думки в медіа. Монумент був постійним на-
гадуванням і символом того, що справжнього, 
радикального розриву з тоталітарним минулим, 
на відміну від країн Центрально-Східної Європи 
та Балтії, в нас не сталось і що це позначилося на 
економіці, політиці й духовності. Були укази пре-
зидентів Кравчука та Ющенка про усунення то-
талітарної символіки, але їх скрізь, окрім Захід-
ної України, проігнорували.
Автор цих рядків був обраний до Київської місь-
кради зразка 1994–1998 років, тоді депутатський 
корпус столиці налічував 75 осіб (це вже потім 
його чисельність перевищила сотню), і ми зі-
брали 51 підпис обранців киян із вимогою демон-
тувати цей пам’ятник на Бессарабці. Але тодіш-
ній міський голова Олександр Омельченко не 
звернув жодної уваги на це клопотання явної 
більшості в законодавчому органі. Таким чином, 
усі можливості спокійно і безконфліктно знести 
кам’яного ідола ката й диктатора вичерпалися. 
Далі це намагалися робити окремі ентузіасти, 
вирушаючи після того на лаву підсудних. Людей 
карали за прагнення ліквідувати статую одного з 
найбільших масових убивць в історії, що натя-
кало на глибокий ідейно-психологічний зв’язок 
«кремлівських торквемад» із нинішньою владою 
нібито незалежної України… Нарешті те, чого не 
могли зробити офіційні особи впродовж 22 років 
суверенного існування держави, таки здійснили 
маси.
І тут дуже цікавою виявилась реакція деяких 
столичних інтелігентів. Не відчуваючи докорів 
сумління за скульптурне зображення людожера, 
що простояло весь цей час, вони раптом проки-
нулись і заволали: «Вандалізм! Варварство!». Чо-
мусь цих мислителів не обурювали тисячі таких 
статуй у цілій Україні, та й жодного зв’язку між 
цією монументальною пропагандою і жалюгід-
ним становищем нашої країни вони не бачили 
(до речі, за даними Вікіпедії, в Києві існує  
15 пам’ятників Ільічу: заповідник комунізму!). 
Утім, один дотепник, перетинаючи польсько-
український кордон, про це переплетіння ідеоло-
гії та життя сказав так: «Закінчується цивіліза-
ція чистих туалетів і розпочинається цивілізація 
пам’ят ників Лєніну!».
Якби Микита Хрущов не вчинив «актів ванда-
лізму» й не поскидав із постаментів фігури 
Сталіна, вони й досі в нас красувалися б під ве-
реск київських інтелігентів-міщан: «Не чі-
пайте! Це ж наша історія!». Останнє твер-
дження є цілковитим лицемірством. Якщо ке-

руватися таким підходом, то де в столиці 
пам’ятники Симонові Петлюрі, Євгенові Коно-
вальцю, Івану Мазепі? Може, вони історія не 
України, а Республіки Суринам? Владімір 
Ульянов-Лєнін ані разу не ступав на українську 
землю. А один німецький діяч під час Другої 
світової війни побував у нас двічі  
(у Запоріжжі та Вінниці)… Сподіваюся, що 
йому монументів усупереч гаслу «це ж наша іс-
торія!» не споруджуватимуть. Навіть якби вони 
були неземної краси, бо ж не можна ставити 
пам’ятники злочинцям проти людяності. Тому 
«естетичні» аргументи деяких журналісток на 
користь збереження антиукраїнської антиде-
мократичної наоч ної агітації не приймаються. 
Пані із «Главреда» написала статтю з назвою 
цілком сюрреалістичною: «Поважайте Київ». У 
її свідомості між нашою столицею та більшо-
вицьким фюрером є якась нерозривна спорід-
неність. І якщо ти разом із нею не схиляєшся 
перед Ульяновим-Лєніним, то є ворогом Києва, 
України і прогресивного людства. Скільки ще 
жахливого сміття в головах цих київських мі-
щан, які, однак, дозволяють собі виступати від 
імені жителів міста, аніскільки не засмучую-
чись фактом, що ті їм такого не доручали.
Дехто посилається на розвідки донецького соціо-
лога Євгена Копатька, за якими нібито 80% киян 
проти ліквідації цього ідола на Бессарабці. Утім, 
коли знаєш погляди й політичні симпатії пана 
експерта, його дослідження не переконують. 
Привертає увагу інший промовистий факт: ось 
уже 10 років люди не обирають до Київради но-
сіїв лєнінських ідей, там немає жодного кому-
ніста. Іще один аргумент журналістки «Глав-
реда» – побутовий: вона пише, що не поділяє по-
глядів червоного ватажка і його практики, але з 
дитинства звикла до боввана. Зрештою, від біль-
шовицького режиму досі не відвикли ще міль-
йони громадян, але хіба це підстава для уві-
чнення радянщини?
Київські інтелектуальні міщани суміщають геть 
протилежні ідеї в одній голові. Вони не вбачають 
суперечності в тому, що на одній центральній ву-
лиці столиці стояли пам’ят ни ки Незалежності та 
її лютому ворогові. Як казали в добу Перебудови, 
плюралізм в одній голові – це вже шизофренія. 
Журналістка «Главреда» проти злочинів більшо-
визму, проти червоного прапора й імперсько-
комуністичної ідеології, однак не одмінно бажає, 
щоб символ усього цього «прикрашав» Київ…
Ще можна зрозуміти Владіміра Путіна, коли він 
на своїй прес-конференції просторікує, мовляв, 
Олівер Кромвель «нічим не кращий від Сталіна, 
але пам’ятники Кромвелю стоять», бо тут немає 
ніякої розбіжності між переконаннями прези-
дента РФ та його політикою.
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ІДОЛ ВПАВ. 
Те, чого не 
могли зробити 
офіційні особи 
впродовж 
22 років 
суверенного 
існування 
держави, таки 
здійснили 
маси

Але, коли київські нібито українофіли, нібито де-
мократи, нібито патріоти кидаються «на захист 
Ільіча», це не може не дивувати, бо така пове-
дінка кричущо суперечить їхнім заявам… Інте-
лектуальні міщани лякають розбратом в Україні 
через ідола. Погана перспектива. Але багато за-
лежить від того, про який саме розбрат ідеться. 
Принципово неможливо консолідувати тих, хто 
за вільну європейську Україну, з тими, хто за від-
новлення кремлівської імперії. Конче треба пов-
ністю розірвати з тоталітарним минулим, а не 
вимагати його вростання в незалежну Україну, 
бо це вростання, ця безконфліктність, це прими-
рення зі злом забезпечили державі 22 роки 
гниття й деградації. Вона не може бути заручни-
цею «сталінських соколів», їхніх поглядів (несу-
місних, до речі, із сучасним статусом України).
Авторка «Главреда» пише, що їй шкода матери-
ної приятельки, яка цілу ніч проплакала через 
знесення того пам’ятника. А мені не шкода. Бо 
саме на мовчазному чи немовчазному «одоб-
рямсі» таких плакальниць трималась антилюд-
ська система з найогиднішими злочинами. До 
речі, всі ці роки ми догоджаємо ідеологічним 
смакам сталінсько-брєж нєвських ветеранів. У 

Польщі, Угорщині, Литві та інших державах, що 
починали як і ми, ніхто того не робив. Ось чому 
вони в Європі, а ми в … Не можна йти вперед із 
головою, повернутою назад. Усупереч звинува-
ченням журналістки, зрадниками є зовсім не ті, 
хто закликає до радикального розлучення з 
комуно-імперським колоніальним минулим, а ті, 
хто закликає його законсервувати і зберегти. Бо 
не ідеологічна принциповість, а саме стагнація 
замість рішучих політичних, економічних та іде-
ологічних змін призведе країну до розколу. Чи 
була б сучасна Німеччина локомотивом європей-
ської економіки, розвинутим економічним сус-
пільством, якби залишалась заповідником арте-
фактів нацистської ідеології? Якби там на кож-
ному кроці бовваніли «естетично цінні» 
пам’ятники Гітлеру, до котрих «дуже звикли» 
місцеві бюргери?
Лені Ріфеншталь – геніальна режисерка. Її доку-
ментальні фільми – в певному сенсі шедеври, пе-
редусім «Тріумф волі», про з’їзд нацистської пар-
тії. Але в демократичній повоєнній Німеччині на 
цю естетику ніхто не звернув уваги, і кінемато-
графістку цькували решту її життя. На мій по-
гляд, правильно, бо якщо ти геній, то не маєш 
морального права ставити свою геніальність на 
службу людиноненависництву. А нам тут розпо-
відають про «естетичну довершеність» пам’ят-
ників катам і називають цей, на Бессарабці, «еле-
ментом самобутності Києва, його історичним об-
личчям»…
Блюзнірство чи безмежна дурість київської псев-
доукраїнської псевдоінтелігенції? Чи її феноме-
нальна непринциповість і політична інфантиль-
ність? У багатьох країнах статуси столиці, сто-
личного мешканця сприймаються як певна від-
повідальність за долю цілої нації, як особливий 
тягар, а не тільки привілеї та преференції. На 
жаль, частина освічених (більш чи менш) киян до 
цього рівня ще й досі не піднялася. Звідси неро-
зуміння загальнонаціональних процесів, байду-
жість до них і навіть елементи ворожості до лю-
дей з інших регіонів, які приїхали на Майдан ви-
борювати права для цілої України, що виража-
ється в цих киян до болю знайомим радянським 
гаслом: «Понаєхалі тут…»
Авторка «Главреда» навіть опускається до епі-
тета «окупанти» на адресу цих людей і погрожує 
їм «антипатією» жителів міста. Це повторення 
тез регіональної та московської пропаганди (мов-
ляв, на Євромайдані стоять виключно люди, які 
представляють Західну Україну) й наклеп на 
киян. Саме вони перші тисячами вийшли на 
Майдан і 2004-го, і 2013-го. А сьогодні підтриму-
ють цей рух як власною присутністю, так і мате-
ріально та морально. «Борцям проти ванда-
лізму» хотів би нагадати, як наприкінці XVIII 
століття французький народ у Парижі вчинив 
«акт варварства», зруйнувавши витвір архітек-
тури, фортецю Бастилія. Для самих «вандалів», 
які від неї не залишили ані камінчика, то був (і є 
досі) символ знищення монархічного деспо-
тизму. І вже понад 200 років уся Франція щороку 
відзначає національне свято – День Бастилії. 
Хтозна, може, скинення бессарабського ідола в 
Києві також стане згодом знаменною датою істо-
рії України… 
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автор: 
Олександр 
Михельсон

«Проти» і «за» 
радикала
П

омаранчева революція 2004 року відбулася 
несподівано мирно. І вона ж таки спричи-
нила велике розчарування в суспільстві. Це 
одна з очевидних причин того, що ниніш-

ній Євромайдан відрізняється куди більшою кон-
фліктністю й на повен зріст ставить питання полі-
тичного радикалізму. Одна із причин, та аж ніяк 
не єдина.
Смолоскипна хода на день народження Степана 
Бандери, що супроводжувалася інцидентом із фа-
єрами, вкинутими у вестибюль готелю «Прем’єр-
палац». Регулярні сутички між активістами різ-
них майданівських та довколамайданівських те-
чій, у яких стабільно задіяні представники уль-
траправих. Нарешті, відомі події під президент-
ською Адміністрацією 1 грудня. Усе це активно об-
говорюють у ЗМІ, соцмережах та «вживу», і чи не 
кожен із дискутантів має власну правду.
Безумовно, в якихось випадках доводиться гово-
рити про провокації: досить згадати наразі так і не 
з’ясовану остаточно роль вождя організації «Брат-
ство» Дмитра Корчинського у спробі штурму АП. 
Але напевне немає більшої помилки, ніж геть усі 
прояви екстремізму приписувати владним спец-
технологіям і спробам «дискредитувати народ-
ний протест».
Як і будь-яка суспільна тенденція, зростання ра-
дикалізму має свої об’єктивні й суб’єктивні при-
чини. З першими все більш-менш зрозуміло. Коли 
в масштабах усієї країни триває кампанія заляку-
вання громадських активістів, майже неприхо-
вано підтримувана правоохоронними органами; 
коли політична опозиція нездатна (і питання, чи 
так уже хоче) дієво захистити жертв режиму; коли 
влада не збирається йти на переговори із прибіч-
никами іншого курсу розвитку країни, а легітим-
ного шляху її зміщення не проглядається – в усіх 
цих умовах посилення радикалізму є природним і 
неуникним.
Але хто вони такі, самі носії «радикальних погля-
дів» на сьогоднішніх Майданах? Мудрі політологи 
можуть розділити їх за течіями, цілями, мето-
дами тощо. Проаналізувати, чим різняться між 
собою прибічники парламентської партії «Сво-
бода», члени її «бойової молодіжки» (так званої 
С-14), активісти численних організацій, об’єд-
наних нині під брендом «Правого сектору», фут-
больні фанати й т. ін. Але в широкому сенсі важ-
ливе інше: наявність в усіх цих організаціях, ру-
хах, структурах маси тих, хто щиро вірить у свої 
Ідеали від «національно орієнтованої революції» 
до «захисту традиційних цінностей».
Такий ідеаліст може бути расистом та/чи гомофо-
бом, що неодмінно викликає відторгнення лібе-
ральної громадськості. Але може не бути ні тим, ні 

тим. Проте він усе одно не довіряє «ліберальним 
цінностям». Його аргумент, іноді неусвідомлений, 
формулюється просто: «мирні революції», ґрун-
товані на цих цінностях, у нас уже були, але нічого 
так і не дали.
Радикал-ідеаліст не поділяє «ліберальних ціннос-
тей» просто тому, що не бачить у них саме жодної 
цінності. Окрім усього іншого це означає, що його 
пріоритетом насправді не є ані держава, ані нація, 
як часто гадає сторонній спостерігач. Наявні на-
вколо нас держава й нація – з маленьких літер – 
це зовсім не ті Держава та Нація, про які йдеться у 
відозвах.
Реальна Україна з її тітушками, «азірівкою», про-
дажем голосів на виборах, ринком «Сьомий кіло-
метр» і незмінним Басковим у новорічному телее-
фірі з погляду ідеаліста не варта існування. Це, ка-
жучи словами Ніцше, «дещо, що слід подолати». В 
певному сенсі бачення довколишнього світу на-
шим умовним радикалом парадоксально збіга-
ється із притаманним його антагоністові, безідей-
ному умовному олігарху. Останній сприймає кра-
їну та народ як ресурс для створення за їхній ра-
хунок свого персонального раю. Перший теж ба-
чить територію та її населення тільки як ресурс, 
хоча в «чистому» випадку прагне використати 
його для торжества Ідеї (ті, хто примазався до ідей 
саме з метою збагачення та кар’єри, звісно, теж є, 
особливо серед високопоставлених, але такі були 
й навколо Лєніна, й навколо Гітлера).
Описаний у цих абзацах ідеаліст, чи, сказати б, 
«активний ідеаліст», не може свідомо «дискреди-
тувати народний протест» смолоскипною ходою 
чи навіть насильницькими акціями. Бо з його по-
гляду саме він діє правильно, тоді як «зрадники» 
– це ті, хто боїться рішучих кроків і засуджує їх. Із 
такими можна бути поруч, але тільки доти, доки 
це сприяє утвердженню Ідеї. Ідучи своїм курсом, 
справжній ідеаліст може тимчасово зупинятись, 
але не звертати. Якщо радикальні дії дають лише 
негативний результат (посилення репресій та від-
лякування широких мас), слід чекати більш слуш-
ної нагоди. Якщо ж постає загроза повноцінного 
силового конфлікту, аж до масштабів громадян-
ської війни, треба перемагати. Без зламу наявного 
ладу годі мріяти про побудову нового, тож, поки 
першого не досягнуто, ця мета понад усе.
Звичайно, змальований тут образ – саме ідеаль-
ний. Конкретні люди дуже відрізняються навіть 
одне від одного, що вже там казати про ідеали. 
Але саме тому, що люди різні, слід розуміти: не 
кожен, приходячи на Євромайдан, вважає само-
ціллю відставку Януковича чи підписання Угоди з 
ЄС. Нинішній рік приречений бути роком радика-
лізму. Але тільки час покаже, наскільки. 
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Купити всіх
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наліз проекту держав-
ного кошторису на 2014 
рік дає підстави вва-
жати, що однією з осно-

вних технологій влади на вибо-
рах буде масовий підкуп вели-
ких електоральних груп за до-
помогою бюджетних ресурсів. 
Важливим складником цього 
процесу стане підвищення со-
ціальних стандартів, насам-
перед мінімальної зарплати. 
Останніми роками в Україні 
склалася традиція піднімати її 
від 1 січня. Утім, 2014-го звичну 
схему порушили: перші півроку 
мінімалка залишиться на рівні 
грудня 2013-го (1218 грн), зате з 
початком активної фази вибор-
чої кампанії уряд готує зосе-
реджене у вузькому проміжку 
часу підвищення. Від 1 липня – 
до 1250 грн, від 1 жовтня – до 
1301 грн.

Можна очікувати, що 
ближче до осені цей мінімум 
знову збільшать через перегляд 
бюджету, як це відбувалось у 
2004 та 2012 роках. Аналогіч-
ним чином, схоже, діятиме 
влада і з підвищенням пенсій. 
Отже, цільовими аудиторіями 
для масового підкупу знову ста-
нуть найбільш залежні від 
влади бюджетники та пенсіо-
нери. Поряд із застосуванням 
адмінресурсу це потенційно 
може створити потужний запас 
міцності для режиму Януко-
вича. Особливо якщо на вибо-
рах буде посередня явка решти 
категорій населення.

Ймовірно, в держбюджеті на 
2014 рік буде також закладено 
суми на реалізацію безпро-
грашної технології підкупу ви-
борців старшого покоління: ви-
плати компенсації вкладникам 
Ощадбанку СРСР. Перший за-
ступник голови ВРУ, комуніст 
Ігор Калєтнік уже анонсував цю 
норму як таку, що буде вклю-
чена до закону про держбюджет 
на 2014-й під час прийняття у 
другому читанні. За його сло-
вами, на цю мету буде виділено 
6 млрд грн. Власних ресурсів 
для таких виплат немає, тож 
вкладники Ощадбанку СРСР 
отримають свої кошти за раху-

нок зовнішніх запозичень (які 
треба буде віддавати з відсо-
тками).

Водночас в уряді вже готу-
ють гроші для цільових регіо-
нів, мешканці яких знову мають 
підтримати «своїх». Так, у бю-
джеті-2014 різко збільшено ви-
датки на державну підтримку 
вугледобувних підприємств за-
для часткового покриття витрат 
із собівартості готової товарної 
продукції (на це планується ви-
ділити 13,3 млрд грн). Оче-
видно, кошти будуть викорис-
тані не лише для підвищення 
заробітних плат, а й для форму-
вання виборчих фондів кампа-
нії Януковича способом відми-
вання значної частини відповід-
них резервів.

Наближення виборів осо-
бливо відчутне із планування 
видатків держбюджету на пра-
воохоронні органи: МВС, Вну-
трішні війська МВС, Генпроку-
ратуру, Службу безпеки. Примі-
ром, на МВС планують виді-
лити у 2014 році 18,4 млрд грн 
проти 16 млрд у 2013-му. Така 
щедрість влади цілком зрозу-
міла: силовики показали себе 
як останній оплот режиму під 
час Євромайданів, тож в електо-
ральному процесі 2015-госаме 
вони здатні внести суттєві ко-
рективи у «встановлення» ре-
зультатів голосування. Із допо-
могою МВС, ГПУ, СБУ можна 
відкривати провадження проти 
кандидатів у президенти, аре-
штовувати їх і тим самим зні-
мати з виборчих перегонів. А ще 
лавами силовиків можна буде 
прикриватися, якщо громадяни 
вийдуть на майдани міст із про-
тестами проти фальсифікацій.

Чимало експертів вважали, 
що з набуттям 1 січня 2014 року 
чинності новим Законом «Про 
державну службу», який перед-
бачав помітне підвищення зарп-
лат працівникам органів дер-
жавної влади, Янукович здо-
буде не лише потенційних вдяч-
них виборців, а й армію безко-
штовних агітаторів. Але вияви-
лося, що в розробленому про-
екті бюджету додаткових (сис-
темних) витрат на фінансу-

вання держслужби не передба-
чено. Пояснень тут може бути 
кілька: 1) зависока «ціна пи-
тання» (понад 20 млрд грн); 2) 
ці кадри й без підвищення зарп-
лати можна максимально екс-
плуатувати на виборах, адже 
після прийняття закону від 14 
травня 2013 року їх достатньо 
легко шантажувати звільнен-
ням та позбавленням спеціаль-
них пенсій (див. Тиждень, № 
29/2013).

Попри те, в бюджеті 2014-го 
закладено збільшення фінансу-
вання місцевих державних ад-
міністрацій (насамперед в 
оплаті праці), тобто тих органів, 
службовці яких безпосередньо 
працюють «у полі». До при-
кладу, якщо на Харківську ОДА 
2013 року планували видатки за 
загальним фондом на рівні 152,7 
млн грн (зокрема, на оплату 
праці 100,4 млн), то на 2014-й 
відповідна цифра становить 
176,7 млн (із котрих 120 млн грн 
– на зарплати). Аналогічною є 
картина видатків на органи ви-
конавчої влади загальної ком-
петенції в усіх областях. З 
огляду на те, що сьогодні поса-
довий оклад становить лише 
третину зарплати держслуж-
бовця, а решту (у вигляді до-
плат, надбавок) йому видають 
за рішенням керівника, то бю-
джет 2014-му однозначно моти-

вуватиме персонал місцевих 
державних адміністрацій до ви-
конання різного роду політич-
них завдань.

Особливо цинічний вигляд 
«політичні» видатки, передба-
чені проектом держбюджету на 
2014 рік, мають на тлі урізання 
соціальних статей. На заходи з 
реабілітації дітей із дитячим це-
ребральним паралічем у 2014 
році уряд запланував аж… 675 
тис. грн (проти 49,6 млн грн у 
2013-му). Очевидно, що влада 
переконана в можливості заде-
шево купити громадян, пи-
тання лише в тому, чи проков-
тнуть популістського «живця» 
самі українці. 

автор:  
андрій 
скумін

ОсОБЛИВО ЦИнічнИй 
ВИГЛЯД «ПОЛіТИчні» 
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автор: 
самійло Ворс

Пролітаючи  
над Європою...
Що потрібно, щоби  
перетворити Україну  
з об’єкта чужих інтересів 
на суб’єкт власної  
політики?

П
’ятдесят днів, п’ятдесят 
ночей... Хоч би чим закін-
чився Євромайдан (а він, 
вочевидь, у цьому вигляді 

навряд чи закінчиться рішучим 
поваленням правлячого ре-
жиму), і сам він, і події навколо 
нього вкотре змушують прокла-
дати подальший маршрут Укра-
їни. Протести ніяким магічним 
чином не перенесуть нас в інший 

час, вони так само не змінять на-
шої географії. Ми залишаємося 
разом із внутрішніми пробле-
мами, як і з нашими сусідами. 
Перше доведеться рішуче ви-
правляти, друге корекції ніби не 
підлягає.

Доки народ на Майдані чекає 
притомного плану дій від лідерів 
опозиції (а інших на сцену в 
prime time, себто першу поло-

вину дня неділі й свят, не пуска-
ють), десятки великих і малих 
«мозкових центрів», як вельми 
фахових, так і безнадійно ама-
торських, намагаються окрес-
лити подальші перспективи руху 
не лише нинішнього конкрет-
ного громадського спротиву, а 
країни як такої. Можна без осо-
бливого ризику перебільшення 
констатувати, що цим так чи так 
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переймаються практично всі, 
кого можна назвати інтелектуа-
лами чи активістами, і не тільки 
в столиці, а й майже в кожному 
великому місті. 

Хтось обмежується гаслами, 
когось засмоктує ідеалізм, хтось 
малює чергову утопію, а хтось 
передусім виходить із реалій. А 
реалії в нас такі: самих по собі 
сили невдоволення й гніву недо-
статньо, щоби повалити систему; 
політики не здатні очолити цей 
рух; значна частина українців 
перебуває в умовному радян-
ському минулому, нікому не ві-
рить і боїться змін; європейська 
спільнота не настільки зацікав-
лена в Україні, щоби сваритися з 
Росією, а остання, своєю чергою, 
поводиться так, як звикла пово-
дитися завжди й скрізь, якщо 
має для цього ресурси. Про те 
саме відверто пишуть міжна-
родні спостерігачі: «Хоч би хто 
прийшов до керма, країна зали-
шатиметься заручницею геопо-
літичного змагання між РФ та 
ЄС, нікуди не подінеться її вну-
трішній розкол і не з’явиться 
сильний лідер» (див. Тиж-
день, № 51/2013). Інакше ка-
жучи, Україна є не цілісним 
суб’єктом політики, а лише сфе-
рою реалізації чужих інтересів. 
Що потрібно, щоби повернути їй 
суб’єктність?

КЛОЗЕТИ В ГОЛОВаХ
Останнім часом ніби домови-
лися, що внутрішній розкол 
України є. Тільки проходить він 
не за географією, а за менталь-
ністю. Немає ніякої проросій-
ської частини України, є Україна 
прорадянська, занурена в уявне, 
неіснуюче минуле. Якщо хтось 
думає, що на Рівненщині чи на 
Закарпатті відсутній совок, хай 
краще вивчить реалії. Просто на 
Південному Сході його концен-
трація значно – критично! – 
вища з історичних причин (інду-
стріалізація, яка завжди прово-
кує міграції, втрату коріння та 
створення специфічного куль-
турного середовища), а помітити 
його легше завдяки мовному ре-
перу.

Розвіюванням мертвої міфо-
логії Українська держава ціле-
спрямовано не займалася і в 
кращі часи, а останніми роками 
Схід під орудою донецьких комі-
сарів перетворився на заповід-
ник ідеологічного мотлоху: фан-
томний культ «спільного мину-

лого», героїзація трагічної війни 
в найпримітивніших сталінсько-
брєжнєвських формах, байки 
про СРСР як про втрачений рай, 
територію впевненості й добро-
буту, демонізація решти україн-
ського народу – все це ллється 
щедрим потоком з обласних те-
леканалів, місцевої преси, нао-
чної агітації на розгубленого, за-
турканого обивателя. Якщо до-
дати тиск медіа-продукту з-за 
східного кордону, можна лише 
дивуватися, що в Харкові, Доне-
цьку, Дніпропетровську, Одесі 
ще є стійкі люди, які зберегли 
свою психіку неушкодженою. 
Частина їх, до речі, стоїть на ки-
ївському Майдані, частина – на 
місцевих. Решта не розуміє, на-
віщо їм Європа, який стосунок 
вона має до Європи, що на них 
чекає в Європі, крім «безробіття 
та одностатевих шлюбів».

Можливо, одним із найна-
гальніших завдань історичного 
моменту є формулювання ціліс-
ного уявлення про країну як 
окрему даність, її власний істо-
ричний досвід і власний шлях 
розвитку, тобто свою долю, від-
мінну від долі імперії, до якої 
вона недовгий час входила. Цим 
не можуть займатися лише 
школа (та ще й під таким керів-
ництвом) і поодинокі ентузі асти-
краєзнавці. Хтось має пояснити 
тим нещасним, що Україна не 
рухається в Європу, вона туди 
повертається. Розповісти про 
форми давньої української дер-
жавності, досконалі для сво  го 
часу закони, судові практики, де-
мократичні інститути, місцеве 
самоврядування, на відміну від 
східного сусіда, де все й завжди 
відбувалося тільки з дозволу 
спершу хана, потім царя, потім 
генсека. Ну й про мову, яка 
(якщо вірити саме імперським 
етнографам!) ще 100 років тому, 
за винятком нечисленного насе-
лення деяких великих міст, не 
роз’єднувала, а об’єд нувала всю 
Україну, до того ж у значно шир-
ших кордонах, ніж нині.

Можливо, опозиція разом із 
громадськістю вірять, що лише 
розчарування в ненажерливих 
регіоналах достатньо, щоби ви-
грати наступні вибори. У такому 
разі вони недооцінюють «тем-
ний бік сили». Освітні програми 
повинні стати невід’ємною час-
тиною політичного наступу, без 
них він якщо не приречений, то 
щонайменше малоймовірний. 

Ось і завдання для тих активіс-
тів, які складають дорожні кар  ти 
перетворень. Без подолання 
ментальної прірви між підда-
ними минулого та громадянами 
майбутнього ніякі політичні зру-
шення в масштабах країни не-
можливі.

ЄВРОПа – ЦЕ...
Навіть побіжний аналіз виступів 
на різних Майданах країни свід-
чить, що гасло європейського 
шляху об’єднало носіїв дуже різ-
них уявлень про бажаний сцена-
рій розвитку. Тут і відверті 
адепти «правого сектору», і наці-
оналісти на рівні початку мину-
лого століття, і послідовні лібе-
рали, і ліві європейського зразка. 
Усіх їх зібрав під прапорами (до 
речі, теж різними) протест, тобто 
енергія заперечення. Так, це за-
перечення неподобств і кривди, 

брехні й потворності, але на та-
кій хиткій базі, без визначення 
позитивного імпульсу рухатися 
далі неможливо. Мало взяти під 
контроль адміністрацію – вокзал 
– пошту – телеграф (та ніхто й 
не дозволить їх зайняти), треба 
запропонувати суспільству 
спільний позитивний порядок 
денний.

Безперечно, в перервах між 
кричалками «Банду геть» зі 
сцени Майдану звучать цілком 
переконливі вимоги, які стосу-
ються зміни правил гри в дер-
жаві. Проте їм бракує систем-
ності, що не дивно, бо закони 
жанру публічного виступу ще 
ніхто не скасував. Інша річ, що 
представники різних політичних 
сил намагаються утриматися від 
надто суперечливих пунктів 
своїх програм, які вони вислов-
люють зазвичай у своїй аудито-
рії. Інакше кажучи, офіційна 
платформа Майдану недостат-
ньо релевантна, щоби брати її за 
основу подальших дій.

Між тим європейські цін-
ності – це не така абстракція, як 
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може здатися ззовні (сподівай-
мося, тимчасово ззовні). Крім 
того що вони формулювалися 
впродовж кількох століть, то ще 
й відпрацьовувалися з усією 
прискіпливістю західної бюро-
кратії різними офіційними ін-
ституціями у формі загальних 
засад і конкретних законів, 
обов’язкових для всієї спільноти 
ЄС. Ідеться про права особис-
тості, які загалом сформульо-
вано років 200–250; про гарантії 
приватної власності та її недо-
торканість; про поняття вели-
кого капіталу (а не олігархії); про 
соціально орієнтовану державу, 
де бідність зведено до мінімуму; 
про незалежний суд, якому ві-
рить більшість громадян; про 
вибори без фальсифікацій і зло-
вживань; про свободу преси, 
формальну та реальну, причому 
кожну з названих вимог підкрі-
плено на рівні процедур і техно-
логій, які важко оминути. Част-
ково запровадження цих стан-
дартів було передбачене Угодою 
про асоціацію, повз яку ми про-
летіли немов фанера над Брюс-
селем. Інші правила довелося б 
імплементувати на момент по-
вноцінного вступу до Євросоюзу 
(сподіваймося, так само негіпо-
тетичного). Але ніхто не заборо-
няє введення цих норм уже за-
раз, адже членство в ЄС – то не 
самоціль, а спосіб перетворити 
Україну на територію, придатну 
для життя. Ну а такі чесноти, як 
терпимість, доброзичливість, по-
вага до іншого, милосердя, – це 
вже бонуси, для яких узагалі не-
потрібні ніякі формальні під-
писи, можна починати просто 
зараз із себе.

Звісно, Європа недосконала 
– досконалим може бути тільки 
Царство Небесне, проте на сьо-
годні це найкраще й найефек-
тивніше, що напрацювали на-
роди континенту впродовж своєї 
історії, як теоретично, так і на 
власному подекуди гіркому до-
свіді.

іДЕаЛИ і ЗаПОБіжнИКИ
За всіх вад і гріхів радянської 
системи в ній були свої запобіж-
ники, які давали змогу уникати 
вже зовсім кричущих непо-
добств: так звані Партійний 
контроль, Народний контроль, 
відділи боротьби з розкрадан-
ням соціалістичної власності в 
системі МВС (славнозвісні 
ОБХСС), Комітет державної без-

пеки, до них слід додати поши-
рену звичку «стукати» на ближ-
нього – всі ці органи безжально 
конкурували між собою і якось 
обмежували апетити номенкла-
тури. Разом із тоталітарною 
державою вони відійшли в ми-
нуле, відкривши дорогу най-
більш неситим, найбільш безсо-
ромним представникам нових 
«еліт».

Завдання розбудови дер-
жави, яким тішилися керівники 
України відразу після незалеж-
ності, насправді означало лише 
створення ідеальної годівниці 
для обраних. Тоді здавалося, що 
обраних буде досить багато, 
щоби не штовхатися. Природна 
еволюція організму призвела до 
того, що біля корита залиши-
лися одиниці. Чекати, доки вони 
з’їдять одне одного, у країни не-
має часу.

Проблема полягає в тому, 
що нинішній персональний 
склад «еліт», який цілком при-
родним шляхом, унаслідок не-
минучої еволюції, закладеної в 
систему від початку, опинився 
нагорі владної піраміди, не має 
жодних механізмів самообме-
ження. Якби все почати спо-
чатку на тих самих засадах, 
тобто відтворити той самий 

СРСР, тільки без партбюро, ре-
зультат був би той самий.

Держава, побудована на не-
формальних зв’язках без сис-
теми противаг, себто цінностей, 
втілених у закон, неминуче пере-
творюється на мафію. Який це 
має вигляд, людство не раз із бо-
лем спостерігало (й досі спосте-
рігає) на прикладі багатьох країн 
Африки та Латинської Америки. 
Колективне ненажерливе чудо-
висько з’їдає все навколо себе, 
після чого або тікає з валізами 
діамантів до якоїсь нейтральної 
країни, або гине від куль не-
контрольованого натовпу біля 
якогось смітника. Окремі члени 
вузького колективу можуть ви-
даватися цілком пристойними, 
мати респектабельне обличчя й 

підтримувати стосунки на рівних 
з іноземними політиками, біз-
несменами, артистами, проте 
внутрішня логіка їхніх дій зали-
шається тією самою: жерти й ні з 
ким не ділитися.

Коли рано чи пізно, за-
лежно від рівня розвитку сус-
пільства, їхній спосіб існування 
опиняється під загрозою, вони 
не гребують ніякими засобами, 
щоби утримати статус-кво, 
включно з прямим насиль-
ством. Кінцевий рубіж їхньої 
експансії – встановлення тота-
літарного ладу, де різниця між 
неформальним організованим 
злочинним угрупованням і дер-
жавою як такою разом із її си-
ловими органами фактично 
зникає. Будь-які поняття на 
кшталт національного інтересу, 
державної політики остаточно 
втрачають сенс. Гірко й смішно 
це констатувати, але Маркс мав 
рацію: для олігарха немає Ві-
тчизни, заради збереження 
норми прибутку він готовий 
продатися разом із країною.

У нашому випадку це, зо-
крема, означає, що будь-які су-
перечності між олігархами та 
владою відійдуть на другий 
план, якщо постане можливість 
увійти до правлячого клубу су-
сідньої держави, за умови, що 
буде надано певні гарантії недо-
торканості та відкрито доступ до 
нових ресурсів.

Єдиною протиотрутою від та-
кого сценарію може бути запро-
вадження європейських правил 
гри. Тільки вони здатні забезпе-
чити справжнє об’єднання кра-
їни на базі спільних цінностей і 
зробити її відносно незалежною 
від геополітичних загроз. Щоби 
здобути суб’єктність держави, не-
обхідно об’єктивізу вати за-
вдання, ось такий парадокс. Цим 
і варто займатися всім, хто фі-
зично чи подумки є членом 
спільноти на ім’я Євромайдан, 
зокрема й тим, хто складає нові 
декларації та проекти.

Ну а стосовно лідера? Лідери 
з’являються під завдання. Доки 
таке завдання не сформульоване 
(або не до кінця сформульо-
ване), ми спостерігатимемо кон-
куренцію не проектів, а особис-
тостей із їхніми амбіціями й сла-
бостями. Тоді ми приречені на 
чергове порочне коло. Україна 
цього не витримає. Не кажучи 
вже про те, що вона на це не за-
служила. 
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Європа забула,  
що вона має кордони

П
ісля хвилі надії, яку відчув, як і багато хто 
із західноєвропейців, коли Євромайдан 
почався, і ще більше, коли Євромайдан 
тривав, я перебуваю сьогодні в стані три-

воги та гніву. Тривоги через заблокованість ситу-
ації, через круглі столи, які заслуговують на цю 
назву тільки за мистецтво ходити по замкненому 
колу, яке демонструє влада. Гніву, бо знову кон-
статую безпорадність Заходу перед українською 
кризою. Вживаю слово «Захід», тому що амери-
канські помахування дерев’яними шаблями варті 
не більше, ніж паніка Європейського Союзу. 
Марно погрожувати, викривати, жалкувати, якщо 
ніхто не хоче і не може вступити в конфлікт із 
Росією. Реанімація проекту вступу України до 
НАТО була б із цього погляду найневдалішим із 
маневрів.
Як пояснити цю безпорадність? Говоритиму 
тільки про ЄС. Керівники останнього, а також ба-
гато простих європейців погано розуміють укра-
їнські проблеми. Тому що вони не знають або по-
гано знають Україну. Поза сумнівом, історія та ге-
ографія останньої складні, неоднакові для різних 
її регіонів. Мало кому відомо, що протягом століть 
російське, а потім радянське панування не всю- 
ди було однаковим за характером і тривалістю.  
Що, наприклад, частина 
України стала радян-
ською у 1917–1920 роках, 
а її захід був окупований 
СРСР тільки у 1939-му з 
огляду на Пакт про не-
напад між нацистською 
Німеччиною та Радян-
ським Союзом. 
Здобуття незалежності 
в 1991 році тільки ус-
клад  нило й без того не-
просте становище, ви-
плеснувши на поверх-
 ню всі напружені питання, які породили іс-
торія та регіональна різноманітність країни. 
Можна зрозуміти, чому європейські погляди 
та дипломатія такі розгублені. Найжалюгідні-
шим прикладом цього сум’яття умів є червоно-
коричневий екстремізм, маргінальна, але дуже 
активна сила у Франції та деяких інших євро-
пейських державах, що підтримує Росію та засу-
джує український демократичний рух, який 
вона пред  ставляє як маріонетку «американсько-
сіоністської» змови. Але це не все.
Драматичність ситуації полягає в тому, що Україна 
є кордоном між європейським та російським сві-
тами, а також у тому, що, згідно з ідеологією ЄС, Єв-
ропа більше не знає, що вона має кордони і що є ре-
гіональною політичною одиницею, яка має полі-
тичні відносини із сусідами. ЄС бачить себе як 
ідею, позбавлену кордонів, як абстракт ний каталог 

прав і процедур, ігнорує національні та цивіліза-
ційні ідентичності. Його ідеологія не знає країн-
сусідів, вона знає тільки кандидатів на вступ або ж 
інопланетян, які живуть у якомусь іншому, не в на-
шому зніженому світі й про яких не варто серйозно 
турбуватися, хіба що зробити кілька гуманітарних 
жестів без політичної перспективи. 
Саме внаслідок цього Євросоюз є політично не-
озброєним перед українським питанням. Укра-
їна, кордон Європи, змушує його визначити 
власну позицію щодо свого сусіда Росії. Але кор-
дон – це не стіна, це місце перетину та обмінів, 
підпорядкованих правилам, точка контакту двох 
або кількох суверенних одиниць. Дружній або 
ворожий, мирний або загрозливий, кордон за 
мирних часів є простором перемовин, співпраці 
та конкуренції. Захід і Росія не почнуть воювати 
між собою. РФ – могутня держава, яка хворіє, її 
економіка та суспільство позбавлені юридичної 
безпеки, демографія стрімко падає, натомість 
процвітає імперська мрія, сповнена ностальгії та 
гірких спогадів. (Один український приятель 
розповів мені, що якось під час зупинки на 
польсько-українському кордоні почув, як паса-
жири російського автобусу зітхали: «Треба ж, це 
все раніше було нашим!».) 

ЄС має домовлятися з 
Росією, враховуючи ін-
тереси та пристрасті 
останньої. Можна ви-
робити дипломатичну 
стратегію, яка привела 
б до прийняття Крем-
лем незалежності та 
європейського вибору 
України, демонстру-
ючи твердість позиції 
без провокації та під-
креслюючи позитивні 
для РФ наслідки. Але 

для цього треба, щоб Євросоюз мав чітке ба-
чення своєї території, своїх кордонів, треба, 
щоб згадав значення слів «кордон» і «сусід». 

Тоді він зрозумів би, що Україна є кордоном Єв-
ропи, що треба водночас її прийняти (а це 
необов’язково означає інтегрувати до ЄС) і пра-
цювати на те, щоб той кордон був мирним. Тобто 
домовлятися з Росією, переконувати її, що вона 
радше програє, ніж виграє, прагнучи втягти 
Україну до своєї зони впливу, враховувати її ви-
моги безпеки та статус великої держави, але 
анітрохи не поступатися в тому, що стосу-
ється свободи України. Для цього треба, щоб 
проблему було хоча б порушено і сформульо-
вано. Проте якщо Євросоюз буде здатний БА-
ЧИТИ її, то це вже стане кроком уперед. Тоді він 
зможе реально підтримати українську демокра-
тію. 

МОжна КОнсТаТУВаТИ 
БЕЗПОРаДнісТЬ ЗаХОДУ 

ПЕРЕД УКРаЇнсЬКОю 
КРИЗОю, БО аМЕРИКансЬКі 

ПОМаХУВаннЯ 
ДЕРЕВ’ЯнИМИ ШаБЛЯМИ 

ВаРТі нЕ БіЛЬШЕ, ніж ПаніКа 
ЄВРОПЕйсЬКОГО сОюЗУ



Ходіння між краплями
Україні загрожує насадження мафіозної держави путінського 
зразка. Відповідальність за це лежить і на об’єднаній Європі

Б
ританський прем’єр-мі-  
ні стр Девід Кемерон на 
одному з останніх мину-
лорічних засідань парла-

менту скористався нагодою, 
щоб висловитися про стано-
вище в Україні. Відповідаючи 
на запитання свого соратника з 
Консервативної партії, депу-
тата Джона Віттінґдейла, він 
заявив про підтримку гасел мі-
тингувальників Євромайдану й 
застеріг можновладців у Києві: 
«Світ стежить за тим, що укра-

їнська влада робила і планує 
робити у відповідь на демон-
страції. Я вважаю, що нам треба 
стати на бік українського на-
роду, який прагне мирного, 
безпечного та благополучного 
майбутнього». Палата громад 
у древніх стінах Вестмінстера 
схвально загула у відповідь. Чи 
варто сподіватися, що прези-
дент Янукович та його ото-
чення ходитимуть навшпиньки, 
відчуваючи на собі пильний по-
гляд світу?

ПОЛіТИКа ПОДВійнИХ 
сТанДаРТіВ
Загартований на пострадянсь -
ких просторах і, зокрема, на до-
питах російської ФСБ репортер 
британської газети The Guar  dian 
Люк Гардінґ без великого піє-
тету відгукується про застере-
ження свого прем’єр-міністра. 
«Я не думаю, що ті слова варто 
сприймати серйозно, – зазна-
чив він в інтерв’ю Тижню. – 
Велика Британія навіть не ухва-
лила рішення щодо списку Маґ-
нітского. Принаймні в Америці 
Конгрес ухвалив однойменний 
акт, і у відносинах США з РФ 
відчутна прохолода. Кремль 
вдався до помсти, заборонивши 
усиновлення російських дітей... 
Отже, американці зробили при-
наймні щось. Тоді як британці – 
нічого, геть нічого». Журналіст 
аж сміється від власного подиву 
й наголошує, що як типовий по-
літик Кемерон зараз зосередже-
ний на тому, аби перемогти на 
виборах 2015 року, і Україна 
«аж ніяк не на перших місцях 
серед його політичних пріори-
тетів». «Він говоритиме, але 
справжніх зуси ль, дій проти ко-
румпованих можновладців, які 
намагаються відтворити в Укра-
їні свою версію путінізму, я від 
нього не сподіваюся», – додає 
Люк Ґардінґ.

Журналіст добре знає, що 
загрожує Україні, якщо Януко-
вичу пощастить цілком перене-
сти на місцевий ґрунт російську 
модель, яку британець називає 
не авторитарною чи недемо-
кратичною, а злочинною. Свою 
книжку з аналізом реалій РФ 
репортер назвав «Mafia State» 
(«Мафіозна держава»).

«Уряд та злочинний світ у 
Росії і певною мірою в Україні 
зрослися, бо корупція досягла 
надзвичайного рівня. Шукаючи 
місце для дитини в садочку чи 
намагаючись заснувати свій біз-
нес, ви зіштовхуєтеся з корум-
пованою бюрократією на всіх 
рівнях. Але важливо згадати ще 
й про кругову поруку та обіт-

автор:  
Богдан 
Цюпин, 
Лондон
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ницю мовчання. Знати, що ді-
ється в уряді, просто немож-
ливо, бо тим, хто потрапив у 
владу, відомо: найважливіше 
для них – бути лояльними й 
мовчати. А це принципи мафії, 
які сягають і низів», – роз’яснює 
Люк Гардінґ, засвідчуючи, що 
багато людей у далекому Лон-
доні добре розуміють і україн-
ські реалії.

Пострадянська мафіозна мо-
дель суперечить усьому, про що 
не втомлюються говорити в Єв-
росоюзі та на Заході загалом: 
принципам демократії, прозо-
рості, верховенства права тощо. 
Але прискіпливий погляд помі-
чає, що Захід, однією рукою по-
грожуючи Путіну, другою, ча-
сом сором’язливо, веде з ним 
активний бізнес.

Міжнародний аналітичний 
центр Legatum Institute в од-
ному з останніх досліджень на-
зиває Росію «постмодерною 
диктатурою» і стверджує, що 
«в той час як Захід далі гово-
рить про повагу до прав люди-
 ни, економічні відносини РФ із 
ним розвиваються з окремою 
логікою та швидкістю. Британія 
особливо відкрита до співпраці. 
Певні галузі економіки дуже за-
доволені припливом російських 
капіталів. Росіяни отримують 
чверть від усіх «інвесторських 
віз», які Сполучене Королівство 
видає тим, хто може заплатити 
₤1 млн. Лондонська біржа, із 
м’якшим (порівняно зі США) 
регулюванням вважається міс-
цем, де компаніям з РФ та інших 
країн колишнього Радянського 
Союзу набагато легше прода-
вати свої акції. За даними бри-
танської служби фінансового 
контролю FSA, близько третини 
банків виявляли готовність за-
плющувати очі на операції, що 
могли бути відмиванням гро-
шей, якщо базові регуляційні та 
репутаційні вимоги бачилися 
прийнятними».

Лондон демонстративно не 
бажає запрошувати президента 
Януковича з офіційним візи-
том. Але українські багатії без 
проблем навчають у Британії 
своїх дітей (див. Тиждень, 
№ 35/2013), вкладають кошти 
в нерухомість (найдорожчі апар-
таменти в Лондоні були при-
дбані фірмою Ахметова) і вла-
штовують собі рекламні заходи 
(як-от дні України у Британії, 
організовані минулої осені Фон-

дом Дмитра Фірташа (див. Тиж
день, № 43/2013). Тоді як в 
Америку, на противагу поблаж-
ливій Європі, шлях і Ахметову, 
й Фірташу нині закритий.

чИ сПРаЦюВаВ  
сПИсОК МаґніТсКОГО?
Попри те, що прагнення пожи-
витися із сумнівних капіталів 
пострадянського походження 
часто бере гору, в західних ко-
лах добре усвідомлюють пов’я-
зану із цим небезпеку. Британ-
ський уряд при всьому бажанні 
не може забути вбивство у Лон-
доні Алєксандра Літвінєнка, спро-
 бу розстрілу в лондонському 
Сіті російського банкіра Ґєр-
мана Ґорбунцова та низку ін-
ших зловісних подій, за якими 
стояли кремлівські спецслужби.

Страшна смерть у Москві 
Сєрґєя Маґнітского, російського 
адвоката, який працював у бри-
танському інвестиційному фон-
 ді Hermitage Capital Manage-
ment, показує, наскільки тісно 
бувають переплетені права лю-
дини, корупція та міжнародна 
злочинність. Адвоката, який ви-
явив схему викрадення у своєї 
держави близько $230 млн, не 
похвалили, а навпаки, посадили 
за ґрати і зрештою довели до 
передчасної смерті.

Колишній працедавець Маґ-
нітского Вільям Бравдер нині 
живе і працює в Лондоні. Він 
упевнений, що до масштабної 
діяльності мафіозних структур 
у РФ безпосередньо причетні 
чіль  ні представники путінсь  -
кого режиму. Європейські полі-
тики, на його переконання, 
страшенно лицемірять, вдаючи, 
ніби справа покійного юриста є 
суто російською проблемою. 
«Чимало людей у Лондоні, Же-
неві та багатьох інших місцях 
фактично є співучасниками й 
мають на своїх руках сліди від 
закривавлених грошей тих жах-
ливих злочинців, грошей, які 
пливуть із Росії та інших постра-
дянських держав», – зазначив 
він у коментарі Тижню.

Вільям Бравдер домага-
ється, щоб країни Євросоюзу 
услід за США ухвалили закони 
про персональні санкції проти 
російських посадовців зі «спис-
 ку Маґнітского». А ще він висту-
пає за те, щоб принцип такого 
списку застосовували ширше: 
«Ми ніколи не зможемо повер-
нути Сєрґєя Маґнітского. На 

вшанування його пам’яті я по-
ставив собі два завдання. 
Перше – це домогтися справед-
ливості щодо нього, а друге – 
запобігти повторенню таких ви-
падків, щоб його смерть не була 
марною. Ми хотіли б, щоб роз-
роблені нами важелі могли бути 
використані й в інших випад-
ках. Не лише щодо Росії, а й 
щодо інших злісних авторитар-
них режимів. Це стало б справж-
ньою даниною пам’яті людини, 
яка віддала життя, намагаючись 
зробити потрібну справу».

Один із принципів Акта 
Маґнітского, який запрова-
дження у США наприкінці 2012 
року, полягає в тому, що при-
четні до скоєння цього злочину 
особи не можуть використову-
вати нажиті статки в Америці. 
Фігуранти переліку, зокрема, не 
мають права на отримання візи 
Сполучених Штатів та здій-
снення там інвестицій. Чи це 
адекватні та вичерпні санкції?

Журналіст Люк Гардінґ вва-
жає, що візові обмеження мо-
жуть бути не менш дієві, ніж за-
мороження активів: «Найціка-
віший аспект справи зі списком 
Маґнітского в тому, що погроза 
заборонити видачу віз певним 
впливовим особам або навіть 
маловідомим чиновникам ви-
явилася дуже ефективною. Цього 
бояться. Одна річ – мати змогу 
поїхати у відпустку до Сочі, а зо-
всім інша – покататися на ли-
жах у французькому Куршевелі 
чи повезти дружину на шопінг 
до Лондона чи Нью-Йорка. Як-
що такої можливості не буде, то 
який сенс у грошах?».

МОРаЛЬнО МИ З ВаМИ!
Але наразі ні в Британії, ні в ін-
ших держав Євросоюзу немає 
бажання вживати такі потенцій-
 но дієві персоналізовані санкції, 
зокрема стосовно українських 
посадовців та наближених до 
влади олігархів. Причин кілька. 
Насамперед проблема в уже 
згаданій прагматичній меркан-

Ніхто із західних 
співрозмовників не 

запевнив, що 
Євромайдан може 

сподіватися на 
якусь конкретну 

зовнішню 
підтримку, окрім 

моральної

Росіяни отримують 
чверть від усіх 

«інвесторських 
віз», які Сполучене 
Королівство видає 

тим, хто може 
заплатити 

£1 млн
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ЗаХіД, ОДніЄю РУКОю 
ПОГРОжУючИ ПУТінУ, 
ДРУГОю, часОМ 
сОРОМ’ЯЗЛИВО,  
ВЕДЕ З нИМ аКТИВнИй 
БіЗнЕс



тильності політиків у європей-
ських столицях на противагу 
схильному до ідеалізму Вашинг-
тонові, де часом готові на де-
монстративні кроки під гаслами 
демократії та справедливості.

Інша проблема – у браку 
певності, що такі санкції, не-
хай і болючі, досягли б бажа-
ного результату й підштовх-
нули, скажімо, Україну до бо-
ротьби з корупцією та до ре-
форм задля утвердження вер-
ховенства пра  ва й незалежного 
судочинства.

Деніел Гамільтон, директор 
із європейських питань в авто-
ритетній лондонській PR-ком-
панії Bell Pottinger, є одним із 
тих, хто вважає, що конфронта-
ційні кроки й, зокрема, особисті 
санкції проти українських поса-
довців та олігархів були б перед-
часними.

«Я палко підтримую список 
Маґнітского, – пояснив він свою 
позицію в коментарі Тижню. — 
Він має сенс стосовно Росії, де 
треба контролювати певних по-
садовців, причетних до неетич-
них, неприйнятних і насиль-
ницьких дій, але коли йдеться 
про Україну, то такі заклики 
трохи не на часі. Я натомість 
підтримував би діалог з усіма 
політичними партіями й зали-
шав відкритими всі канали 
зв’язку». Обережність? Так. Але 
не все просто, бо ж Деніела Га-
мільтона водночас можна запід-
озрити й у симпатіях до Євро-
майдану. У розмові він гордо 
признався, що «провів майже 
цілий грудневий тиждень у Ки-
єві», й наголосив, що мислить 

«категоріями західного фахівця 
з PR, для якого значна частина 
політичних діячів та успішних 
бізнесменів – це насамперед по-
тенційні клієнти».

Хоча на тому, що «Україна 
не Росія», наголошує і сповне-
ний здорового журналістського 
скептицизму Люк Гардінґ: «Щодо 
України я завжди був настро-
єний оптимістичніше. Люблю 
Київ, маю друзів-українців. Ко-
ли працював кореспондентом у 
Москві, там усе було похмуро, а 
зараз навіть іще похмуріше. А з 
України завжди повертаюся з 

енергією та оптимізмом, бо во -
на інша. Зовсім інша, набагато 
плюралістичніша. Якщо погля-
нути на демографічні дані щодо 
України, її громадянське сус-
пільство і врахувати, що ми жи-
вемо в епоху так званого при-
швидшеного часу, коли кожен 
може негайно й на весь світ 
оприлюднювати свої думки, ви-
ходити на демонстрації, то про-
цеси в ній дають величезні під-
стави для оптимізму. Чи озна-

чає це, що Янукович дуже 
швидко втратить владу? Може, 
й ні. Але чи змінюється Україна, 
чи стає більш європейською? 
Вважаю, що так. Я сказав би, що 
є оптимістом стосовно довготер-
мінових перспектив України, 
але скептичніше дивлюся на 
можливість негайного покра-
щення ситуації. Путінська мо-
дель у Росії має коріння. А в 
Україні... Насамперед зауважу: 
Янукович не Путін. У нього ані 
інтелектуальних даних, ані наф-
 ти чи інших економічних важе-
лів та ресурсів».

Попри оптимістичність і 
щирі побажання Україні, ніхто 
із західних співрозмовників не 
запевнив, що Євромайдан може 
сподіватися на якусь конкретну 
зовнішню підтримку, окрім мо-
ральної. Оголосивши, що стає 
на бік українців, британський 
прем’єр-міністр Девід Кемерон 
майстерно оминув один із пунк-
тів заклику депутата-соратника 
Джона Віттінґдейла й не став 
обіцяти гарантій європейської 
перспективи (гарантованого 
членства в ЄС) для України.

Як лідер Консервативної 
партії Кемерон готується до на-
ступних виборів і обіцянки дає 
насамперед ті, що забезпечать 
йому найбільше голосів британ-
ського електорату.

Деніел Гамільтон із Bell Po-
tinger закликає думати про ви-
бори й українських активістів. 
Пропонує використати енергію 
та досвід Євромайдану для агі-
тації за опозиційних кандидатів 
на виборах усіх рівнів, почина-
ючи з місцевих, у кожному регі-
оні України, щоб змінити ба-
ланс політичних сил. Legatum 
Institute вважає, що конструк-
тивна роль Заходу й, зокрема, 
Європейського Союзу повинна 
полягати в підтримці боротьби з 
корупцією на пострадянських 
теренах.

Як у 1970–1980-х роках ко-
муністичним диктатурам указу-
вали на те, що вони не дотриму-
ються проголошених принципів 
поваги до прав людини, так і у 
ХХІ столітті пострадянські ре-
жими, включно з можновлад-
цями в Україні, повинні знати: 
їхні заяви про готовність до бо-
ротьби з корупцією та запрова-
дження верховенства права ні-
чого не означають, допоки в 
цьому напрямку не буде зроб-
лено справжніх кроків. 

ПІД 
НАГЛЯДОМ. 
Євромайдан 
у Лондоні із 
протестною 
акцією 
поблизу 
апартаментів 
українського 
олігарха 
Ріната 
Ахметова
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наРаЗі ні В БРИТаніЇ, ні В 
інШИХ ДЕРжаВ ЄВРОсОюЗУ 
нЕМаЄ БажаннЯ ВжИВаТИ 
ПОТЕнЦійнО ДіЄВі 
ПЕРсОнаЛіЗОВані санКЦіЇ, 
ЗОКРЕМа сТОсОВнО 
УКРаЇнсЬКИХ ПОсаДОВЦіВ 
Та наБЛИжЕнИХ ДО ВЛаДИ 
ОЛіГаРХіВ



Західні експерти прокоментували Тижню, 
якою вони бачать відповідальність Заходу за події в Україні

«ЛЕГКО ДОКОРЯТИ КОМУсЬ – ЗОВніШніМ 
сИЛаМ, КОРУМПОВаній ВЛаДі чИ 
ПОЛіТИчнИМ і ГРОМаДсЬКИМ ЛіДЕРаМ, 
ЯКі РОЗчаРОВУюТЬ, – За ВИБОРИ, 
ЗРОБЛЕні УКРаЇнЦЯМИ»

Меттью Рожанскі, директор інституту Кен-
нана при Міжнародному центрі Вудро Віль-
сона, сШа

На мою думку, українцям зараз критично важливо усвідомити, що 
вони самі господарі своєї долі. Це питання базової національної 
ідентичності України, її майбутнього як процвітаючої унітарної дер-
жави, хоча людям, які віками підпадали під потужний зовнішній 
вплив, це може бути не так очевидно. Звісно, позбуватися старих 
звичок важко. І легко докоряти комусь – зовнішнім силам, корумпо-
ваній владі чи політичним і громадським лідерам, які розчарову-
ють, – за вибори, зроблені українцями.
Сьогодні я чую, як мої українські друзі скаржаться: росіяни чинили 
такий тиск, що слабка і егоїстична влада не могла йому протисто-
яти, а Захід не запропонував порятунку у вигляді вигідніших про-
позиції або змушування українських лідерів обрати Європу. Од-
нак це недолугі намагання відвернутися від реальної проблеми. 
А вона полягає в тому, що українське суспільство не змогло взяти 
на себе відповідальність за власне майбутнє. І провал цей стався 
не тоді, коли сотні тисяч українців вийшли на Євромайдани (слава 
їм за те, що виходили на холод і голосно висловлювали свою по-
зицію), а значно раніше. Він тривав десятки років, від 1991-го, 
поки українці платили малі й великі хабарі, аби обійти надокуч-
ливі, складні й затяжні бюрократичні процедури. Коли вони мов-
чали у відповідь на розграбовування державного майна у процесі 
шахрайської приватизації та на рейдерські атаки супроти успіш-
ного приватного бізнесу. Коли не цінували найвище власні демо-
кратичні права та відповідальність, даючи низьку й неперекон-
ливу явку на виборах, дозволяючи тим, хто мав владу і гроші, ку-
пувати в них країну.

«ДЛЯ нИніШнЬОЇ ГЕОПОЛіТИчнОЇ  
ГРИ За УКРаЇнУ ПОТРіБні ДВі сТОРОнИ,  
а ПОКИ ЩО ГРаЄ ТіЛЬКИ РОсіЯ»
Тарас Кузьо, науковий співробітник Центру тран-
сатлантичних відносин (ЦТВ) Школи фундамен-
тальних міжнародних досліджень при Університеті 
Джона Гопкінса, сШа

Найбільшої критики заслуговує наївність Заходу, 
оскільки він бачив те, у що хотів вірити. Путін ніколи не мав такої наївності 
стосовно Януковича. Те, що зробив Янукович, ще більше поглибило вже й 
без того серйозну втому від України на Заході.
Єдине, до чого може вдатися останній, аби відвернути завершення потрій-
ної кризи в Україні кровопролиттям та розкол держави, – це застосувати ін-
дивідуальні санкції до президента, уряду, високопосадовців, лідерів Партії 
регіонів та олігархів. Це могло б посилити внутрішній розкол у команді ре-
жиму та розпад її зсередини.
У цьому питанні провідну роль можуть узяти на себе лише США, але, на 
жаль, президент Обама не лідер. ЄС на це не здатен, бо заплющував очі на 
корупцію в Україні та Євразії, а тим часом вигравав від зубожіння україн-
ського народу й експорту капіталу до Західної Європи та її офшорів.
Для нинішньої гри потрібні дві сторони, а поки що грає тільки Росія. 

«ЗаХіД ЗаПРОПОнУВаВ ВЕЛИчЕЗнУ  
МОРаЛЬнУ ПіДТРИМКУ УКРаЇнсЬКИМ 
ПРОТЕсТаМ, аЛЕ МайжЕ нічОГО, ОКРіМ нЕЇ»

Катарина Волчук, заступник директора Центру ро-
сійських та східноєвропейських досліджень Бірмін-
гемського університету, Велика Британія
Роман Волчук, почесний науковий співробітник 
Університету Вулвергемптона, Велика Британія

ЄС міг би ефективніше проводити переговори і просувати Угоду про 
асоціацію, а також не залишити українській владі причин для непід-
писання. Крім того, переговори були надто закритими, Україні пропо-
нували надто малу підтримку для компенсації втрат від зменшення 
товарообігу з Росією. ЄС звернув увагу на це питання запізно, аж у лис-
топаді. Він, попри всю свою привабливість, не зміг якісно донести до 
України власні переваги. Натомість Росія провела потужну медіа-
кампанію і торговельну війну. ЄС зробив малувато для просування 
Угоди про асоціацію. 
Пізніше (під час протестів. – Ред.) Захід запропонував величезну мо-
ральну підтримку, але майже нічого, окрім неї. Однак Україна має де-
мократично обраних уряд і президента, тож можливості для втручання 
Заходу дуже обмежені. Крім того, попри величезну симпатію до Май-
дану в ЄС, останній встановлює відносини на міжурядовому рівні. Тому 
його основний співрозмовник – це українська влада, яка має дуже 
низьку довіру. ЄС досі прагне підписати з Україною Угоду про асоціацію, 
але просто не може більше працювати з Януковичем та його коман-
дою. Тож Україна залишатиметься серйозним викликом для ЄС, чия зо-
внішньополітична машина дуже повільна, а цього року і взагалі тимча-
сово зупиниться через ротацію в інституціях ЄС та Європейському пар-
ламенті (22–25 травня 2014 року мають відбутися вибори до Європар-
ламенту. – Ред.). На початку протестів участь ЄС і явна загроза санкцій із 
боку США запобігли серйозному кровопролиттю, а це чимале досяг-
нення. Тепер протистояння Майдану і влади чітко зосереджується на 
президентських виборах 2015 року. Тож у 2014-му Захід може діяти та-
ким чином: протистояти політичному переслідуванню опозиції; дуже 
чітко висловлюватися про неприйнятність фальсифікації виборів; удо-
сконалити умови для підписання Угоди про асоціацію; пришвидшити 
процес ухвалення рішень у ЄС; також розпочати діалог із Росією щодо 
економічних аспектів інтеграції.

«У РаЗі санКЦій іЗ БОКУ Єс ПОДаЛЬШа 
ПіДТРИМКа РЕжИМУ ЯнУКОВИча 
КОШТУВаЛа Б ОЛіГаРХаМ наДТО ДОРОГО»

інна Мельниковська,  
політолог, Гіссенський університет
Окрім санкцій проти президента України, чле-
нів його родини та деяких урядовців протесту-
вальники вимагають їх також проти бізнес-

еліти, так званих олігархів, що підтримують режим Януковича. 
Українські олігархи активно інвестують у правління останнього (в 
обмін на пільги, звільнення від податків тощо) і забезпечують функ-
ціонування режиму, а отже, частково є відповідальними за нещо-
давні порушення демократичних норм у країні. Санкції США мо-
жуть завдати безпосередньої шкоди товаропотокам, однак переду-
сім вони позначилися б на фінансових рейтингах українських ком-
паній. Але найбільше олігархи постраждали б від таких обмежу-
вальних заходів із боку ЄС. Їхні компанії продають основну частину 
своїх товарів саме на його ринку. Крім того, зважаючи що верховен-
ство права на Заході забезпечує набагато більшу захищеність 
права власності, аніж будь-які тісні зв’язки з українськими політи-
ками, вони переважно зберігають накопичений капітал і статки в 
Європейському Союзі. У разі санкцій із його боку подальша під-
тримка режиму Януковича коштувала б їм надто дорого. Однак За-
хід, здається, зайняв вичікувальну позицію. 
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Меркель каже:  
«Треба робити вибір»
Німецькі політики бачать Україну сферою боротьби  
між Заходом та Росією

Я
кщо вірити соціологам, 
німецький народ загалом 
не проти того, щоб Укра-
їна колись стала членом 

ЄС (див. «Ефект Євромай-
дану»). Поза тим, коли мова за-
ходить про політиків, почина-
ються обе  режність та політко-
ректність. Це й зрозуміло. Хто б 
це з лідерів старався нажити во-
рогів своїй країні? Коли колиш-
ній міністр закордонних справ 
Німеччини Ґідо Вестервелле 
ледве не в останній день свого 
перебування на цій посаді 
з’явився на київському Майдані, 
він викликав очікуване обу-
рення в Росії. Новий очільник 
зовнішньополітичного відомства 

ФРН соціал-демократ Франк-
Вальтер Штайнмайєр виніс 
для себе цей урок – увічливо 
відмовився від ролі посеред-
ника, запропонованої йому пу-
блічно Віталієм Кличком, об-
ґрунтовуючи це тим, що їх і без 
нього вже вистачає. Натяк був, 
звичайно, насамперед на поль-
ських політиків. Під час візиту 
до Польщі міністр розповів про 
переговори з лідерами Франції, 
що відбулися незадовго до його 
варшавської поїздки. Він зазна-
чив, що в кожної держави – 
члена ЄС свої пріоритети. Тому 
Франція прагнула поспілкува-
тися переважно на тему кризи в 
Африці. Питання України обго-
ворювались як другорядні. 

Втретє обрана канцлер Ні-
меччини Анґела Меркель хоч і 

підкреслює, що двері для підпи-
сання Угоди про асоціацію з ЄС 
перед Україною відчинені, але 
наголошує: «Наразі видається, 
що питання стоїть або-або. Або 
Росія, або Україна». Таку відвер-
тість пані Меркель дозволила 
собі в ефірі телерадіокомпанії 
ARD. «Потрібно робити вибір», – 
заявила вона. ФРН, звісно, вес-
тиме переговори з РФ, але вони, 
на думку очільниці німецького 
уряду, не матимуть успіху, якщо 
піти на конфронтацію. «Я хочу, 
щоб незалежна Україна могла рі-
шення приймати сама. Та пере-
думовою для цього є проведення 
реформ», – узагальнила кан-
цлерка. Інакше кажучи, борітеся 
і поборете. Як уже вмієте.

На щастя для тих в Україні, 
хто сподівається якщо не сьо-

автор: світлана Голуб, 
Франкфурт-на-Майні
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годні, то пізніше підписати уго-
 ду з Євросоюзом, позиції Анґели 
Меркель поділяють не всі члени 
Християнсько-демокра тич  ного 
союзу. Скажімо, її однопартієць і 
голова Комітету Європарламен-
 ту із закордонних справ Ельмар 
Брок демонструє зовсім інше 
став  лення до Украї  ни. Він не 
лише особисто прибув на Май-
дан, а й виступив там 7 груд   ня з 
палкою промовою, в якій звину-
ватив президента Януковича в 
продажу майбутнього України. 
Німецький політик дістав тоді 
хвилю оплесків майданівців, а 
пізніше, 10 груд  ня, вже з трибу-
 ни Європейсь кого парламенту 
закликав український уряд ви-
словити повагу до прагнень сво-
 го народу й сісти за стіл перего-
ворів з опозицією та представ-
никами громадськості.

В опозиційних колах ні-
мецького політикуму Україна 
також має, сказати б, групу під-
тримки. Один із її неформаль-
них лідерів – очільник Союзу 
90/Зелених Джем Оздемір. Свою 
думку про ситуацію в нашій 
країні він висловлює прямо та 
без двозначностей, не шкодую-
 чи аргументів. Про його став-
лення до українського питання 
можна не тільки прочитати на 
його сторінці у Facebook, а й по-
чути та побачити в багатьох ні-
мецьких ЗМІ.

Після зміни керівника зо-
внішньополітичного відомства 
Німеччини Оздемір відкрито 
закликав нового міністра 
Франка-Вальтера Штайнмайєра 
поїхати на Майдан і підтримати 
там Віталія Кличка. 14 грудня 
він давав інтерв’ю німецькому 
радіоканалу Deutschlandfunk, 
перебуваючи якраз у Києві. Як 
заявив тоді лідер Союзу 90/Зе-
лених, поки що не можна ви-
ключати можливості нової си-
лової розправи над демонстран-
тами. Тому закликав ЄС «дати 
чітко зрозуміти уряду України, 
що за застосування сили дове-
деться платити високу ціну».

Про Україну Оздемір, полі-
тик турецького походження, ка-
зав німецьким слухачам ось що: 
«Це не Москва. Тут інше сус-
пільство, тут люди не так бо-
яться, як у Росії. Це країна, ко-
тра бореться за демократію та 
свободу, за які явна більшість 
населення, що хоче поліпшення 
відносин із Європейським Сою-
зом. 

Тому зовсім не випадково 
народ піднявся саме після того, 
як Янукович провалив підпи-
сання Угоди про асоціацію з ЄС. 
Люди, студенти, середній клас, 
а це народне повстання можна 
назвати повстанням середнього 
класу, чітко сигналізують: ми не 
бажаємо поривати зв’язки з Єв-
ропою і робити з України щось 
подібне до радянської респу-
бліки. Річ якраз у цьому. Те, що 
планував президент, було спро-
бою зробити з України радян-
ську Україну й пересунути кор-
дони європейських цінностей. 
Ми маємо справу зі змаган-
нями представників ЄС та Росії 
на українській землі». 

На запитання ведучого, чи 
справді опозиція має за собою в 
Україні зараз більшість, Джем 
Оздемір пояснив, що масовий 
протест ініціювали не її лі-
дери. Справжню більшість, на 
його думку, опозиція може здо-
бути лише єднаючись. Тому не -
обхід но вибрати єдиного канди-
дата для виборів, інакше пере-
можцем стане протилежна сто-
рона. 

Щодо звинувачень про пря-
 ме втручання західних політиків 
у події на Майдані лідер Партії 
зелених заперечив: «Не ми орга-
нізовуємо демонстрантів. Вони 
організовуються самостійно. Ці 
люди борються за європейські 
цінності, ті цінності, які в пошані 

й у нас і яких ми так само праг-
немо. Тому наша присутність тут 
має сенс і є правильною, бо допо-
магає уникнути насилля. З боку 
режиму є велика небезпека, що 
він спробує придушити це по-
встання, приховуючи того, хто 
віддасть такий наказ». 

У лавах Партії зелених є чи-
мало поінформованих щодо 
українського питання політи-
ків. Ця політсила не раз пропо-
нувала Європейському Союзу, 
щоб той чітко дав зрозуміти 
українській владі: застосування 

нею сили не мине безкарно. 
Проте не факт, що ЄС може до-
зволити собі так само жорстко 
поводитися, як в аналогічних 
випадках чинили Сполучені 
Штати. Дуже багато залежатиме 
від того, як побудує новий коа-
ліційний уряд ФРН свою полі-
тику щодо Росії. Якщо орієнти-
ром і пріоритетом буде обрано 
економічні інтереси, шанси 
України на підтримку будуть 
примарними.  

Поза тим прибічники укра-
їнського партнерства з ЄС песи-
мізму собі не дозволяють. При-
наймні публічного. Варто по-
слухати Ребекку Гармс, члена 
Союзу 90/Зелених Німеччини 
та голову фракції «Зелені –  
Європейський вільний альянс» 
у Європарламенті. Ледь не до 
кожної значної події в політич-
ному житті України можна зна-
йти її виступи в ЗМІ. 7 грудня 
вона також була разом з Ельма-
ром Броком на Майдані. Саме їй 
належить вислів про те, що 
«українці роблять наразі для 
захисту європейських цінностей 
більше, ніж люди в Берліні, Па-
рижі або Афінах». 12 грудня з 
трибуни Європарламенту вона 
закликала українську владу 
сісти за стіл переговорів не 
лише з лідерами опозиції, а й 
із представниками студентства 
та громадських спільнот. А  
15 груд  ня у своєму інтерв’ю 
Deuts  che Welle в Києві зізналася, 
що їй рідко випадало бачити, 
щоб такий революційний рух, 
який вона спостерігала на Май-
дані на власні очі, так щиро під-
тримувався і стабілізувався фі-
нансовими пожертвами. «Я вва-
жаю, що дух демократії, який 
відчувається тут на демонстра-
ціях, уже давно увійшов до Єв-
ропейського Союзу», – сказала 
Ребек  ка Гармс в одному з остан-
ніх інтерв’ю про Україну. 

Схоже, європейськість укра-
їнського процесу поступово стає 
елементом внутрішнього полі-
тичного дискурсу Німеччини. 
Не варто, звичайно, перебіль-
шувати. Але український аргу-
мент є правдивим приводом по-
рушити незручні питання перед 
владою. Чи справді економічне 
партнерство з Путіним таке без-
альтернативне? Що означає за-
хищати та сповідувати європей-
ські цінності? Опозиція отри-
мала в руки козир, яким могла б 
за бажання непогано зіграти. 

ЕФЕКТ 
ЄВРОМайДанУ 

Згідно  
з опитуванням, 

проведеним  
на замовлення 

найбільшої 
німецької 

телерадіокомпанії 
ARD, 

40% 
німців можуть 

спокійно уявити 
собі Україну  

в ЄС протягом 
наступних 10 років. 

24% 
не проти України  
в Євросоюзі через 

10–20 років, 

9% 
за те, щоб почекати 

з ї ї членством 
20 або більше 
років. І лише 

20% 
опитаних поки 

зовсім не бачать 
нашу країну в ЄС
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спілкувався   
Роман Малко 

альґірдас Кумжа: 
«Україна постійно рухатиметься 
до Європи. Це просто неминуче»

Т
иждень поспілкувався з 
Надзвичайним і Повноваж-
ним послом Литви в Україні 
у 2006-2010 роках Альґірда-

сом Кумжею про те, чому Укра-
їна не уклала у Вільнюсі Угоду з 
ЄС і чи є в майбутньому перспек-
тиви її підписання, а також про 
досвід литовської євроінтеграції і 
страхи зближення з ЄС.

У. Т. Ви довго працювали в Укра-
їні, чудово знаєте нашу політичну 
кухню. наскільки закономірними 
були дії офіційного Києва упро-
довж останніх місяців? Мова  
і про непідписання Угоди з Єс,  
і про домовленості з Росією, і, зви-
чайно ж, про людей,  
що вийшли на Майдан.

– Мабуть, я надто добре знаю 
цю ситуацію. Бо завжди дуже  
серйозно ставився до України, її 
особливостей, багато говорив із 
людьми, вивчав, читав, думав, на-
магався відчути все, що відбува-
ється. Мені від початку здавалося, 
що підписати Угоду у Вільнюсі – 
це все одно що когось там про-
тягти крізь вушко голки. Нині, як 
на мене, це нереально. По-перше, 
з огляду на ставлення Росії до 
Угоди. Я був певен, що Москва 
зробить усе, аби її не підписали. 
По-друге, мені надто доб ре ві-
дома внутрішня ситуація в Укра-
їні. Тож здавалося, що вимоги 
Брюсселя (змінити зміст деяких 
законів) не виконуватимуться. На 
жаль, усе так і сталось.

У. Т. Європейські політики запев-
няють, що двері для України за-
лишаються відчиненими. на вашу 
думку, в нас справді нині є шанси 
зблизитися з Єс?

– Гадаю, що Україна постійно 
рухатиметься до Європи. Це про-
сто неминуче. Мені здається, цей 
напрямок не з’явивсь ані з Уго-
дою про асоціацію, ані зі Східним 
партнерством. Його започатко-
вано, можливо, ще 1362 року, 
коли в битві на Синіх Водах Ве-
лике князівство Литовське (ли-
товці разом з українцями та ін-
шими) перемогло Орду. Вже тоді 

було усвідомлення належності до 
Європи. Це багато сотень років. І 
те прагнення, мабуть, уже гене-
тично закріпилося.

Інше питання – наскільки 
швидко все відбуватиметься. 
Коли буде усунуто внутрішні про-
блеми, суперечки із сусідами. 
Але, мені здається, іншого шляху 
вже немає. Всім потрібна свобода 
пересування, дедалі більше лю-
дей розуміють, що слід модерні-
зувати країну, що потрібні інвес-
тиції, західні технології, що не 
можна постійно оберігати цю ра-
дянську продукцію і журитися, 
що її нікуди не продаси.

У. Т. Якщо Януковичу все-таки 
вдасться стабілізувати становище, 
чи схоче Європа знайти з ним 
після всього цього спільну мову?

– Боюся, що зараз Брюссель 
махне рукою. 2014 року в травні – 
вибори до Європарламенту, буде 
нова Єврокомісія, нові комісари. 
Нинішня завершуватиме свої 
справи, потім формуватиметься 
новий склад. Це буде довго.

Але я за те (і думаю, що це єди-
ний правильний шлях), щоб усе-
таки продовжувати діалог з Украї-
ною. І з владою, наскільки це мож-
ливо, і з громадянським суспіль-
ством. Просто відвернутися й роз-
чаруватися було б безвідпові-
дально, ба навіть нерозумно. Усе 
це треба продовжувати.

Звичайно, Вільнюський саміт 
дав великі й важливі уроки. Треба 
все це осмислити: може, щось 
було й неправильно зроб лено. 
Може, Європейському Союзові 
варто шукати інші підходи. Може, 
Східне партнерство не найкращий 
інструмент і не годиться для Укра-
їни, такої великої та складної. Ця 
модель, що спрацювала в Польщі, 
Литві, Латвії чи Хорватії, не конче 
має підійти для неї. Хоча схема 
доволі проста: розвивайтеся, ро-
біть реформи – і тоді ввійдете. 
Слід про це думати, радитися, го-
ворити. Може, тут якось по-
іншому треба з огляду на геополі-
тику, інтереси Росії...

Та й, будьмо щирі, в Європі 
люди також не дуже хочуть на-
пружуватися. Легше діяти за про-
стими випробуваними схемами. 
Знову ж таки повторюся, там віді-
грають не останню роль ті самі 
каденції і терміни. Обрали, по-
працювали, закінчили. Життя 
йде такими собі п’ятирічними 
кроками. Ця епопея з Угодою по-
чалася саме на старті каденції. І, 
безумовно, всі хотіли закінчити її 
з тріумфом. Але життя не підда-
ється таким розрахункам. 

Може, ця ідея, котру Януко-
вич, очевидно, привіз від Путіна, 
про тристоронні переговори і 
слушна. А чом би й ні? Тільки там, 
мабуть, зміст повинен бути інший. 
Не розмова двох великих сил про 
долю України, а нормальні три-
сторонні переговори. Незалежна, 
самодостатня Україна, Росія і Єв-
ропа. Слід говорити про співісну-
вання, безпеку, розвиток еконо-
міки, добробут людей. От якби в 
ту тристоронню структуру влити 
такий зміст, то це було б ідеально.

У. Т. Думаєте, це можливо із су-
часною Росією?

– Я кажу про ідеальний варі-
ант, а ідеальні варіанти саме іде-
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альні... Але треба так думати. Ми 
не можемо далі мислити категорі-
ями холодної війни: той переміг, 
а той програв. Багато хто подає це 
як геополітичне змагання, де пе-
реможець здобуває Україну. Але 
так не можна. Я все-таки сподіва-
юся, що той час уже минув.

У. Т. Литовці дуже багато допома-
гають Україні. навіщо це вам? 
Відчуваєте якийсь родинний  
зв’язок?

– Певно, є і це. Все-таки ми 
були сотні років у єдиній державі 
– Великому князівстві Литов-
ському. Мабуть, щось і генетично 
пов’язує. Ми знаємо, що литовці 
й українці завжди стояли пліч-о-
пліч у скрутні історичні моменти. 

У. Т. Щойно Литва головувала в 
Раді Єс. Уже цього достатньо, аби 
зрозуміти, який колосальний по-
ступ ви зробили після розпаду 
сРсР порівняно з Україною.  
В чому секрет? адже начебто і в 
нас, і у вас були приблизно рівні 
стартові умови. 

– Вважаю, що старт не був рів-
ноцінний. Ми мали багатий між-
воєнний досвід незалежного існу-
вання. І за ті 20 років, від 1918-го 
до 1940-го, багато чого досягнули. 
Було збудовано державу. Вона 
окріпла. Розвивалося господар-
ство, успіхи бачилися дуже до-
брими. Європа дізналася про ли-
товських аграріїв, усі цінували їхні 
молочні та м’ясні продукти, і на-
віть у технологічному відношенні 
країна продемонструвала деякі 
дива. У нас був конструктор, який 
розробив літак ANBO. Перед ві-
йною навіть французи цим ціка-
вились і вже підписували контр-
акт. Литовські баскетболісти 
стали чемпіонами Європи і т. ін.

Але головне, що литовці вже 
були свідомі. І цими 20 роками 
вони жили весь окупаційний час. 
Залишалися люди, які пам’ятали 
незалежність. Як-от президент 
Адамкус. Він народився в 1924.

У. Т. навіть після стількох років 
окупації суспільство було готове 
до цього?

– Так. Воно завжди чудово ро-
зуміло, що сталося в 1940-ві. Зви-
чайно, за півстоліття дехто, може, 
й утратив віру. Чи легко було уя-
вити, що так швидко і зненацька 
розпадеться Радянський Союз і 
ми знову зможемо творити неза-
лежну Литву? Але, коли така на-
года з’явилася, в нас було на чому 

будувати, і психологічно, і юри-
дично. Вся правова основа уже 
була, треба було лише брати і 
продовжувати. Ми тоді мали 
єдину політичну волю. В тому 
сенсі, що всі партії підписали ме-
морандум про непорушність 
основних постулатів міжнародної 
політики. Політсили біля керма 
можуть змінюватись, але спадко-
вість прагнення до Європи й 
НАТО – ні. І це дуже допомогло. 

Хоча ця дорога теж була до-
волі довга, і домашню роботу на-
лежало зробити велику.

У. Т. але ж у вас ані промисло-
вості великої, ані чорноземів.  
З чим ви йшли в Європу? 

– Звичайно. Нині, бачачи, що 
відбувається в Україні, я прига-
дую декотрі моменти, які ми пе-
режили тоді. Зокрема, ці стра-
шилки. Не лише з боку сусідів:  
у нас самих теж існували певні 
боязні та сумніви. Чи виживе 
сільське господарство, чи достат-
ньо готова наша промисловість, 
щоб вийти зі своїми продуктами 
на європейський ринок? Зви-
чайно, цілковитої впевненості у 
своїх силах не було. Але, вважаю, 
все вдалося.

Від вступу до ЄС селяни, як на 
мене, дістали основну вигоду, бо 
левова частка фінансової допо-
моги йде на аграрний сектор. 
Нині наша сільгосппродукція вже 
затребувана в Європі. Що ж стосу-
ється промисловості, то, безу-
мовно, в нас не було таких вели-
ких фабрик, пов’язаних із Росією. 
Деякі підприємства, звичайно, 
збанкрутували, але це трапилося 
ще до входження в ЄС. На самому 
початку, в 1990-х роках. А решта 
індустрії перебудувалася, модер-
нізувалась, отримала європейську 
допомогу грішми й купила на них 
сучасні технології. Нині ці підпри-
ємства нічим не відрізняються від 
європейських і чудово інтегрува-
лись у відповідне господарство.

Литовці – найбільші єврооп-
тимісти. Згідно з опитуваннями 
Євробарометра, ми постійно по-
казуємо дуже позитивні настрої 
стосовно ЄС. 

Це, власне, демонструє, що 
європейського шляху ніхто не 
оскаржує. У мене таке відчуття, 
що люди, навіть старші, не хочуть 
назад. Всі бачать нові можливості. 
Коли в тебе є сили, перспективи 
величезні. Свободу вільно пересу-
ватися, без віз працювати в ці-
лому світі, вчитися в інших краї-

нах було сприйнято дуже опти-
містично. Для всіх ця незалеж-
ність – велика цінність. 

У. Т. Яку роль у всіх цих процесах 
відіграли політики? Литовці їх слу-
хали, довіряли?

– Від самого початку під час 
національного відродження, коли 
з’явився національний рух «Саю-
діс», гасло «повернутися в Єв-
ропу» було основним. Ця мета ні-
коли не зникала з виднокола.  
І настрій людей був однознач-
ним: курс на Європу; і політичні 
партії просто його наслідували. 
Звичайно, коли настав момент 
вступу, може, в когось коліна й 
тремтіли. Це досить серйозний 
крок. Декому, безумовно, було 
страшно: а як далі? Що станеться 
з моїм господарством, роботою, 
фабрикою? Але ми доволі швидко 
це подолали. І до кризи в нас 
оптимізм був величезний. Еконо-
міка зростала швидкими тем-
пами: 6-7-8% щороку. Криза, самі 
розумієте, різко змінила ситуа-
цію. Дехто збанкрутував, побіль-
шало безробітних. Але це, звісно, 
ніяк не пов’язано із входженням 
до ЄС. Це світова драма.

Та й криза ця знову ж таки 
була корисна. Якщо раніше наші 
виробники мали одні ринки 
(східні та європейські), то після 
неї довелося шукати нові. Нині є 
багато компаній, які навіть не на 
європейський ринок працюють, а 
постачають продукцію до Аф-
рики, Азії. Нерозумно чіплятися 
за всі ці пострадянські фабрики і 
рюмсати: «Куди ж ми діватимемо 
свій товар?». Треба, навпаки, ду-
мати про нові технології і яко-
мога швидше інтегруватися у сві-
тові ринки. Без того просто не-
можливо. Якогось дня це знадо-
биться. Тож краще зробити це як-
найраніше й не гаяти часу. За-
вжди є альтернатива. І Угода про 
асоціацію з ЄС, якої Київ не під-
писав, саме про це. У ній, як на 
мене, про політичні питання вза-
галі не йдеться. Там про потоки 
товарів і про технології.

У. Т. чи призведуть події в Укра-
їні, на вашу думку, до якихось 
позитивних зрушень?

– Узагалі хотілось би, щоб ця 
українська революція була 
останньою, бодай за нашого 
життя (сміється). Неможливо 
постійно ходити на революцію. 
Треба колись зупинитись і про-
сто творити. 
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БіОГРаФічна 
нОТа
альґірдас 
Кумжа – Над-
звичайний і По-
вноважний по-
сол Литовської 
Республіки в 
Україні у 2006-
2010 роках. На-
родився 1956 
року. Був чле-
ном національ-
ного руху «Саю-
діс» і депутатом 
парламенту 
Литви. Працю-
вав заступни-
ком головного 
редактора 
Lietuvos rytas 
(однієї із про-
відних газет 
своєї країни), 
радником пре-
зидента Литви 
Валдаса Адам-
куса. Очолював 
Фундацію Та-
раса Шевченка 
у Вільнюсі 
(1999-2006). 
Обіймаючи по-
саду посла в Ки-
єві, на відміну 
від багатьох 
місцевих чинов-
ників, швидко 
вивчив україн-
ську мову, якою 
досі вільно спіл-
кується, і про-
славився як 
один із найак-
тивніших і най-
відкритіших 
іноземних ди-
пломатів. Про-
фесійний альпі-
ніст і фотограф. 
На його ра-
хунку Ельбрус, 
Монблан, Піллі 
в Чилі, Піко-де-
Орисаба в Мек-
сиці та Шиша-
Пангма в Гіма-
лаях.



 Ціна безвідповідальності
Захід став жертвою власної стратегічної недалекоглядності  
в питанні України. Його слабкостями вдало скористався Кремль, 
затягнувши країну в свою пастку

З
винувачення з вуст росій-
ської влади, нібито західні 
політики навмисне розпа-
люють пристрасті в Україні, 

є безпідставними. Насправді єв-
ропейські та американські лідери 
не спромоглися впоратися із вну-
трішніми й міжнародними про-
блемами, що назрівали в країні 
впродовж багатьох років, тож те-
пер потерпають від наслідків 
власної стратегічної недалеко-
глядності. Криза в Україні – це і 
внутрішнє змагання між конку-
рентними ідентичностями, і зов-
нішня геополітична боротьба 
між прихильниками інтеграції в 
європейський проект і виклю-
чення з нього.

нЕХТУВаннЯ 
ДЕМОКРаТИЗаЦіЄю
Ще 2010 року, коли до влади 
прийшов Віктор Янукович, було 
очевидно, що його режим не має 
довгострокового стратегічного 
бачення для України. Він вико-
ристовує короткочасні тактичні 
маневри для утвердження своєї 
влади і привілеїв, забезпечення 
міжнародного фінансування та 
уникнення рішення щодо належ-
ності України: чи то до Європи, 
чи то до російської Євразії. Євро-
пейський Союз, який довгий час 
підтримував президента, виявив-
 ся спільником у цьому химер-
ному фарсі.

Ані ЄС, ані США не вдава-
лися до ефективної критики або 
санкцій у зв’язку зі зловживан-
ням владою з боку Януковича та 
його «Сім’ї» після перемоги на 
виборах 2010 року. Саме ця без-
діяльність Заходу й сприяла ле-
гітимації режиму. Зовнішньопо-
літичні реалісти можуть виправ-
довуватися: мовляв, Євросоюз 
був обмежений в інструментах 
впливу на українську політику, з 
огляду на власну внутрішню еко-
номічну й фінансову скруту, про-
тест проти дальшого розши-
рення на схід, брак коштів для 
фінансової допомоги та скутість, 

пов’язану з відсутністю консен-
сусу щодо зовнішньої політики 
серед країн ЄС. Однак факт за-
лишається фактом: заяв Євросо-
юзу щодо занепокоєння пору-
шеннями прав людини, всюди-
сущої корупції на офіційному 
рівні, політичних судових справ 
проти лідерів опозиції абсолю т-
 но недостатньо для того, щоб за-
побігти формуванню квазіавто-
ритарного режиму в Україні.

Цинічні критики навіть 
стверджують, що представники 
ЄС навмисне висунули вимогу 
звільнення Юлії Тимошенко як 
умову для підписання будь-якої 
угоди з Євросоюзом, аби три-

мати Україну на відстані, попри 
обіцянки про зону вільної тор-
гівлі та асоціацію. У Брюсселі 
добре знали, що Янукович не 
погодиться випустити свого го-
ловного політичного опонента, 
а крім того багато хто вірив, що 
Тимошенко таки винна в коруп-
ції, незважаючи на вибіркове 
правосуддя за нинішньої украї н   -
ської влади. Зрештою, політич-
 ну систему країни не вдас ться 
синхронізувати з європейською 
моделлю ліберального управ-
ління й верховенства пра  ва. 
Тож у деяких столицях ЄС но-
вину щодо краху Угоди про 
вільну торгівлю і асоціацію з 

автор:  
Януш 

Бугайські, 
сШа
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ПРО аВТОРа: 
Януш Бугайські 
– експерт євро-
пейської про-
грами Центру 
стратегічних та 
міжнародних до-
сліджень у Ва-
шингтоні (CSIS). 
Працював кон-
сультантом бага-
тьох американ-
ських урядових 
інституцій та гро-
мадських органі-
зацій, регулярно 
бере участь у під-
готовці звітів із 
міжнародної по-
літики для Кон-
гресу США. Автор 
книжок: «Зони 
конфлікту: по-
рівняння Північ-
ного Кавказу і За-
хідних Балкан» 
(вийде в лютому 
2014-го), «По-
вернення на Бал-
кани: виклики 
для європейської 
інтеграції та аме-
риканського ви-
ключення» 
(2013), «Нові 
американські со-
юзники у Єв-
ропі» (2009), 
«Розширюючи 
Євразію: росій-
ські європейські 
амбіції» (2008), 
«Атлантичні 
мости: нові євро-
пейські союз-
ники США»  
(у співавторстві  
з Ілоною Текелі) 
(2007), «Холод-
ний мир: новий 
російський імпе-
ріалізм» (2004)

Києвом зустріли байдуже, а по-
декуди й утішилися.

ГЛУХИй КУТ 
ЄВРОПЕйсЬКОГО сОюЗУ
Наприкінці листопада, тобто на-
передодні Вільнюського саміту, 
міністри закордонних справ ЄС, 
які найактивніше працювали з 
Києвом, добре знали, що Януко-
вич не підпише Угоди. Насампе-
ред через суперечливі наслідки її 
укладення для відносин Києва з 
Москвою, що загрожувало Укра-
їні економічним колапсом і на-
віть порушенням територіальної 
цілісності в разі повернення кра-
їни в бік Заходу.

Варшава і Стокгольм також 
розуміли, що деякі впливові 
члени ЄС, на кшталт Німеччини 
та Франції, не готові змінювати 
свою позицію щодо надання Ки-
єву суттєвого фінансування. Мі-
ністр закордонних справ Польщі 
Радослав Сікорський висловив 
невдоволення діями двох країн 
напередодні Вільнюського самі ту. 
Прихильники України в ЄС мали 
недостатньо важелів впливу, які 

допомогли б їй, адже старіші 
представники Союзу не хотіли 
надавати фінансову допомогу, 
посилаючись на виснаження ЄС 
після порятунку кількох серед-
земноморських країн. Тим часом 
Москва пропонувала суттєві ко-
роткострокові фінансові вли-
вання, хоч вони й передбачають 
пастку для України, через що 
вона знову опиниться під крилом 
Росії.

Очевидно, що готовність Яну-
ковича до переговорів щодо за-
пропонованої Угоди аж до са-
місінького саміту у Вільнюсі за-
милювала очі ЄС. Справжньою 
метою володаря «Межигір’я», 
пев   но, було підняття ціни, яку до-
ведеться сплатити Росії за втри-
мання України в межах своєї 
стратегічної орбіти.

За оцінкою Януковича, Укра-
їні знадобилося б $160 млрд, щоб 
упродовж трьох років покрити 
втрати російського ринку й по-
м’якшити наслідки реформ, яких 
вимагав ЄС. Європейці відмови-
лися надати таку суму: на їхню 
думку, вона була завищена. Нато-

мість запропонували €610 млн у 
короткостроковій перспективі, 
запевняючи, що Угода сприя-
тиме торгівлі та інвестиціям і 
дасть поштовх для подальших 
фінансових програм. За деякими 
оцінками, впродовж найближчих 

семи років Київ мав отримати від 
ЄС позики та гранти на €19 млрд, 
однак європейці не брали на себе 
жодних зобов’язань щодо цього.

Київ досі вірить, ніби може 
вести переговори із Брюсселем 
про істотніше фінансування. 
Прем’єр-міністр Микола Азаров 
навіть заявив, що Угода про асо-
ціацію буде підписана, якщо 
Україні запропонують механізм 
компенсації орієнтовних фінан-
сових втрат у зв’язку з російським 
ембарго. Та насправді шанси на 
асоціацію з ЄС уже втрачено, 
принаймні за нинішньої влади в 
Україні.

Після приголомшливого від-
ступу Януковича у Вільнюсі євро-
комісар із питань розширення та 
європейської політики сусідства 
Штефан Фюле висловив думку, 
що Євросоюз мав би запропону-
вати Україні перспективу член-
ства: подібний механізм засто-
совували до Західних Балкан. Це 
могло б схилити Київ до підпи-
сання попередньої угоди. Нині 
Україна не має жодних шансів на 
вступ до ЄС, бо шлях до інтеграції 
заблокований кількома провід-
ними країнами-членами.

За словами критиків, ЄС пе-
ретворився на елітний клуб, що 
не вважає нинішніх потенційних 
кандидатів на членство гідними 
європейцями. Декотрі уряди країн 
Євросоюзу уперто опиратиму -
ться будь-якому розширенню і 
гратимуть на антиімміграційних і 
расистських настроях громадян 
багатьох держав спільноти.

іГнОРУВаннЯ 
нЕЗаЛЕжнОсТі УКРаЇнИ
Ті самі країни, що скептично 
ставляться до інтеграції України 
в ЄС, виступають і проти Плану 
дій щодо членства у НАТО 
(ПДЧ). Усі вони зітхнули з полег-
шенням, коли невдовзі після ви-

ОКОЗАМИЛюВАННЯ. Віктор Янукович довго годував європейських 
лідерів своїми обіцянками дотримуватися проєвропейського курсу 

України, тим часом використавши ЄС як розмінну монету на аукціоні з 
продажу власної країни північному «братньому» режиму   
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ані Єс, ані сШа нЕ МаЛИ 
чіТКОЇ сТРаТЕГіЇ ЩОДО ТОГО, 
ЯК ПРОТИсТОЯТИ 
РОсійсЬКОМУ ТИсКУ на 
ПОсТРаДЯнсЬКі ДЕРжаВИ
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борів Янукович оголосив про 
«позаблоковий статус» України. 
Крім того, в межах політики пе-
резавантаження відносин із Мо-
сквою Адміністрація Барака Оба-
 ми відмовилася від кампанії 
Джорджа Буша-молодшого щодо 
розширення НАТО на схід і залу-
чення пострадянських держав до 
західних структур. У зв’язку з цим 
Україна стала ще більш вразли-
вою до інтеграційного тиску Мо-
скви. Кремль сприйняв зміну по-
зиції Заходу як слабкість, що за-
охотило Росію продовжувати ім-
періалістичну реконструкцію.

Україна, Білорусь, Молдова і 
Грузія не є пріоритетами для ни-
нішнього уряду США: в плані ані 
демократичного розвитку, ані на-
ціонального суверенітету, ані 
стратегічного положення. Аме-
риканці зосередилися на відно-
синах із Росією у таких сферах, як 
контроль над озброєннями, не-
розповсюдження ядерної зброї, 
антитероризм, Близький Схід, і 
готові пожертвувати прагнен-
нями європейських союзників. 
Не дивно, що стратегічним парт-
нерством між Україною та США в 
Білому домі Обама не надто ціка-
виться; доклала до цього руку й 
Банкова. Діалог базувався на 
припущенні, що Київ розвива-
тиме демократію в країні і верхо-
венство права, ефективно готую-
чись до майбутнього вступу в 
Альянс, відповідно до квітневої 
2008 року декларації Бухарест-
ського саміту НАТО.

Однак «спільні цінності й ін-
тереси», передбачувані цим парт-
нерством, переважно зникли. 
«Цінності» уряду Януковича не 
означали демократичного розви-
тку, а стратегічні інтереси відхи-
лялися від євроатлантичного 
шляху. США чи будь-якій євро-
пейській державі важко захи-
щати суверенітет України, коли 
влада дедалі більше піддається 
російському тиску й віддаляється 
від Заходу.

Утім, Вашингтон і Брюссель 
могли розробити більш реаліс-
тичний та рішучий підхід до пу-
тінської Росії і стримувати пре-
тензії останньої на регіональну 
зверхність. Для цього знадоби-
лися б чотири основні складові: 
спільна позиція ЄС у відносинах 
із Москвою; тісна координація 
між Брюсселем і Вашингтоном у 
розробці політики щодо Росії; 
зобов’язання щодо розширення 
на схід; достатні економічні та 

дипломатичні можливості, які не 
дали б Кремлю чинити тиск на 
сусідів. Жодної з чотирьох умов 
не було дотримано, бо ЄС взаємо-
діяв із Росією, вважаючи її праг-
матичним бізнес-партнером, тоді 
як Америка – корисним світовим 
гравцем, готовим до співпраці. 
Новий імперіалізм Москви зали-
шався непоміченим або цинічно 
ігнорованим заради інших гло-
бальних інтересів.

Ані ЄС, ані США не мали чіт-
кої стратегії щодо того, як проти-
стояти російському тискові на 
пострадянські держави. Відхід 
американців від Східної Європи в 
період президентства Обами та 
брак спільної європейської пози-
ції у відносинах із Росією від-
крили нові можливості для євра-

зійських інтеграційних планів 
Путіна. Його повернення до вла-
 ди у травні 2012 року дало новий 
поштовх експансіонізму Кремля. 
Путін послідовно нехтував будь-
якими протестами європейських 
столиць. Ініціатива ЄС щодо 
України в межах програми Схід-
ного партнерства, яку мали закрі-
пити у Вільнюсі, була лише слаб-
кою відповіддю на амбіції РФ. 
Крах цієї програми негативно по-
значиться на безпеці найближ-
чих членів ЄС на кшталт Польщі 
та країн Балтії. Таким чином, 
знехтувавши незалежністю Укра-
їни та інших пострадянських дер-
жав, ЄС завдав удару по власних 
довгострокових стратегічних ін-
тересах.

17 грудня Янукович уклав 
угоду з Путіним про те, що Мо-
сква виділить Києву позику на 
$15 млрд, придбавши українські 
євробонди. Національний банк 
України вже отримав перший 
транш у $3 млрд. Окрім того, РФ 
обіцяє втричі зменшити ціну, яку 
Нафтогаз платить за російське 
блакитне паливо. Загалом росій-
ський кредит дасть змогу уник-
нути державного дефолту, енер-
гетична угода допоможе країні 
перезимувати, а ринок РФ зали-
шатиметься відкритим. Наразі 

точно невідомо, що саме пообі-
цяв Янукович Путіну в обмін на 
фінансову підтримку. Можливо, 
йому доведеться поступитися 
контролем над українським газо-
проводом і передати інші активи 
путінським олігархам.

Ходять чутки, що американ-
ські дипломати знали про таємні 
переговори між українськими та 
російськими політиками, резуль-
татом яких стали домовленості 
17 грудня, однак не протестували 
й не втручалися. Справді, деякі 
радники Обами не проти суворі-
шого контролю Росії над Украї-
ною, у результаті якого Захід буде 
менш політично й фінансово об-
тяжений. «Утома від України» Бі-
лого дому та Держдепартаменту 
грає на руку Москві. При такому 
короткостроковому підході не 
враховують факту, що замість 
стабілізації України завзятий ін-
теграційний тиск Кремля може 
мати катастрофічні наслідки для 
її внутрішньої стабільності й ре-
гіональної безпеки.

Крок за кроком Адміністрація 
Януковича капітулює перед на-
тиском РФ і погоджується на роль 
молодшого брата. Двоє представ-
ників Путіна в Києві Віктор Мед-
ведчук і Андрій Клюєв, секретар 
Ради національної безпеки і обо-
рони, стали впливовими радни-
ками президента. Тим часом 
прем’єр-міністр Азаров смиренно 
зауважив, що за згодою Москви 
Київ пропонує провести тристо-
ронні переговори між Росією, ЄС 
та Україною. Пропозиція – кла-
сичний приклад політичного те-
ат  ру, покликаного надати Брюс-
селю фальшиве відчуття безпеки. 
Меседж полягає в тому, що Мо-
сква не є загрозою для європей-
ського проекту, бо Україна на-
справді не відмовлялася підпису-
вати Угоду про асоціацію в май-
бутньому.

Без належної підтримки за-
хідної влади та інституцій про-
європейські протести в Україні 
можуть ущухнути. Це суттєво 
послабило б політичну опозицію 
і зміцнило б намір Януковича 
утвердити квазіавторитарниий ре -
жим за моделями Владіміра Пу-
тіна й Аляксандра Лукашенки. 
Тим часом українська влада й 
далі поступається суверенітетом 
країни на користь амбіційної і за-
розумілої Росії, тож кінець мир-
них протестів у Києві може також 
означати початок силового сце-
нарію. 

Без належної 
підтримки Заходу 

проєвропейські 
протести в Україні 
можуть ущухнути. 
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Замало й запізно
З

найома назва, еге ж? Це слова Славоя Жи-
жека: так він охарактеризував організоване 
США й НАТО бомбардування Сербії під час ві-
йни в колишній Югославії. Мало хто серед ін-

телігенції та громадських діячів Європи мав пози-
тивне ставлення до операцій Альянсу, однак словен-
ський філософ висловив свою думку без прикрас: 
«Замало й запізно».
Саме ця фраза і спала мені на думку, коли я нама-
гався оцінити політику ЄС щодо України та Віктора 
Януковича. Що ж сталося в цій країні? Очевидне: Єв-
ромайдан це не що інше, як абсолютно неочікувана 
маніфестація проєвропейського завзяття й віри. І це 
більш ніж на часі, адже Брюссель небезпідставно й 
не без остраху очікує виборів до Європарламенту 
2014 року та ймовірної появи там безлічі праворади-
калів і євроскептиків.
Це означає, що віра в ЄС іде зі Східної Європи: мож-
ливо, уперше за її досить коротку історію. Ми зви-
кли до традиційних уявлень: Західна Європа і Пів-
нічна Америка завжди були (і є надалі) зразковими 
суспільствами високої довіри, а Східна й Цен-
тральна Європа – нібито 
суспільства низької. Те-
пер, схоже, все зміни-
лося, та не кожен це усві-
домив. Упродовж остан-
ніх 10 років оптимізмом 
інтеграційний проект за-
ряджала Нова, а не Стара 
Європа.
Відколи перспектива 
всту  пу до ЄС відкрилася 
перед країнами Балтії, а 
також Польщею та інши-
 ми нині його новими 
членами (за винятком 
Чехії, курс якої більшою 
чи мен  шою мірою формував тодішній президент-
євроскептик Вацлав Клаус), ці держави щиро ві-
рили не лише в розширення ЄС, а й у стійкість і зна-
чення власне європейського проекту. Нині тією важ-
ливою вірою континент наповнює Україна.
І що ж у відповідь? Як реагує Брюссель на європей-
ські настрої та пориви її громадян? Із першого по-
гляду можна сказати, що в ЄС щось змінилося 
(диктує ці зміни, очевидно, захід континенту). Ні-
мецькі та французькі європарламентарії, яким іще 
10 років тому геть нічого було сказати про Україну, 
подалися із Брюсселя до Києва, аби виголошувати 
пристрасні промови про відчутий ними глибоко 
європейський дух Майдану. Або ж узяти деяких ве-
теранів старої доброї німецької Ostpolitik (котру 
Кремль сприйняв як запровадження мовчазної ди-
пломатії) та Realpolitik, що вмить забули свій ци-
нізм і заговорили про Україну, ніби польські та ли-
товські члени Європарламенту.
Однак усе це не може приховати факту, що ЄС не мав 
жодної політики стосовно України, як і надійної та 
раціональної лінії стосовно Віктора Януковича, ко-
трий був головною причиною, а не наслідком По-
маранчевої революції та всіх наступних подій. 

Справж ня біда України – політичний і моральний 
вакуум у ЄС, а не витівки Кремля. Якби Євросоюз 
мав послідовну й чітку політику щодо неї, так само 
як щодо країн Балтії напередодні їхнього вступу, Ро-
сія нині не могла б качати права в Україні. Реальна 
причина провалу у Вільнюсі полягає в тому, що було 
сплутано поняття й це підвело Євросоюз: Брюссель 
зі своєю наївністю бавився в цінності, Москва тим 
часом – у геополітику. Як сказав колись відомий 
французький генерал П’єр Боске: «C’est magnifique, 
mais ce n’est pas la guerre: c’est de la folie» («Усе це чу-
дово, але це не війна, а божевілля»).
Стратегічна дислексія ЄС, а не Януковича (байдуже, 
самостійного президента чи кремлівської маріо-
нетки), призвела до того, що Європа втратила Укра-
їну. ЄС слід було прийняти її і відкритися їй відразу 
після Помаранчевої революції. Із нею він був би за-
раз геополітичним гігантом; без неї матиме послаб-
лений вплив на Східну Європу й обмежену політику 
щодо Росії.
Державна таємниця (а насправді секрет Поліши-
неля) полягає в іншому: ЄС не хотів прий мати Укра-

їну з тієї самої причини, 
що й Туреччину: баланс 
сил між ФРН, Францією 
та Великою Британією 
такий хисткий, що для 
нього небезпекою стала 
б присутність великої 
держа  ви із природними 
претензіями на місце 
серйозного гравця; куди 
зручнішими є скромні 
попов нення. Коли голо-
вним критерієм готов-
ності Києва до підпи-
сання Угоди про асоціа-
цію з ЄС вирішили зро-

бити Юлію Тимошенко, всім більш-менш ре-
ально мислячим людям стало очевидно, що та-

кий крок має приховати брак справжньої політики.
Чи повинен був Захід дистанціюватися й ігнорувати 
Віктора Януковича після Помаранчевої революції? 
Кожен народ виграє або страждає від своїх політи-
ків. Чи заслуговуємо ми на наших державних діячів, 
питання філософське. Однак, коли люди промо-
висто протестують проти цинізму, владних ігор та 
маніпуляцій, таку позицію світ (або міжнародна 
спільнота, якщо досі є сенс вірити в існування цього 
поняття) ігнорувати не може.
По суті, примиритися з Януковичем чи скинути його 
демократичним і легітимним способом – справа 
України. Однак Брюссель може й повинен надіслати 
чіткий сигнал про те, що серед президентів країн – 
членів ЄС немає місця лідерові, який не поважає по-
літичної волі свого народу й може відмовитися від 
власних переконань (він-бо стверджував, ніби вірить 
у поступове й неминуче входження своєї держави до 
ЄС). Це особливо актуально сьогодні, коли Україна 
бореться за майбутнє Європейського Союзу й коли 
його переповнює зневіра. Та цього разу її сіє не Схід, 
а Захід. 

Єс сЛіД БУЛО ПРИйнЯТИ 
УКРаЇнУ ВіДРаЗУ ПісЛЯ 

ПОМаРанчЕВОЇ РЕВОЛюЦіЇ.  
З нЕю Він БУВ БИ ЗаРаЗ 

ГЕОПОЛіТИчнИМ ГіГанТОМ; 
БЕЗ нЕЇ МаТИМЕ 

ПОсЛаБЛЕнИй ВПЛИВ на 
сХіДнУ ЄВРОПУ й ОБМЕжЕнУ 

ПОЛіТИКУ ЩОДО РОсіЇ



Під знаком перегонів
У 2014-му відбудуться вибори в Індії, Бразилії,  
Сполучених Штатах, а також у всіх країнах ЄС,  
де обиратиметься новий склад Європарламенту

н
іхто не знає, яким буде 
2014-й. Проте вже оче-
видно, що міжнародна 
політика позначиться 

кількома важливими подіями. 
Насамперед ідеться про вибори 
751 депутата, які одночасно від-
будуться в 28 країнах ЄС.

Щоб відповідати стандартам 
різних держав, вибори тривати-
муть чотири дні, з 22 по 25 
травня. Хтось має звичку оби-
рати депутатів у будні, інші – у 
суботу, більшість – у неділю. 
Першими, у четвер 22 травня, 
почнуть голосувати Нідерланди 
та Велика Британія. А в неділю 

ввечері понад 500 млн європей-
ців визначать своїх представни-
ків на наступні п’ять років.

Перші європейські вибори 
датуються 1979-м – у складі Єв-
росоюзу тоді було лише дев’ять 
членів. Відтоді «європейська 
родина» постійно поповнюва-
лася аж до вступу в липні 2013-
го 28-го члена організації – 
Хорватії. Паралельно з розши-
ренням ЄС збільшувалася й 
влада Європарламенту.

На виборах 2014-го вперше 
обиратимуться не лише депу-
тати, а й майбутній президент 
Європейської комісії (нині цю 

посаду обіймає Жозе Мануел 
Баррозу). До сьогодні очільника 
згаданої виконавчої структури 
визначали на більш-менш се-
кретних переговорах між уря-
дами держав – членів ЄС. Але 
Лісабонська угода, яка набрала 
чинності 1 січня 2009 року, змі-
нила правила гри.

Нині всі великі європейські 
партії обирають свого канди-
дата на головування в ЄК. 25 
трав  ня ми дізнаємося, хто при-
йде на зміну Баррозу. Ймо-
вірно, ним стане представник 
правих консерваторів – Євро-
пейської народної партії.

автор:  
ален ґіймоль, 

Франція
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На сьогодні лише дві політ-
сили вже визначили свого кан-
дидата. Європейські соціалісти 
(соціал-демократична лівиця) 
віддали перевагу німцеві Мар-
тіну Шульцу, а Партія європей-
ських лівих (ідеологічно крайні 
ліві) запропонували грека 
Алексіса Ціпраса. Народники 
ще не оприлюднили свого ви-
бору, але кілька прізвищ ак-
тивно обговорюються. Йдеться 
про поляка Дональда Туска, 
про Вів’єн Редінґ із Люксем-
бургу та латвійця Валдіса 
Домбровскіса. Можливо, на-
ступний президент Єврокомісії 
– хтось із цих чотирьох.

Поки що не зовсім зрозу-
міло, наскільки широкими мо-
жуть бути повноваження но-
вого голови Єврокомісії, який 
матиме значно більшу легітим-
ність, бо буде обраний непря-
мим голосуванням. Йому буде 
дуже далеко, звичайно ж, до 
президента США. Проте його 
вла  да посилюється. Новий 
очіль  ник повинен мати неаби-
яку гнучкість, щоб успішно до-
мовлятися з усіма 28 урядами 
та уникати прямих конфліктів.

Хай там хто стане новим го-
ловою Єврокомісії, на легке 
життя йому годі сподіватися. 
Насамперед через прогнозо-
вану вельми низьку явку на ви-
борах. Що ширшим стає ЄС, то 
меншу активність проявляють 
у волевиявленні його грома-
дяни. Минулого разу, 2009 
року, проголосували лише 43% 
тих, хто мав право голосу. Якщо 
тенденція не зміниться, на-
ступному скла  ду парламенту 
буде важко аргументувати пе-
ревагу своїх ріше  нь над ухва-
лами держав, бо традиційно 
явка на національних виборах 
значно вища.

Водночас опитування гро-
мадської думки дають підстави 
з високою імовірністю припус-
тити, що в Нідерландах, Фран-
ції, Фінляндії, Великій Брита-
нії та Греції потужною буде 
підтримка на виборах крайніх 
правих через економічну 
кризу. Останні обіцяють бути 
вельми активними й, не ви-
ключено, дієвими. Дуже різні 
за характером крайні праві єв-
ропейські групи мають спіль-
ний пріоритет: обмежити, на-
скільки вдасться, повнова-
ження загальних європейських 
інституцій, засуджуючи зсере-

дини «наднаціона льну владу 
Брюсселя».

У 2014-му очікуються й інші 
знакові події. У листопаді аме-
риканці оновлять третину Се-
нату та оберуть нових депутатів 
до Палати представників. На 
сьогодні більшість останньої є 
ворожою до президента Барака 
Обами. Він весь час веде дуже 
складні переговори, зокрема 
щодо бюджету.

Отже, для Обами дуже важ-
ливо забезпечити собі демокра-
тичну більшість та дещо 
розв’язати руки на два наступні 
роки керівництва країною. 
Інак  ше доведеться весь час бо-
ротися проти республіканської 
більшості, яка в перспективі 
президентських виборів-2016 
не поступатиметься ні на крок.

Восени також очікуються 
перегони в Бразилії, але прези-
дентські. У жовтні Ділма Рус-
сефф спробує пробитися на дру-
гий термін, незважаючи на ма-
сові акції протесту в червні ми-
нулого року. У травні відбу-
деться парламентська кампанія 
в Індії. Правляча партія ІНК му-
сить, за прогнозами, поступи-
тися владою опозиції. У квітні, 
коли американці виводитимуть 
із країни свої війська, нового 
президента обиратиме Афганіс-
тан. Схоже, Амід Карзай спро-
бує отримати новий мандат.

18 вересня Шотландія ви-
значиться щодо можливого ви-
ходу зі Сполученого Королів-
ства. Лондон погодився на ре-
ферендум. Його результати не 
видаються очевидними. З од-
ного боку, прихильники відо-
кремлення з Шотландської на-
ціональної партії впродовж 30 
останніх років зміцнюють по-
зиції. Вони заявляють про себе 
як про ідеологічно близь  ких до 
демократів із Північної Аме-
рики, та сподіваються, що під-
порядкуванню британцям буде 
покладено край.

З іншого – частина насе-
лення побоюється економіч-
них наслідків такого кроку. 
Шотландія має родовища газу 
й нафти в Північному морі. 
Але з чого вона житиме, коли 
ресурси вичерпаються? Ця не-
певність може утримати час-
тину шотландців від голосу-
вання за розрив із британ-
ською короною.

Слідом за Шотландією про-
голосувати за незалежність має 

намір Каталонія. Глава регіо-
нального уряду Артур Мас хо-
тів би 9 листопада організувати 
референдум. Але Мадрид не 
підтримує ініціативу, і сьогодні 
немає впевненості, що загаль-
нонародне опитування відбу-
деться.

Певна річ, 2014 рік у міжна-
родній політиці визначати-
муть і ті тенденції, які вже 
сформувалися в 2013-му: 
утвердження Китаю як над-
звичайно великої потуги, яка 
прагне активно захищати свої 
інтереси, зокрема й військові, 
як ми побачили з конфлікту із 
Японією довкола островів Сен-
каку; війна в Сирії, яка поча-
лася 2011-го і краю якої не ви-
дно, попри те що торік уже 
було перейдено сумну межу 
100 тис. загиблих; переговори 
з Іраном стосовно цілковитої 
відмови від атомної зброї...

Однією з найбільших між-
народних подій у 2014-му ста-
нуть зимові Олімпійські ігри в 
Сочі. Церемонія відкриття, яку 
заплановано на 7 лютого, заду-
мана російським керівництвом 
як спосіб повернутися до кола 
великих націй.

Щоправда, сподівання на 
тріумф буде затьмарене відсут-
ністю кількох лідерів держав. 

Побачимо, скільки їх приїде до 
Сочі. Але щодо присутності 
Вік тора Януковича сумнівів не 
виникає...

Нарешті, в 2014-му відбу-
дуться урочистості з нагоди 
100-річчя від початку Першої 
світової війни. Вбивство вели-
кого князя Франца Фердинанда 
28 червня 1914-го в Сараєві при-
швидшило конфронтацію двох 
великих європейських коалі-
цій. Війна, що тоді розв’язалася, 
– перша такого масштабу – за-
брала життя 20 млн військових 
та цивільних. Лейтмотив за-
планованих численних церемо-
ній: «Ніколи більше». Побажа-
ємо, щоб у 2014 році ці слова 
були почуті. 

У травні понад 

500 млн 
європейців в 
28 країнах ЄС 
обиратимуть 

751
 депутата 

Європарламенту
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ПОБачИМО, сКіЛЬКИ 
ЛіДЕРіВ ПРИЇДЕ на 
ОЛіМПіаДУ В сОчі.  
аЛЕ ЩОДО ПРИсУТнОсТі 
ВіК ТОРа ЯнУКОВИча 
сУМніВіВ нЕ ВИнИКаЄ



азія – Майдан
Що спільного мають протести в Таїланді з українським Євромайданом

В
се почалося 22 листопада. 
Кілька тисяч людей вий-
шли на акцію протесту в 
столиці, обурені, що влада 

ухвалила визначальне для країни 
рішення тихцем, не порадившись 
із народом. Після 30 листопада, 
коли пролилася перша кров, де-
монстрантів стало сотні тисяч. 
Протестувальники захопили кіль-
 ка урядових будівель, хоча біль-
шість їхніх акцій мала мирний 
характер. Правоохоронцям дару-
вали квіти та переконували ста-
вати на бік народу. У відповідь 
партія влади звезла з регіонів до 
столиці тисячі своїх прихильни-
ків. Багато хто з демонстрантів не 
довіряє опозиції, яка вже була 
при владі після попередньої хвилі 
народних протестів і не зуміла ре-
формувати країну. Від початку ак-
цій минуло вже півтора місяці – 
та люди й досі стоять на своєму і 
не відмовляються йти з площ.

Це не про Україну, а про Таї-
ланд. Аналогій не уникнути – 
протести в Бангкоку розпочалися 

на один день пізніше, ніж демон-
страції в Києві, й розвивалися за 
подібним сценарієм. Іскрою, яка 
запалила народне вогнище не-
вдоволення, стало голосування 
в нижній палаті парламенту о 
4-й ночі за закон про амністію. 
Останній мав звільнити від тю-
ремного ув’язнення екс-прем’єра 
та телекомунікаційного магната 
Таксіна Чинавата, котрого Верхов -
ний Суд країни в 2010 році виз-
нав винним у корупції та кон-
флікті інтересів. Нині той мешкає 
за кордоном, у Дубаї, проте мріє 
повернутися на батьківщину без 
ризику бути запротореним за 
ґрати. Допомогти в цьому Таксіну 
взялася його сім’я, насамперед 
молодша сестра Їнґлак Чинават, 
яка з 2011-го обіймає посаду 
прем’єр-міністра Таїланду. 

ВЕЛИКИй БРаТ, аБО 
ТайсЬКИй БЕРЛУсКОні
Масові демонстрації в Таїланді в 
останнє десятиліття відбувалися 
регулярно. У 2006-му протести 

закінчилися усуненням Таксіна в 
результаті військового перево-
роту. Він виїхав за кордон, у Ду-
баї, згодом отримав паспорт Чор-
ногорії як почесний інвестор. 
Утім, демократична опозиція, 
яка прийшла йому на зміну, не 
зуміла втримати владу – на вибо-
рах 2011-го перемогло об’єднання 
на чолі із сестрою мільярдера Їн-
ґлак Чинават, яка відтак очолила 
уряд, ставши першою жінкою-
прем’єром і наймолодшим дер-
жавним лідером в історії країни. 
Завдяки сім’ї Таксін і з еміграції 
має чималий вплив на політику 
нинішнього Таїланду. «Він керує 
країною дистанційно, наче своєю 
компанією. Сестра є лише інстру-
ментом у його руках, її уряд марі-
онетковий», – каже журналістка 
Апіради Трираткуаркул. Саме 
цим і невдоволені демонстранти 
– вони вважають Чинавата дик-
татором, клан якого узурпував 
владу й розкрадає ресурси кра-
їни. І навіть чути не хочуть про 
його повернення до Таїланду. 

автор: 
Ольга 

Токарюк
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ПОСТКОЛОНІАЛьНІ ПАРАЛЕЛІ. 
У Таїланді, як і в Україні, вже 
протягом півтора місяця не вщухає 
протистояння між демонстрантами 
та правоохоронними органами 
клептократичного кланового режиму      



Преса часто порівнює Чина-
вата із Сільвіо Берлусконі – по-
діб  но до епатажного італійця той 
заробив перші мільйони у галузі 
телекомунікацій. А згодом засну-
вав політичну партію, яка ви-
грала вибори 2001-го. За роки 
прем’єрства Таксіну, як і дону 
Сільвіо, вдалося примножити 
свої статки, призначити на клю-
чові посади лояльних людей та 
ухвалити низку законів, які убез-
печили його бізнес-інтереси. 
«Навіть російські олігархи почер-
воніли б від сорому, дивлячись на 
те, як Таксін знищив демокра-
тичні інституції країни та зба-
гатив своїх родичів і поплічни-
ків», – написала в одній зі статей 
про нього агенція бізнес-новин 
Bloomberg.

Однак, дбаючи про себе, Чи-
нават не забував і про народ. До-
ступніша медицина та полегшен-
 ня умов кредитування для най-
біднішого населен  ня Таїланду –  
ось чому він завдячує своїм 
ус    пі    хом на перегонах. Найбільшу 
частину його електорату станов-
лять незаможні фермери з пів-
ночі. Їхні доходи за часів перебу-
вання Таксіна при владі зросли 
вдвічі, й саме завдяки їм на остан-
ніх виборах партія «Піа Тай» 
(«Для тайців»), правонаступниця 
раніше забороненої політсили 
Чинавата, здобула майже поло-
вину голосів. Демократична 
опо  зиція звинувачує політика-
мільярдера в популізмі та підкупі 
виборців, мовляв, є свідчення, що 
члени його партії платять людям 
по $10 за голос – для бідних фер-
мерів це великі гроші. Рис у Таї-
ланді, як і гречка в Україні, – хо-
довий ресурс для забезпечення 
необхідного електорального ре-
зультату, розповідає журналістка 
Апіради. Використовують його 
інакше: уряд бюджетним коштом 
скуповує у фермерів рис за ціна-
 ми, вищими від ринкових. Ті ра-
діють, не усвідомлюючи, що для 
економіки країни це катастрофа, 
адже продукт, придбаний за та-
кою ціною, потім неможливо 
вигідно продати на світовому 
ринку. В результаті у бюджеті 
утворилася дірка, а Таїланд втра-
тив першість серед експортерів 
рису. 

Менш освічене населення не 
переймається наслідками попу-
лістської політики, проте серед-
ній клас вона сильно обурює. Та 
поки фермери лояльні, нинішній 
уряд може не хвилюватися за ре-

зультати наступних перегонів.  
А вони відбудуться вже 2 лютого – 
після кількох тижнів протестів 
прем’єрка оголосила, що йде на 
поступки демонстрантам, і роз-
пустила парламент. Закон про 
амністію поки що заморозили.

сЛаБКа ОПОЗИЦіЯ, 
РОЗДіЛЕна КРаЇна
Утім, людям, котрі вийшли на ву-
лиці Бангкока, а це переважно 
представники середнього класу 
та міщани, дострокових виборів 
замало. Протестувальники вва-
жають, що вони позбавлені сенсу, 
поки не змінено закони та не 
сформовано тимчасовий уряд із 
професіоналів, яким довіряє сус-
пільство. Демонстранти намага-
лися завадити реєстрації канди-
датів у виборчих комісіях, ото-
чивши їх. Коли точкова блокада 
провалилася, опозиція оголосила 
новий план: заблокувати весь 
Бангкок на кілька днів. Людей за-
кликали бойкотувати перегони. 

На думку протестувальників, 
клан Чинаватів – головна пере-
шкода на шляху розвитку Таї-
ланду – має назавжди покинути 
країну. Адже інакше він знову і 
знову повертатиметься до влади 
завдяки фінансовим ресурсам та 
потужному лобі. «Демонстранти 
хочуть змінити систему, щоби ро-
зірвати це замкнене коло», – 
каже Апіради. Утім, як домогтися 
трансформації в країні, схоже, 
ніхто не знає. Чимало мітингу-
вальників у Таїланді, як і в Укра-
їні, критично ставляться до опо-
зиції. Демократична партія, яка 
прийшла до влади у 2008-му, до-
моглася суду над Таксіном, однак 
не змогла об’єднати країну, нала-
годити діалог із мешканцями пів-
ночі, які традиційно підтриму-
вали його партію, та провести ре-
форми. До того ж іміджу її лідера 
Апхісіта Ветчачиви, який при-
йшов на зміну Чинавату, суттєво 
зашкодило застосування армією 
сили проти прибічників остан-
нього. Проти опозиціонера пору-
шили справу за звинуваченням у 
причетності до загибелі 90 лю-
дей під час розгону демонстрації 
2010-го. Сам він каже, що стрі-
ляли по озброєних провокаторах, 
а не по мирних громадянах. І за-
певняє: змириться з будь-яким 
рішенням суду, а за кордон, на 
відміну від попередника, не вті-
катиме. Зараз протестами керує 
колишній заступник Апхісіта, 
який вийшов із партії. 

РОЛЬ ЗаХОДУ
На перший погляд, протести в 
Таїланді – суто внутрішня справа: 
там, на відміну від України, не 
йдеться про геополітичний вибір, 
а зовнішні сили тут начебто ні до 
чого. Проте це не зовсім так, за-
певняє Апіради. «Західні медіа 
висвітлюють події в Таїланді не 
зовсім об’єктивно, – стверджує 
вона. – Демонстрантів змальову-
ють ворогами демократії, які за-
хоплюють урядові будівлі й не хо-
чуть виборів». Під час інтерв’ю з 
лідером тайської опозиційної 
партії журналіст BBC наголошу-
вав на тому, що чинний уряд був 
законно обраний, а отже, вима-
гати його повалення недемокра-
тично. З цього погляду підхід 
більшості західних медіа та полі-
тиків до подій в Україні здається 
кардинально іншим – дистанцію-
ючись від лідерів країни, вони, 
навпаки, висловлюють підтрим-
 ку демонстрантам, однак поки 
що тільки моральну. Апіради 
пов’язує критичне ставлення до 
протестувальників з інтересами 
великих іноземних корпорацій – 
серед них ті, що видобувають на-
фту в Таїланді. «Чинават і його 
оточення підтримують їхній біз-
нес. Тому Заходу невигідно вияв-
ляти солідарність із противни-
ками його режиму», – вважає 
журналістка. Репутацію мітингу-
вальників також підірвало те, що 

в протестах уже загинули чотири 
людини.

Незалежно від того, чим за-
кінчаться демонстрації в Таїлан-
 ді, вже очевидні кілька висно-
вків, які мали б зробити учас-
ники акцій і там, і в Україні. 
По-перше, жодна перемога чи 
поразка не є незворотною. По-
друге, без налагодження діалогу 
з тими, хто має іншу думку, 
важко досягти серйозних транс-
формацій у країні. І нарешті, пе-
реоцінювати роль зовнішніх сил 
для досягнення змін у себе 
вдома не варто – інші держави 
завжди керуватимуться насам-
перед власними інтересами. 
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ПРОТЕсТИ У БанГКОКУ 
РОЗПОчаЛИсЯ на ОДИн 
ДЕнЬ ПіЗніШЕ,  
ніж ДЕМОнсТРаЦіЇ В КИЄВі,  
й РОЗВИВаЛИсЯ  
За ПОДіБнИМ сЦЕнаРіЄМ

ХРОнОЛОГіЯ 
ПОДій У 
ТаЇЛанДі 

(2001–2013)
2001 – перемога 

партії Таксіна 
Чинавата на 

виборах

2006 – протести 
проти корупції в 
уряді, військові 

усувають Таксіна 
від влади, він 

емігрує в Дубаї 

2010 – суд визнає 
його винним у 

корупції, під час 
протестів 

прибічників 
Чинавата гинуть  

90 осіб

2011 – 
Демократична 
партія прем’єр-

міністра Апхісіта 
Ветчачиви програє 
вибори, до влади 
приходить сестра 
мільярдера Їнґлак 

Чинават

2013 – нові 
протести в Таїланді 

проти клану 
Чинаватів



соло на трубі
Спроби Європи послабити контроль 
російської державної компанії над 
цінами на газ виявилися частково 
успішними

Г
орючість природного газу 
перетворює його на по-
тужну зброю. Коли Газ-
пром – гігантська дер-

жавна компанія Росії – припи-
нив постачання блакитного па-
лива в Україну на початку 2009 
року через суперечку про 
оплату, постраждала також За-
хідна Європа. Російський моно-
поліст перекачує туди при-
близно чверть усього газу, який 
використовують для опалення, 
роботи промислових печей та 
електростанцій, причому ве-
лика частина його проходить 
саме територією України. Після 
цього європейські комунальні 
підприємства й регуляторні ор-
гани намагаються зменшити 
ринковий вплив російської 
компанії. І хоча може здава-
тися, що вони перемагають у 
цій битві, Газпром усе-таки 
здатен обіграти своїх клієнтів.

Основні бої точаться за ме-
тод визначення ціни на вугле-
водні. Російський монополіст 
хоче, щоб його європейські клі-
єнти й далі купували дорогий 
газ за довготерміновими контр-
актами, які інколи розтягу-
ються на десятки років, і за ці-
нами, прив’язаними до вартості 
нафти. Компанія отримує чи-
малі прибутки від таких клієн-
тів, бо чорне золото дороге, а 
вона видобуває дешевий газ із 
величезних родовищ, освоєних 
іще в радянські часи. Проте на 
спотових ринках торгується де-
далі більше європейського бла-
китного палива за нижчими ці-
нами, які визначаються через 
попит і пропозицію.

Коли в 1960-х газ уперше 
почали продавати у великих 
обсягах за кордон, ринкового 
механізму визначення ціни ще 
не існувало. Оскільки його ви-
користовували замість нафти 
для опалення й виробництва 
електроенергії, логічним зда-

валося прив’язати ціну цього 
товару до ціни нафти-сирцю. 
Довготермінові контракти теж 
мали пояснення. Будівництво 
трубопроводів, скажімо, від Си-
біру до Європи коштувало до-
рого. Виробники хотіли ком-
пенсувати свої інвестиції. А по-
купці були задоволені, що мо-
жуть забезпечити постачання.

Система затріщала, коли га-
зові ринки Європи похитну-
лися від рецесії та американ-
ського сланцевого буму. При-
близно від 2008 року зрідже-
ний природний газ із Катару, 
який призначався для Аме-
рики, але став там надлишко-
вим, почали переправляти до 
Європи, що збільшило крихіт-
ний спотовий ринок конти-
ненту. Від початку 2009 року 
зростали тарифи на сиру нафту, 
а водночас і прив’язані до них 
ціни на газ, тож попит на нього 
зменшився. Усе це спричинило 
великий розрив між спотовою і 
прив’язаною до нафти ціною, 
яку виставляли російський 
Газпром, норвезький Statoil та 
інші великі державні вироб-
ники.

Зв’язані довготерміновими 
контрактами комунальні під-
приємства та оптовики не мо-
гли змагатися з вільними дріб-
нішими конкурентами, які ку-
пували газ на спотовому ринку. 
Втрати були величезні. Клієнти 
Газпрому зазнавали мільярд-
них збитків, на них чекало роз-
орення. Хтось навіть попросив 
пощади: за повідомленнями, 
2010 року й Газпром, і Statoil за-
провадили елементи спотового 
ціноутворення у своїх контрак-
тах. Деякі покупці скориста-
лися належним їм за угодою 
правом на арбітраж. У 2012-му 
німецька компанія E.ON і поль-
ська державна енергетична 
компанія досягнули домовле-
ності з Газпромом. Арбітри 

стали на бік RWE, ще однієї ні-
мецької компанії, вирішивши, 
що російський монополіст по-
винен переглянути свою фор-
мулу з урахуванням спотових 
цін і виплатити їй відшкоду-
вання. У листопаді італійська 
компанія Edison теж оголосила 
про наміри звернутися до тре-
тейського суду.

До суперечки долучилась і 
Європейська комісія. У вересні 
2012 року вона почала антимо-
нопольне розслідування, щоб 
виявити, чи справді Газпром 
перешкоджав вільним потокам 
газопостачання в межах ЄС 
способом блокування в цен-
трально- та східноєвропей-
ських державах-членах і запро-
вадження несправедливих цін 
через прив’язку до нафти. Ро-
сійський монополіст ці звину-
вачення відкидає. Проте роз-
слідування викликало занепо-
коєння в компанії, позаяк на 
Європу припадає 40% її дохо-
дів. Останнім часом поширю-
ються чутки, що Газпром гото-
вий до врегулювання ситуації.

Частка блакитного палива, 
закупленого Європою на спото-
вому ринку, зросла від 15% у 
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2008 році до 44% у 2012-му. За-
раз вона перевищує половину, а 
на північному заході конти-
ненту становить близько 70% 
усього газу, який купують. У 
Statoil, оцінивши становище на 
європейському ринку, змири-
лися зі змінами і продають 
близько половини свого бла-
китного палива за цінами, 
прив’язаними до спотових. Це 
ще дужче підірвало позиції 
Газпрому. Контрактні ціни ро-
сійської компанії на вуглеводні 
в першому півріччі 2013 року 
лише на 5–6% перевищували 
спотові; для порівняння: у 2009-
му – на 70% (див. «Міцні ро-
сійські обійми»). Тьєррі Бро, 
аналітик банку Société Générale, 
пояснює це наслідками посту-
пок і знижок, а також підви-
щенням спотових цін за останні 
кілька років.

Російський монополіст при-
стосовується до нових умов. 
Хоча його керівництво наполя-
гає на збереженні прив’язки га-
зових цін до нафтових, компа-
нія вже продає певні обсяги 
блакитного палива на спотових 
ринках. Торгові операції вона 
тепер проводить не зі жмень-

кою контрагентів у передмістях 
Лондона, а з 900 в усьому світі.

Проте Європі ще рано заяв-
ляти про перемогу. Вона купує 
в Газпрому дедалі більше, а не 
менше. У 2013 році компанія 
прогнозувала експорт туди 
об’ємом 160 млрд м3 газу (най-
більше від 2008 року). Потен-
ційно вона може закачати ще 
90 млрд м3. «Забезпечивши 
собі й надалі роль головного 
постачальника газу до Європи, 
Газпром може впливати на спо-
тові ціни», – вважає Говард Ро-
джерс з Оксфордського інсти-
туту досліджень енергетики.

У нього є і труба, і газ. Бо-
ротьба Росії з ЄС за політич-
ний вплив на Україну частково 
відображає значення цієї кра-
їни для обох сторін як каналу 
транспортування російського 
газу. Але, схоже, що Газпром 
почав серйозно працювати над 
альтернативним маршрутом – 
«Південним потоком», трубо-
проводом вартістю $38 млрд і 
потужністю 63 млрд м3 в обхід 
України через Чорне море. 
«Північний потік», що проля-
гає дном Балтики, вже забез-
печує російському монополіс-
тові достатньо пропускної 
спроможності – більше, ніж 
необхідно для виконання по-
точних довготермінових кон-
трактів. Про це говорить про-
мисловий оглядач і аналітик 
Пітер Г’юз. Окрім того, компа-
нія планує розширити потуж-
ності сховищ у Європі, що 
дасть змогу швидко подавати 
газ на ринок.

Газпром усе ще постача-
тиме велику частку блакит-
ного палива за довготерміно-
вими контрактами. І хоча 
вони радше базуватимуться 
на спотових цінах на газ, а не 
на цінах на нафту, позиція ро-
сійської компанії як великого 
постачальника Європи дава-
тиме їй нагоду впливати на 
спотові ціни, а відтак визна-
чати, скільки мають платити 
за вуглеводні клієнти. Росій-
ський монополіст може ще ба-
гато років брати участь у фор-
муванні європейських палив-
них цін.

Політики ЄС, одержимі від-
новлюваною енергетикою 
(хоча в Європі ще спалюється 
чимало вугілля), не приділя-
ють газові належної уваги. Їхні 
намагання лібералізувати 

ринки цього товару мають гар-
ний вигляд на папері, але вті-
люються надто повільно. Ін-
терес до диверсифікації дже-
рел постачання блакитного 
палива зменшився. Припини-
лася підтримка газопроводу 
Nabucco, який мав качати вуг-
леводні із Середньої Азії до Єв-
ропи. У грудні остаточно вирі-
шено питання про інвестиції в 
набагато менший проект, за-
пропонований консорціумом-

конкурентом: газопровід з 
Азербайджану. Його незначна 
пропускна спроможність на-
вряд чи сприятиме одержанню 
більших об’ємів газу з Іраку, 
Курдистану й Туркменистану.

Схоже, Європа обрала полі-
тику підтримки переходу до 
спотових цін і очікування на 
появу конкурентів Газпрому. 
Високі ціни колись таки при-
ваб лять нових постачальників, 
але на це знадобиться час. 
Зменшити ризики покупців мо-
жуть і більш зрілі ринки газу та 
деривативів. А тим часом росій-
ський монополіст збагачувати-
меться далі. 
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ЕКоНоМіКА|ПРОгнОзи

П
рогнозисти зі США по-
чинають майже кожен 
рік по закінченні фінан-
сової кризи з рожевих 

надій, і 2014-й не став винят-
ком. Фондові біржі ожили, по-
кращуються споживчі настрої, 
і провидці від економіки дають 
іще вищі прогнози зростання 
на цей рік. Американський ін-
декс акцій S&P 500 (фондовий 
індекс, у кошик якого включено 
500 акціонерних компаній 
США з найбільшою капіталіза-
цією. – Ред.) сягнув рекордно 
високої позначки, піднявшись 
за 2013-й на 30%, що стало най-
більшим річним стрибком 
майже за два десятиліття. 
Схоже, за підтримки Америки 
світова економіка може зрости 
майже на 4% (на основі пари-
тету купівельної спромож-
ності), тобто майже на цілий 
відсотковий пункт швидше, 
ніж за минулий. Це стало б 
найкращим показником за 
кілька років.

Проте в шумі новорічних ві-
тань не варто забувати, що 
майже щороку після фінансової 
кризи райдужні надії закінчу-
ються розчаруванням. Цього 
разу найбільшу небезпеку несе 
сам оптимізм.

Скрізь у багатих країнах 
справи йдуть на краще. У бри-
танській економіці набирає 
розмаху процес одужання. 
Японська бачиться достатньо 
сильною, щоб дати раду очіку-
ваному незабаром підвищенню 
споживчого податку. Навіть у 
Європі майбутнє трішки прояс-
нилося. Але тон у процесі оздо-
ровлення задає Америка.

Зростання економіки США 
спирається на міцні засади. По-
перше, баланс домогосподарств 
і бізнесу в хорошому стані. На 
відміну від європейців, які 
майже не зменшили приватної 
заборгованості, американці 
вже вийшли з важкого по-
хмілля після фінансової кризи. 
Про це свідчить пожвавлення 
динаміки цін на житло. По-
друге, завдяки дешевій енергії, 
кількарічному стримуванню 
зростання заробітної плати й 
відносно слабкому долару Аме-
рика стала конкурентоспро-

можною. Разом ці два чинники 
прискорили зростання кіль-
кості робочих місць, а це разом 
із підвищенням цін на акції 
означає, що країну чекають ін-
тенсивніші споживчі витрати й 
збільшення інвестицій. Наре-
шті, фіскальний тиск посла-
блюється. У 2013 році феде-
ральний уряд вилучив з еконо-
міки 1,75% ВВП у вигляді збіль-
шення оподаткування і змен-
шення видатків. Нещодавно до-
сягнута бюджетна угода допо-
може цього року полегшити по-
датковий тягар до 0,5% ВВП. Усі 
ці чинники можуть підняти 
зростання американської еко-
номіки в 2014-му приблизно до 
3%, що набагато перевищує 
прогноз на основі тенденцій.

Зростання витрат амери-
канського бізнесу й домогоспо-
дарств, своєю чергою, сприя-
тиме попиту на товари й по-
слуги в усьому світі – від Китаю 
до Німеччини. Апетит на ім-
портні товари у США вже не 
той, що колись (дефіцит поточ-
ного рахунку впав до найниж-
чої за 15 років позначки: 2,2% 
ВВП), але їхня економіка на-
стільки велика, що збільшення 
видатків сприятиме експорту в 
усьому світі. Відтак ці стимули 
до зростання посилять упевне-
ність на внутрішніх ринках 
скрізь – від Європи до Японії.

Проблема, однак, у тому, що 
торгові канали не єдиний і на-
віть не основний спосіб впливу 
економіки США на решту світу. 
Фінансові ринки справляють 
куди потужніший вплив, про 
що свідчать нинішні сплески 
цін на акції. З одужанням аме-
риканської економіки інвес-
тори, можливо, очікуватимуть, 
що Федеральний резерв почне 

перше підвищення відсоткових 
ставок раніше від запланова-
ного терміну (середина 2015 
року). Це може різко збільшити 
дохідність облігацій.

Представники Федераль-
ного резерву дали зрозуміти, 
що навіть при сповільненні 
темпів купівлі облігацій не по-
спішатимуть піднімати ставки. 
Але що швидше зростатиме 
економіка, то дужче інвестори 
піддаватимуть цю обіцянку 
сумніву. У Британії швидке 
зростання вже породило очіку-
вання того, що Англійський 
банк збільшить відсоткові 
ставки, хоча він заявляє, що не 
має жодного наміру це робити. 
Якщо швидше зростання еко-
номіки США викличе різке під-
вищення дохідності облігацій, 
воно може зашкодити саме 
собі. А коли враховувати вплив 
Федерального резерву на сві-
тові валютні умови, то це може 
загальмувати зростання в 
усьому світі.

Самозаспокоєність теж та-
їть у собі небезпеку. Політики 
завжди охочіше приписують 
собі заслуги в економічному 
зростанні, ніж проводять жор-
сткі реформи. Останні новини з 
єврозони, де створення банків-
ського союзу спускають на 
гальмах, якраз і свідчать про 
легковажність, породжену по-
кращенням на економічному 
фронті. Проблема в тому, що в 
багатих країнах список необ-
хідних заходів іще дуже до-
вгий. В Америці величезна ар-
мія довготермінових безробіт-
них і швидко зростають списки 
непрацездатних – кандидатів 
на соціальну допомогу. У Бри-
танії і далі зберігатиметься не-
безпечна залежність від зрос-
тання цін на житло, якщо дер-
жава не проведе лібералізації 
правил планування й не почне 
більше інвестувати в аеро-
порти, шляхи та іншу інфра-
структуру. Єврозона не зможе 
забезпечити собі справжнього 
процвітання, доки не ліквідує 
надлишку приватної заборго-
ваності й не поверне молодь на 
ринок праці. Ось про це варто 
пам’ятати під час нападів опти-
мізму. 
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апогей застою
У 2014 році більшість торішніх негативних 
тенденцій в економіці збережеться

У 
2014-му на авансцену ви-
йдуть негативні тенденції в 
народному господарстві, 
які накопичуються ось уже 

четвертий рік поспіль. 
Вплив зовнішнього сектору на 

макроекономічну рівновагу цього 
року важко переоцінити. Кредит і 
знижка на газ від Росії надають у 
розпорядження уряду величезну, 
як для України, суму, що стано-
вить близько 10% річного ВВП. Та 
навіть якщо російські гроші 
справно надходитимуть відпо-
відно до грудневих угод, це не га-
рантує стійкості макроекономіч-
ної рівноваги, адже вони можуть 
закінчитися вже в IV кварталі 
цього року (див. стор. 10). Тож 
щоб уникнути проблем із валю-
тою та бюджетними виплатами, 
владі знову доведеться розрахову-
вати на зовнішні ринки товарів і 
капіталу. А з ними не все так про-
сто. За оцінками МВФ, у 2013-му 
обсяг світової торгівлі збільшився 
на 2,9%, при цьому експорт това-
рів і послуг з України за 11 місяців 
року зменшився на 6,1%. Те саме 
стосується й ринків капіталу: гло-
бальний індекс акцій MSCI ACWI 
IMI (відстежує 8500 акцій із 44 
країн) за рік зріс на майже 20%, 
при цьому іноземні інвестиції в 
Україну (акції, облігації, кредити) 
за 11 місяців знизилися на 28%. 
Тобто Україна втрачає конкурен-
тоспроможність за багатьма пара-
метрами, і така тенденція, на 
жаль, збережеться й 2014-го.

Утім, незначні приводи для 
оптимізму все ж таки є. По-перше, 
на поточний рік МВФ прогнозує 
пришвидшення темпів зростання 
світової торгівлі до 4,9%, і крихти 
від нього можуть дістатися Укра-
їні. По-друге, окрім кредиту та 
знижки на газ Київ домовився з 
Москвою про активізацію співп-
раці в літако-, судно- та вагонобу-
дуванні, а також в інших галузях. І 
хоча часто бувало так, що угоди з 
Кремлем вилами по воді писані, 

та є надія, що ці останні домовле-
ності допоможуть українському 
транспортному машинобуду-
ванню принаймні частково відно-
вити позиції на зовнішніх ринках, 
втрачені у 2013-му (за 10 місяців 
експорт транспортних засобів 
зменшився на 43% рік до року). 
По-третє, більшість експертів вва-
жають, що світові ціни на сталь 
пройдуть дно у 2013–2014-му. І 
хоча їм протиставляють песиміс-
тичніші прогнози, все ж таки є на-
дія на пожвавлення глобального 
ринку чорних металів, із чого мо-
жуть скористатися українські ме-
талурги.

Менш оптимістичними є пер-
спективи українських аграріїв на 
зовнішніх ринках. 2013-й був не 
дуже вдалим, адже, незважаючи 
на рекордний урожай, світові 
ціни на зерно суттєво впали (на 
пшеницю, кукурудзу та ячмінь 
відповідно на 20%, 36% і майже 
40% за рік). Чи вдасться 2014-го 
повторити рекорд урожайності – 
питання відкрите, а ось віднов-
лення світових цін чекати годі. 
Так, The Economist прогнозує по-
дальше зниження індексу цін на 

продовольство, розрахованого 
виданням, на 6,6%, причому на 
пшеницю очікується падіння на 
10,5%, а на кукурудзу – на 19%. 
Тож експорт сільгосппродукції з 
України може, як і досі, зменшу-
ватися. Водночас низькі ціни на 
продовольство обмежуватимуть 
глобальний попит на хімічні до-
брива. Це призведе до того, що, 
попри меншу ціну на газ, україн-
ські хімічні підприємства і далі 
жеврітимуть, а обсяг експорту їх-
ньої продукції, ймовірно, як і ра-
ніше, скорочуватиметься.

У результаті можна чекати на 
невелике зростання експорту за 
підсумками року (в межах 3%). 
Разом зі знижкою на газ воно мо-
гло б суттєво зменшити дефіцит 
поточного рахунку (з рекордних 
8,9% ВВП у 2013-му), якби не 
було збільшення імпорту, зумов-
леного підвищенням доходів та 
соціальних виплат перед вибо-
рами. Але оскільки понад поло-
вину приросту зарплат і пенсій 
буде витрачено на імпортні то-
вари та послуги, то дефіцит по-
точного рахунку знизиться незна-
чно. За оцінками Тижня, він ста-
новитиме 8,0% ВВП (див. «Про-
гнози-2014») за умови, що курс 
гривні залишиться майже не-
змінним.

Із фінансуванням дефіциту 
поточного рахунку також не все 
очевидно. Якщо іноземні інвести-
ції та зовнішні корпоративні за-
позичення падатимуть такими 
темпами, як 2013-го, російських 
грошей виявиться недостатньо 
для того, щоб уникнути подаль-
шого зменшення золотовалют-
них резервів. У 2014-му дово-
диться знову сподіватися на удачу 
та прихильність глобальних рин-
ків, що створює зайві ризики для 
й без того тендітної макроеконо-
мічної рівноваги.

Новий рік успадкує від ста-
рого всі тенденції в державних 
фінансах. Уряд знову завищив 
прогноз зростання номінального 
ВВП і пожинатиме плоди цього 
наприкінці року, коли виявиться, 
що податкові та неподаткові над-
ходження відстають від плану. 
Крайнім, як завжди, буде бізнес, 
здебільшого неолігархічний, 
який через відставання від гра-
фіка «віджиматимуть» протягом 
усього 2014-го. Крім того, влада 
знову не забула про свій інтерес у 
бюджеті. Варто пам’я тати й про 
старт передвиборчих перегонів, 
який уже традиційно для Укра-

автор: 
Любомир Шавалюк

Прогнози-2014
За основними макропоказниками поточний рік мало 
відрізнятиметься від попереднього. Подібність прогнозів 
світових аналітичних центрів дивує і насторожує…

За даними МВФ, Світового банку, КМУ, власні розрахунки

*Прогнози, опубліковані раніше ніж у грудні 2013-го
**У прогнозі вказано лише середньорічний рівень інфляц 
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Російські гроші, які 
підтримають 

платіжний баланс, 
мають позитивно 

вплинути і на 
ліквідність та 
стабільність 

фінустанов. Цих 
ресурсів може 

вистачити навіть 
для того, щоб 

банкіри забули про 
високі ставки на 

міжбанку 
принаймні на рік. 

Тож середні ставки 
за депозитами та 

кредитами, не 
виключено, 
знизяться. 

Населення і далі 
активно 

відкриватиме 
депозити: великі 

зарплати та 
найменші за 
останні роки 

сумніви стосовно 
курсу гривні й 

стабільності банків 
створять підґрунтя 

для зростання 
заощаджень. 

Обсяги 
кредитування 

бізнесу зростуть. 
Але не тому, що в 
Україні з’явиться 

багато 
інвестиційних 

проектів, а тому, 
що підприємства 

матимуть високий 
дефіцит обігових 

коштів – ще 
більший, ніж торік. 
Водночас, оскільки 

фінансування 
дефіциту бюджету 

більш-менш 
забезпечене, 

банки 
спрямовуватимуть 

ресурс саме в 
корпоративний 

сегмент. Згодом це 
може призвести до 
поганих наслідків, 
адже неефективні 

компанії 
потребуватимуть 

дедалі більше 
грошей, а 

повертати борги їм 
буде нічим

їни передбачає збільшення соці-
альних виплат (див. стор. 19). 
Якщо поєднати всі ці тенденції з 
великими обсягами погашення 
боргів та відсоткових виплат, то 
виявиться, що російськими гро-
шима треба дуже бережливо роз-
поряджатися. Про те, що їх ви-
тратять на інвестиції, інновації та 
модернізацію, як устигли зая-
вити деякі високопосадовці, вза-
галі не йдеться. У підсумку, згідно 
з розрахунками Тижня, дефіцит 
зведеного бюджету за результа-
тами року становитиме 5,7% ВВП 
(див. «Прогнози-2014»). У ба-
зовому сценарії він буде профі-
нансований не лише російськими 
грошима. Хоча є ймовірність 
того, що наприкінці року ви-
никне дефіцит фінансування, 
який призведе до затримки соці-
альних виплат. Якщо така за-
гроза стане реальною, будуть за-
діяні інші важелі, на які розрахо-
вувала влада, коли в проекті 
держбюд жету-2014 збільшувала 
фінансування МВС та Міндоходів 
відповідно на 10% та 6%, зменшу-
ючи видатки на оборону, освіту 
та науку, охорону здоров’я та інші 
ключові галузі.

У 2014-му банківська система 
розвиватиметься в руслі трендів 
минулих років, хоча з’явиться 
низка нових, і деякі з них вияв-
ляться позитивними. Усі процеси 
будуть зав’язані на боротьбі за 
частку ринку, який не зростає. 
Вона визначатиме низьку рента-
бельність банків, продовження 
процесів злиття та поглинання 
(вихід низки європейських банків 
із ринку, укрупнення українських 
та деяких російських «дочок»), 
створення нових банків і фак-
тичну неплатоспроможність окре-
мих банків із низькою якістю ак-
тивів.

Головна тенденція банків-
ського сектору в 2014-му – ради-
кальне зменшення виплат за зо-
внішніми кредитами. За останні 
п’ять років після кризи україн-
ські фінустанови повернули не-
резидентам понад $15 млрд зо-
внішніх позик, узятих до кризи 
2008–2009-го, коли гроші були 
дешевими і доступними. Частка 
зовнішніх кредитів у балансі 
банків зменшилася з 24,3% на-
прикінці 2008-го до 7,5% у лис-
топаді 2013-го. Наразі вона 
низька для того, щоб на міжна-
родні фінансові ринки вихо-
дили не тільки державні, а й фі-
нансово здорові приватні уста-

нови. За винятком хронічно 
проблемних банків, про які 
Тиждень не раз писав, банків-
ська система в 2014-му видава-
тиметься здоровішою, навіть 

якщо такий її стан виявиться 
тимчасовим.

Ще місяць тому перспективи 
двозначної інфляції у 2014-му 
були вельми ймовірними. Актив-
ний друк грошей Нацбанком (за 
11 місяців 2013-го грошова база 
збільшилася на 13%), малий обсяг 
золотовалютних резервів, який 
міг призвести до девальвації та 
суттєвого подорожчання імпорт-
них товарів, і передвиборче зрос-
тання соціальних виплат, не за-
безпечене відповідним підвищен-
ням продуктивності праці, вида-
валися переконливими аргумен-
тами. Але грудневі угоди з Росією 
та оприлюднений проект бю-
джету-2014 засвідчили, що пи-
тання суттєвого зростання цін 
частково зняте. Єдиною загрозою 
на сьогодні є подальша активна 
грошова емісія Нацбанком. Хоча 
на початку року в ній не буде осо-
бливої потреби, але в другому пів-
річчі (або якщо російські гроші 
раптом перестануть надходити) 
ця загроза може повернутися і ра-
зом із гривнею, надрукованою в 
2013-му, призвести до підви-
щення рівня цін.

Слід зауважити, що суттєве 
пришвидшення інфляції так само 
невигідне владі з огляду на ви-
бори-2015, як і занадто повільне 
зростання соціальних виплат. 
Тому цього року товари з адміні-
стративним ціноутворенням не 
подорожчають, а ті, ціни на які 
визначає ринок, навіть за неспри-
ятливих обставин уряд намагати-
меться регулювати тими чи ін-
шими засобами. У підсумку Тиж
день очікує невисокої річної ін-
фляції – 3,2% наприкінці 2014-го.

2014-й для на більшості під-
приємств, особливо тих, які не ма-
ють прикриття у владних ешело-
нах та доступу до бюджетної годів-
ниці, стане ще одним роком ви-
живання, боротьби за місце під 
сонцем та відсутності розвитку. З 

одного боку, зовнішній попит об-
межуватиметься не надто сприят-
ливою глобальною кон’юнктурою 
на сировинні товари та подаль-
шою втратою конкурентоспро-
можності українського товарови-
робника на світовій арені. З ін-
шого – внутрішній попит стриму-
ватиме незначне збільшення до-
ходів населення (передвиборче 
зростання мінімальних зарплат та 
пенсій цього року буде млявим і 
на загальну картину майже не 
впливатиме), а також низький рі-
вень іноземних інвестицій та ви-
сокі виплати приватного боргу.

Тож перерозподіл ринку в ба-
гатьох галузях на користь ефек-
тивніших (чи наближених до 
влади) компаній триватиме. Він 
відбуватиметься на тлі ще вищих, 
ніж у 2013-му, витрат на оплату 
праці; незмінно високого подат-
кового тиску, спричиненого недо-
виконанням дохідної частини бю-
джету; більших відсоткових пла-
тежів через більшу закредитова-
ність, спричинену дефіцитом обі-
гових коштів. Усе це підриватиме 
ліквідність підприємств. І якщо в 
2013-му вони виживали, прода-
ючи старі запаси, то 2014-го такий 
сценарій не пройде. За нашими 
підрахунками, близько 5–10% 
українських приватних компаній 
за обсягами доходу протягом року 
відчують гострий брак ліквідності. 
Де-факто вони стануть банкру-
тами. Падіння загального вироб-
ництва протягом зазначеного пе-
ріоду нівелює збільшення чистого 
експорту, яке прогнозується у 
2014-му. За підсумками року 
Тиждень очікує зниження ВВП 
на 0,3% і подальшого погіршення 
фінансового становища україн-
ського неолігархічного бізнесу.

Новий рік обіцяє бути склад-
нішим, ніж здавалося на перший 
погляд, враховуючи прихід в 
Україну російських грошей. За 
ключовими макроекономічними 
показниками він нагадуватиме 
2013-й. Але супроводжувати-
меться збіль шенням державного 
боргу та наближенням періоду 
суттєвих виплат; проїданням за-
пасів і вартості чистих активів 
підприємств та їх відмовою від ін-
вестування; необґрунтованим 
зростанням соціальних виплат та 
відповідним збільшенням струк-
турного дефіциту бюджету. Ці ні-
бито другорядні показники вбе-
руть у себе весь негатив застою в 
економіці, але дадуть про себе 
знати згодом. 
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«За свободу козацької нації, 
в ім’я спокою Європи»

З
амок Дентевіль, у якому 
мешкав Григір Орлик, 
французький дипломат і 
син славетного гетьмана 

Пилипа Орлика, зберігає пам’ять 
про першого українського полі-
тичного емігранта на французь-
кій землі. Герб Орликів, шлюб-
ний контракт Григора з Луїзою-
Оленою Ле Брюн де Дентевіль та 
стосик пожовтілих документів 
XVIII століття… Ці унікальні 
українські історичні реліквії пе-
редають із покоління в покоління 
власники замку – маркізи де ла 
Віль Боже.

У цій будівлі ніби зупинився 
час. Старезні мури, що почали бу-
дуватися в XІІІ столітті, бачили й 
селянські бунти, і Французьку 
буржуазну революцію, і дві руй-
нівні світові війни. Але, мабуть, 
фундамент Дентевіля закладався 
під щасливою зіркою. «Замок 

майже не зазнав руйнацій, – роз-
повідає Тижню маркіза Антуа-
нетта де ла Віль Боже. – Григір 
Орлик, коли приїздив сюди пере-
почити після збройних кампаній, 
бачив майже те саме, що сьогодні 
споглядаєте ви, – ті самі вежі, 
брами, алеї, стіни...»

Її чоловік, непрямий родич 
та спадкоємець Орликів Анрі де 
ла Віль Боже, додає: «Наш за-
мок не мав стратегічного вій-
ськового значення, хоч і був збу-
дований на місці колишньої 
фортеці. В селі Дентевіль, що 
розташоване поруч, у кращі 
часи жили зо три сотні осіб. 
Нині тут до шести десятків по-
стійних мешканців. Що в рево-
люцію, що в Першу й Другу сві-
тові війни тут зламали кілька 
дверей і шаф та й годі. Архіви 
збереглися повністю, і серед 
них – перев’язаний мотузкою 

пакет із документами Григора 
та його дружини».

Похресник Івана Мазепи та 
дружини генерального судді Ва-
силя Кочубея, згодом кавалер ор-
дена Хреста св. Людовіка, швед-
ського військового ордена Меча й 
польського ордена Білого Орла, у 
перші роки іміграції він жив із 
батьком при дворі монарха Шве-
ції, служив у шведській і саксон-
ській королівських гвардіях. По 
смерті Карла ХІІ українська полі-
тична еміграція стала почуватись 
у Стокгольмі небажаною. Родина 
вирушила до Польщі, звідки Пи-
лип Орлик подався до Туреч-
чини. Григір пристав на службу 
до саксонського, пізніше поль-
ського двору, а згодом – на коро-
лівську дипломатичну. Його від-
ряджали і до кримського хана, і 
до турецького султана, і до інших 
правителів. Найславетнішою мі-

Замок Дентевіль
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сією, мабуть, було повернення на 
польський трон у 1733 році ко-
роля Станіслава Лещинського.

«У ті часи, коли народження 
визначало все, він зумів зробити 
яскраву дипломатичну кар’єру 
виключно завдяки власним здіб-
ностям, – зазначає в розмові з 
Тижнем Ірина Дмитришин, ав-
торка книжки «Григір Орлик, 
український козак на службі в 
Людовіка XV», що вийшла фран-
цузькою мовою у видавництві 
L’Harmattan. – У тогочасному іє-
рархізованому суспільстві вигна-
нець та емігрант Григір Орлик 
спілкувався з міністрами та коро-
лями, долучався до великої полі-
тики й безперестанку, коли від-
крито, а коли завуальовано, нага-
дував про «ярмо, під яким стогне 
козацька нація». Григір Орлик – 
це один у полі воїн. Людина, яка 
домагалася «свободи козацької 
нації» в ім’я спокою Європи».

Про секретні місії, які дору-
чав французький король дипло-
мату з особливих доручень, 
можна було б зняти пригодниць-
кий фільм. Григорові Орлику ви-
падало перевтілюватися в тор-
гівця й лікаря, в слугу й проча-
нина. «Мій дід і тато багато про 
нього розповідали, – згадує Анрі 
де ла Віль Боже. – Це була така 
трохи міфічна особистість. Але 
знали про нього зовсім мало. Що 
не був французом, не належав до 
родів, на ті часи відомих... На-
певне його місія – секретний 
агент на королівській службі – 
була для Григора єдиною можли-
вістю вижити».

Ніхто не знає, яку насправді 
зовнішність мав Григір Орлик. 
Автентичного портрета не збере-

глося. Документи, писані рукою 
легендарного українця, – майже 
всі французькою. Українською – 
лише хресна посвідка. Більшість 
записів – чернетки листів, які син 
автора першої української Кон-
ституції розсилав сильним світу 
цього. У листі до кардинала де 
Флері у 1741 році він відстоював 
«беззаперечне право козацької 
нації на Україну, узурповану росі-
янами, чиї привілеї та свободи 
упосліджені, і ярмо, яке їй наки-
нули, стає дедалі нестерпнішим». 
У іншому документі наголошу-
вав: «Збіг інтересів Швеції з Ко-
ролівством Польським та Осман-
ською імперією, користь, яку 
вони змогли вже здобути зі 
зв’язків із козацькою нацією, та 
сприятливі умови, що склалися 
сьогодні, переконують мене, що 
мій батько не міг би сподіватися 
кращої нагоди знову засвідчити 
свою вірність Його Величності та 
іншим володарям, які хотіли б 
побачити Росію послабленою».

Весь час то у військових екс-
педиціях, то в секретних місіях, 
Орлик довго залишався само-
тнім. Із Луїзою-Оленою Ле Брюн 
де Дентевіль одружився в 45 ро-

ків, у 1747-му. Потому в замку 
Дентевіль Григір прожив 12 своїх 
останніх років життя. Дітей по-
дружжя не мало. «Не виключено, 
що мадам де Дентевіль була лиш 
прикриттям для зручності його 
секретних місій», – припускає 
Ірина Дмитришин.

Подружжя нинішніх господа-
рів замку пригадує, що Григором 
Орликом цікавилися кілька укра-
їнських дослідників. «З архівом 
працювали історики Ілля Бор-
щак та Орест Субтельний, пись-
менниця Анна Шевченко, – пере-
лічує маркіз. – Усі сподівалися 
знайти «Вивід прав України», 
який, за версією Іллі Борщака, 
Орлик розсилав керівникам єв-
ропейських держав. Нікому зна-
йти цей документ не пощастило».

«Діяльність Григора Орлика 
доводить, що розуміння належ-
ності українських гетьманських 
земель до західної цивілізації, на 
противагу «варварському» Сходу, 
було нормою у ХVІІІ столітті, – 
вважає Ірина Дмитришин, чия 
книжка «Григір Орлик, або Ко-
зацька нація у французькій ди-
пломатії» виходить цього року у 
видавництві «Темпора». – Осо-
бисто мене зачіпає факт боротьби 
в безнадійних умовах. Адже він 
не міг не усвідомлювати марності 
своїх зусиль! Але, як казав у творі 
Едмона Ростана Сірано де Берже-
рак, один із найкращих персона-
жів французької літератури, бо-
ротися, коли знаєш, що не досяг-
неш мети, ще шляхетніше. Не 
можна змагатися тільки тоді, 
коли певен успіху. А отже, треба 
завжди боротися за ідеали й за 
свої ідеї, якщо усвідомлюєш їх 
правоту. Григір Орлик уособлює 
для мене здатність захищати 
свої переконання, не зважаючи 
на обставини. Він заслуговує на 
нашу шану й на те, щоб його ім’я 
знали прийдешні покоління. Це 
одна зі світлих постатей україн-
ської історії». 

Подружжя 
Антуанетта 
й Анрі де ла 
Віль Боже, 
власники 
замку та 
спадкоємці 
архіву Орлика

Шлюбний 
контракт 

Григора 
Орлика та 

Луїзи-Олени 
Ле Брюн де 

Дентевіль

Герб роду 
Орликів на 
стіні замку 
Дентевіль

№ 1-2 (321-322) 10–16.01.2014|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|47

укРАїнськА ПОлітичнА емігРАція|СпАДоК



Тренди кінематографа  
та літератури 
Автори Тижня про кризу ідей у кіно, 3D-технології, наростання 
валу електронних видань і мистецький синтез 

ПіК ПОПУЛЯРнОсТі 
3D-ТЕХнОЛОГій 
У 2013-му неабиякого поширення набули 
фільми, зняті з використанням технології 3D. 
Не лише Голлівуд випускає одну за іншою три-
вимірні стрічки (торік у форматі 3D вийшли 
«Ріддік», два продовження «Зоряних війн», 
«Техаська різанина бензопилою», муль-
тфільм «Чарівник смарагдового міста», 
«Мисливці на відьом» та багато інших). На 
цей формат спробував «підсісти» й росій-
ський кінематограф. Любитель тамтешнього 
гламуру Фьодор Бондарчук спробував зро-
бити проникливий «Сталінград», і навіть ка-
мерний, інтелігентний Алєксєй Попоґрєбскій 
десь на теренах Німеччини створює зараз 

3D-кіноопус. Прихильники тривимірного 
кіно впевнені в швидкому стовідсотковому 
тріумфі 3D, але прагматичніші спеціалісти 
не поспішають із категоричними прогно-
зами. Вони вважають, що ефект присутності, 
подарований нам 3D-форматом, доволі 
швидко приїсться публіці, яка бажає бачити в 
кіно не тільки комп’ютерні розваги, а й хоча б 
відносну поживу для роздумів. Тим більше що 
за одночасного розвитку індустрії ігор кіно ні-
коли не дасть того ефекту присутності, на 
який розраховують виробники фільмів у 3D.

РОЗКВіТ КОПРОДУКЦіЇ 
Якщо задля більшої наочності переглянути 
програму будь-якого великого міжнародного 
кінофестивалю, то легко виявити ось що: жо-
ден фільм із сотень представлених на пере-
гляді не є продуктом якоїсь однієї держави. 
Рік-два тому в прокаті чи фестивальних роз-
кладах вряди-годи ще траплялися стрічки, у 

яких як виробник вказувалась одна країна. У 
2013-му виробництво національних філь-
мів можна вважати «глибокою старови-
ною». Нічого дивного, адже глобалізація 
буяє не тільки в економіці, а й у тих царинах 
мистецтва, що безпосередньо пов’язані з фі-
нансами. Передусім у кінематографі. Пер-
шим це остаточно зрозумів Каннський фести-
валь, флагман світового фестивального руху, 
й відмовився від зазначення в усіх списках і 
програмах країни-виробника. Уже кілька ро-
ків вона пишеться останнім рядком, а в пер-
ший виноситься ім’я режисера. Скажімо, 
«Життя Аделі», переможець останнього 
Каннського фестивалю, на всіх Каннських но-
сіях значиться як «фільм Абделатіфа Ке-
шиша». При цьому у створенні стрічки брали 
участь щонайменше три країни: Франція, 
Бельгія та Іспанія. З одного боку, це підкрес-
лює відхід зі світової сцени такого поняття, як 
національний кінематограф, з іншого – му-
дро виводить на перший план роль творчого 
автора стрічки – режисера.

КРИЗа іДЕй 
Якщо не зациклюватися на авторському кіно, 
тобто на кінематографі як виді мистецтва, то 
можна вважати, що 2013 рік минув під зна-
ком кризи творчих ідей. Почасти саме тому 
минулий рік дав немислиму кількість римей-
ків і сиквелів. У 2013-му знайшли своє продо-
вження «Голодні ігри» та «Хоббіт», «Фор-
саж» і «Самотній рейнджер», «Ред», «Стар-
трек» та багато інших. З одного боку, очевид-
ний ухил у бік римейків і сиквелів – свід-
чення бідної фантазії кіновиробників. З ін-
шого – не треба лишати поза увагою таку ба-
нальну причину, як жадібність продюсерів. 
Адже римейки і продовження отримує тільки 
суперуспішне касове кіно, а отже, друге життя 
напевне обіцяє прибуток. Принаймні до ана-
літики тут вдаватися не треба. До того ж зараз 
кінокомпаніям доводиться конкурувати вже 
не одна з одною, а радше з іншими формами 
розваг, починаючи від комп’ютерних ігор і за-
кінчуючи онлайн-серіалами. Тобто, щоб ви-
жити, треба відкинути творчі амбіції і клепати 
конкурентоспроможні видовищні стрічки. Ця 
тенденція нинішнього року поки що трива-
тиме, однак деякі спостерігачі передрікають 
занепад із часом римейків і франшиз. Нещо-
давно в одному інтерв’ю Стівен Спілберґ ска-

зав щодо того: «Усе це неминуче закінчиться 
великою катастрофою. Настане момент, 
коли три-чотири чи навіть півдюжини ось та-
ких фільмів із гігантськими бюджетами про-
валяться з тріском, і це знову змінить наявну 
парадигму».

ЗаКРіПЛЕннЯ 
ДОКУМЕнТаЛЬнОГО КінО
Відносно недавно документальне кіно було 
справою маргіналів від кінематографа. Точ-
ніше, такими їх вважали. Одні «маргінали» 
знімали документальні стрічки, інші «маргі-
нали» їх дивилися. Неігрове кіно, навіть най-
кращі його зразки, посідало своє скромне 
місце на узбіччі основного кінопроцесу. 
Справа зрушила з мертвої точки приблизно 
15 років тому, коли європейський прокат за-
майорів документальними фільмами. Доти 
імена деяких режисерів-документалістів теж 
були на слуху, наприклад, Лені Ріффенш-
таль, Вернер Герцоґ, Ульріх Зайдль (останній 
також відомий і як режисер ігрових стрічок), 
але широким прокатом вони похвалитися не 
могли. Тенденція, яка намітилася в останні 
10–15 років і яка проявилася у сплеску інтер-
есу до документального кінематографа, то-
рік сягнула своєї кульмінації. Виявилося, що 
практично будь-який великий фестиваль 
неодмінно в 2013-му включав до своєї про-
грами неігрову стрічку. А ювілейний, 70-й 
Венеційський кінофестиваль офіційно закрі-
пив за документальним кіно статус рівно-
правного з ігровим виду кінематографа, при-
судивши «Золотого лева» документальному 
фільму Джанфранко Розі «Священна кіль-
цева».  

Катерина Барабаш 

КінО
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ПОсТМОДЕРнИй РЕаЛіЗМ
Світова проза змінила один зі своїх чіль-
них компонентів. Останні років 30 метри 
постмодернізму на кшталт Умберто Еко, 
Милорада Павича, Томаса Пінчона чи Ві-
ктора Пєлєвіна міксували в текстах 
складні міркування про філософію історії 
або покликання людини з легкими сполу-
ками детективу, жахів, любовної історії. 
Коріння нового «реалістичного» тренду, 
вочевидь, слід шукати ще в письмі Нор-
мана Мейлера чи ближчого в часі Джулі-
ана Барнса: у найновіших романах попу-
лярних нині Кейт Аткінсон, Елізабет Ґіл-
берт, Нейла Ґеймана чи Донни Тартт на 
перший план виступає добротне реаліс-
тичне зображення, скажімо, побуту бри-
танського містечка, наприклад, у 1950-х 
або 1990-х. Проте розважальний компо-
нент присутній і далі – до звичного 
укладу життя вривається як не містика, 
то загадкове вбивство чи інша інтрига. 
Що казати, сама Джоанн Ролінґ у «Не-
сподіваній вакансії» йде цим шляхом, 
зрікаючись своїх давніших фантазій! Та-
кий постмодерний реалізм уже достат-
ньо видимий у Європі та сШа, але не в 
наших романах, де трилер чи детектив 
змішують радше із чимось сентимен-
тальним. 

жінКИ За РОБОТОю
Участь чоловіків у літературній праці не-
впинно падає і в нас, і в світі. Якщо пере-
глянути списки торішніх бестселерів The 
Times чи Amazon.com, то стає очевидною 
кількісна перевага жіноцтва на верхніх 
щаблях рейтингів в пропорції приблизно 
3:2. Не беремося говорити про відповідну 
статистику в Україні, проте спостерігаємо 
вкрай продуктивних авторок, як-от Люко 
Дашвар, Лариса Денисенко, Марія Матіос, 
Наталка Сняданко, а також фіксуємо резо-
нанс, яким супроводжувалася поява 2013-
го романів молодших Катерини Бабкіної та 
Анни Малігон. Утім, в іншій частині розви-
тку тренду ситуація в нас відмінна. Якщо 
Нобелівську та Букерівську премії 2013 
року отримали жінки (Еліс Манро та Елінор 
Кеттон), то в коротких списках вітчизняних 
відзнак «Книга року ВВС» та «Книжка 
року» жінок помітно менше, а серед пере-
можців їх узагалі немає. 

ЕЛЕКТРОнна наПРУГа
Наростає вал електронних видань, що 
може спричинити серйозні проблеми в 
книговидавничій галузі загалом. Ство-
рення книжки для читання з планшета чи 
смартфона набагато легше технологічно, 
дешевше і не нищить деревину. навичка 
читати з екрана прогресує на тлі майже 
цілковитої втрати звички читати у вечірні 
години паперові книжки. Вочевидь, така 

тенденція – найбільша проблема для дру-
карень, котрі в перспективі будуть зму-
шені перейти на дорогий малотиражний 
друк, проте постраждати можуть усі учас-
ники процесу. Головне питання – чи 
вдасться налагодити адекватні системи 
розрахунків у мережі, що спрямують ко-
шти від первинного читача до сайтів-
посередників, видавництв і врешті авто-
рів? Здається, Amazon.com завдяки поши-
ренню свого Kindl’a, а також розумній 
маркетинговій політиці (весь Шекспір за 
3,99!) певних результатів досяг. Але ці-
каво, як трансформується кириличний 
сектор книговидання в середовищі зі стій-
кими піратськими традиціями? Це все 
одно що торгувати ромом на Тортузі – за-
беруть або вкрадуть! Великий Obreey.

com, зорієнтований на читалку 
PocketBook, і мала «Електрокнига» Ан-
тона Санченка, кожне у свій спосіб, нама-
гаються вирішити проблему в україн-
ському контексті. Новий поштовх у про-
дажу електронних книжок може статися, 
якщо комерційного виміру набудуть уже 
відомі, проте досі лише соціальні проекти 
поширення контенту від чільних мобіль-
них операторів країни.

ЗБіЛЬШЕннЯ МасИ
Якщо говорити про суто вітчизняні тен-
денції, найпершим бачиться поступове, 
проте постійне збільшення літературної 
пропозиції. Критики все ще можуть жури-
тися відсутністю або незначною присут-
ністю в нас деяких жанрів, автори, праг-
нучи задовольнити своє нарцисичне ба-
жання, лементуватимуть про брак кри-
тики, а втім, процес поки що поступаль-
ний. Так, вдумливому читачеві все ще не 
вдасться знайти собі хороший новий ро-
ман/нон-фік щотижня, проте розважаль-
ного чтива вже не бракує. Водночас 
можна насититися все більшою кількістю 
кращих і кращих перекладів, і худож-
ніх, і в різних жанрах нон-фікшн. Дедалі 
ліпше видають поезію, з’являються резо-
нансні антології: жіночої прози, як-от «З 

непокритою головою», поезії, як-от 
«ЗНАК», чи такі провокаційні, як «Гопак» 
та «Жити – пити». Питання лише, чи стане 
нарешті вся та маса критичною?

нОн-ФіК-БУРЛЕсК
Цікавим вивертом на вітчизняному ґрунті по-
значена загальна тенденція до поступового 
збільшення частки нехудожньої книжки. 
Есеїстику, мемуари, біографії, науково-
популярні видання читають у світі вже не 
менше, ніж романи й оповідання. Натомість 
українська питомо карнавальна культура 
2013 року розкошує аж двома томами 
суржик-есеїстики Михайла Бриниха, у яких 
пародійно переказано й препаровано кіль-
кадесят чільних творів української та світової 
літератури. Ставлення до Бриниха в нас таке, 

як у сучасників до Остапа Вишні: хтось ті-
шиться, хтось кривиться. На дещо іншому 
(пристойнішому?) рівні до переказування/
аналізу казок вдався Володимир Діброва у 
своїх «Переказках». До речі, обидва ав-
тори потрапили до короткого списку Пре-
мії імені юрія Шереха-Шевельова за най-
кращу есеїстику.  

ПОБіЛЬШЕ МУЗИКИ У сЛОВі!
Нарешті, вітчизняне літературне серед-
овище дедалі більше розкривається 
для міжмистецьких проектів. юрій Ан-
друхович продовжує співпрацю з поль-
ським музичним гуртом Karbido, а Сер-
гія Жадана уже майже не мислять на 
сцені без «Собак у космосі». І навпаки, 
чергову книжку видав один із фронтме-

нів ТНМК Олександр «Фоззі» Сидо-
ренко. До письменних художників Леся 
Подерв’янського та Бориса Гуменюка при-
єднався Анатолій Дністровий, що після 
університетських романів перейшов до 
марсіанських пейзажів. Навіть поети, 
як-от Богдан Горобчук та Олег Коцарев, 

почали ілюструвати збірки власною гра-
фікою. Ці та інші процеси мистецького 
синтезу, безперечно, плідні й можуть 
обернутися ще цікавішими знахідками в 
майбутньому. 

Ростислав семків 

ЛіТЕРаТУРа
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Відгук на інтерв’ю в № 52 з представником 
президента в парламенті юрієм 
Мірошниченком 
Олександра: Шановний юрію! Ви хитрий 
лис! Пам’ятається ще кілька років тому Ви 
говорили радикальніше, опозиція була для 
Вас червоною тканиною. Можливо, змінилися 
Ви, можливо, Ваші погляди, а можливо, 
Ваше ставлення до життя, але у Ваших словах 
залишається страх перед ПР. Можливо,  
Ви знаєте і пам’ятаєте, що скільки вовка не 
годуй – він завжди буде дивитися в ліс. Про 
яке примирення чи спільність дій можна 
говорити, коли влада, яку Ви представляєте 
у ВР, постійно та систематично бреше, 
перекручує. Невже Вам не гидко слухати 
виступи Пшонки, Захарченка та Азарова.  
Є така приказка: «Що дихне, то брехне». 
юрію, перестаньте боятися. Я у Вас вірю як у 
політика нової формації.

александр: О чем он говорит! Он вообще 
понимает, что происходит? Людей вывела 
не столько европейская интеграционная 
политика, сколько вообще действия властей! 
В частности кадровая политика. Посмотрите, 
кто сейчас в большинстве учреждений и 
организаций (бюджетных и коммунальных) 
стоит на руководящих должностях?! Не 
говорю уже о донецких, бог с ними! Пусть 
будут, если они хоть что-то соображают, но 

в большинстве своем 70% руководителей 
назначены не как специалисты в различных 
отраслях, а как люди, лояльные к власти! 
Вот в этом беда! Нельзя модернизировать 
экономику с людьми, не имеющими 
собственного мнения и не понимающими 
ничего в той отрасли, которой руководят! 
Примеров можно привести много, но не 
вижу такой необходимости. Посмотрите 
вокруг и сами увидите, как дирижер оркестра 
(по образованию) назначается директором 
школы, как преподаватель на частных курсах 
по экономике назначается директором 
крупного коммунального предприятия и 
т. д. Они так и руководят, как разбираются 
в отрасли! Они так и доносят политику 
правительства до своих людей, а вы, 
правительство, так и получаете – МАЙДАНЫ! 
Вот с чего надо начинать, с КАДРОВ!

Відгук на статтю «Опозиція: час доводити 
свою спроможність» в № 52, у якій андрій 
скумін аналізує тактику та стратегію 
опозиційних сил 
симпатик ОУн – УПа: Панове патріоти, щирі 
активісти майданів, ситуація вимагає від 
Вас більш цілеспрямованих, активних дій, 
особливо на місцевому рівні! Всі злочинці-
владоможці мають сім’ї, житло, мають 
свої підприємства, бізнеси і т. д. Потрібно 
атакувати цю нечисть всюди – викривати 

їхні злочини, хай знають усі, хто з ними 
поруч живе, яким шляхом заробляє статки, 
як і де живуть та навчаються/працюють діти 
бандитів і т. д… Треба добиватись арештів 
їхнього майна і вкрадених наших грошей на 
закордонних рахунках, тиснути на уряди і 
ЗМІ світу, щоб сприяли падінню злочинного 
режиму Януковичів. 

Відгук на статтю «Одна країна» в № 51,  
у якій юрій Макаров пише про специфіку 
східних областей України
іван н.: Знаєте, а мені соромно за людей із 
антимайдану, особливо за молодих, яким 
немає 30 років. Я розумію, обставини так 
склалися, що їхні батьки й діди довгий час 
були під владою Москви, але ж уже 20 років 
пройшло, і вони мали б відчути, як це жити 
у вільній державі. Так, у нас є економічні 
негаразди і часто-густо недолуга влада, 
але ж ми вільні! Ми самі там, на майдані 
Незалежності, можемо відстояти свою думку 
і бути почутими Нами обраною владою. 
Невже вони готові цим пожертвувати 
заради 300 гривень? Невже вони не 
розуміють, що абсолютна більшість речей, 
якими вони користуються і поважають, 
придумана в країнах Заходу. Як можна при 
цьому паплюжити Майдан неграмотними 
коментарями в соцмережах і виявляти 
бажання союзу із сировинною Росією? 

Богдан Буткевич Валерія Бурлакова 

КОЛИ «ЯКБИ» 
нЕВажЛИВі

КУРс на сХіД ВсЯ сіЛЬ  
У насТРОЇ 

Цей рік я особисто планую 
присвятити Донбасу та всьому, 
що з ним пов’язано. Тобто їз-
дити туди максимально часто в 
робочих цілях і просто для 
того, щоби краще зрозуміти 
тамтешніх мешканців, спілку-
ватися з ними, знати життя 
цього регіону з власного до-
свіду. Треба терміново приби-
рати багато в чому спеціально 
й штучно зроблену дистанцію 
між Сходом і Заходом у країні. 
Гаразд, із Донецька до Львова 
немає прямого потяга чи лі-
така, однак із Києва ж туди 
можна дістатися. Так, мене 
буквально викручує, коли я 
чую на Донбасі ті нісенітниці, 
які в інших регіонах нерідко 
називають «донецькою мен-
тальністю». Однак допоки ми 
не домовимося, знову й знову в 
президенти вилазитимуть яну-
ковичі. Або, ще гірше, путіни. 

Вікторія Матола

«Зачекайте, дайте я дого-
ворю!» – на півслові обриває 
командира «Беркута», який 
саме збирався щось пояснити, 
зовсім молодий хлопець. І далі 
говорить до своїх – юнаків, яких 
бійці спецпідрозділу взяли в 
кільце. Нічого особливого він їм 
не каже: просто нагадує, що все 
добре, що нічого протизакон-
ного ніхто не зробив, що їх не 
затримають. Командир мовчить 
і чекає. Трохи згодом, дізнав-
шись, що на допомогу невели-
кій групці «Козацької забави» 
вже йде підкріплення з Май-
дану, спецпідрозділ відступає. 
Не знаю, чому саме. І не знаю, 
чи змогли б люди знову відби-
тися від беркутівців. Але цього 
вечора всі «якби» здаються не-
важливими. Головне – те щире 
«зачекайте!». Не до вас зараз. 
Так не кажуть тим, кого хоч 
трохи бояться.  

В очікуванні тригодинної 
екскурсії у соляній шахті в 
польському місті Величка ту-
ристи вишиковуються в колони 
за мовами спілкування. До ро-
сійськомовних підійшов гід і 
оголосив, що групу поділять по 
30–40 осіб і запускатимуть по 
черзі, тому треба трохи поче-
кати. «Как тут русских ущем-
ляют!» – сказала одна з турис-
ток, жінка років 40 у довгій 
шубі (при плюсовій темпера-
турі). Факт очікування екскур-
сії, вочевидь, неабияк зачепив 
її. Вона стала обурюватися і 
розташуванням шахти, і місце-
вим сервісом, і ціною квитка: 
«75 злотых (близько 200 грн 
– Ред.)! Это же дороже, чем в 
«Эрми таже». Заспокоїв її 
лише жарт, що до вартості 
квитка входить кілограм солі, 
який можна злизати прямо зі 
стін шахти. 

ЗВОРОТнИй ЗВ’ЯЗОК 

:)
«Зачекайте, 
дайте я дого-
ворю!» – на 
півслові об-
риває коман-
дира «Бер-
кута», який 
саме збирав-
ся щось пояс-
нити, зовсім 
молодий хло-
пець. І далі 
говорить до 
своїх – юна-
ків, яких бійці 
спецпідрозді-
лу взяли  
в кільце
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Вже у продажу

Передплатний індекс 68098

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

За ексклюзивною ліцензією
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