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 Факти тижня 

В
лада готова лягти кістьми за 
прийняття нового бюджету 
країни, бо це для неї справа 
честі. І, швидше за все, 

ляже. Тільки-от у глобальному 
сенсі це нічого не змінить. Країна 
не одужає, радше навпаки.

Ситуація загострюється: в 
країну повертається влада. Це 
видно бодай із того, що на вули-
цях столиці радикально побіль-
шало правоохоронців, закутих в 
обладунки й озброєних щитами 
та палицями. Заблокований 
ними урядовий квартал знову 
ожив, наповнившись відпочи-
лими чиновниками, клерками 
та розкішним спецтранспортом, 
а під Радою вкотре залунала му-
зика й розгорнувся табір при-
хильників режиму.

Основне поле битви нині 
знову переноситься в парламент. 
Адже головне питання, що сто-
їть на порядку денному, – це 
ухвалення чи неухвалення го-
ловного фінансового документа 
країни, бюджету 2014 року. І 
вос кресіння проплаченого анти-
майдану під стінами ВР саме 
для того. На глибинне переко-
нання влади, переключення 
уваги суспільства з питань гло-
бальних на речі цілком прак-
тичні може зменшити в країні 
градус кипіння й помалу звести 
останнє нанівець. Коридорна 
метушня законотворців здатна 
поховати будь-які найшляхет-
ніші починання вулиці, й на це 
сьогодні покладають найбільші 
сподівання. Чи все так ста-

ВАСУ залишив у силі скандаль-
ну «поправку проти Кличка», 
яка де-юре може перешкоди-
ти участі лідера УДАРу в прези-
дентських виборах

Операція «Реванш»

Американський Се-
нат проголосував 
проти приєднання 
США до Ліги Націй  

 17 січня 1209  18 січня 1919  19 січня 1920 

У Версалі розпочала робо-
ту Паризька мирна конфе-
ренція для розробки та під-
писання договорів із пере-
моженими країнами в Пер-
шій світовій війні 

Засновано один 
із найстаріших 
університетів сві-
ту – Кембридж-
ський  

Тиждень  
в історії

У Єгипті по-
чався рефе-
рендум щодо 
нової Консти-
туції

Усі розуміють, що кошторис 
радше декларативний, ніж ре-
альний. У нього ще безліч разів 
вноситимуть правки, бо такий 
звичай. Жодна влада в цій кра-
їні ніколи не вміла адекватно 
рахувати потрібні цифри, тим 
паче їх дотримуватися. Коли ж 
на підхваті є ще й ручне кабмі-
нівське керування числами, то й 
прагнути досконалості немає 
жодного сенсу. Адже меж доско-
налості, як відомо, немає. А от 
без документа ти ніхто. Навіть 
відверті шахраї не погордують 
підкріпити свої махінації по-
трібним папірчиком із печат-
кою.

До нового бюджету заува-
жень і претензій чимало. А 
надто в опозиції. Але, швидше 
за все, він буде прийнятий без 
особливого напруження, бо го-

неться, як бажається, дуже 
скоро побачимо. А нині вся увага 
прикута до інституції, яку все 
ще йменують головним законо-
давчим органом країни.

Неприйняття бюджету на-
прикінці минулого року ані у 
владі, ані в опозиції нікого 
сильно не засмутило. Всі чу-
дово розуміли, що проголосу-
вати його в тому вигляді і в тих 
умовах, які тоді склалися, було 
не вельми реально, та й не по-
трібно було цього робити. Інша 
річ – сьогодні. Прийняти бю-
джет нині не тільки справа 
честі для влади, а й включення 
хоч якогось реального меха-
нізму її життєдіяльності. 
Можна було б, звісно, жити й за 
документом 2013-го, але це 
означає лише зізнатись у влас-
ному банкрутстві.

Автор: 
Роман Малко

Суди заборонили ак-
ції біля «Межигір’я» 
до кінця січня, а в 
центрі Києва до 8 бе-
резня

ПЛАцДАРМ 
ДЛЯ НАСТУПУ? 
Основне поле 
битви між 
владою та 
опозицією, 
схоже, знову 
переноситься 
в парламент

Влада «реаніму-
вала» Антимай-
дан у Маріїнсько-
му парку в Києві
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лоси за нього у влади вже є, ко-
муністи не зраджують своїм го-
дувальникам. Так, він недоско-
налий, але що в цьому світі до-
сконале? Опозиція забагато ви-
магає, аби до неї прислухатися. 
Зменшення фінансування пра-
воохоронців, на яких і трима-
ється влада, обмеження апетитів 
чиновників, відновлення соці-
альних виплат… Навіть коли за-
плющити очі на те, що намальо-
вані цифри відверто фантас-
тичні, відсутність реальних гро-
шей усе одно не дає змоги бодай 
запланувати собі таку розкіш. У 
влади свої плани. Адже недарма 
невігласи вже охрестили цей бю-
джет бюджетом проїдання. Рік 
до виборів треба прожити яко-
мога ефективніше, бо втратити 
все буде завеликою розкішшю.

Дотягти до виборів – основна 
мета влади. Вона на це дуже спо-
дівається. Готова витратити все, 
що тільки зможе, із тяжко заро-
блених російських грошей на 
підвищення пенсій та зарплат 
для своїх потенційних голосо-
давців; готова не вагаючись по-
збутися всього, що тільки зоста-
лось у державній власності, аби 
скупити цим коштом електорат; 
навіть готова задихнутись у 
братніх обіймах кремлівського 
орла з доволі сумнівною пер-
спективою задоволення. Зага-
лом нічого нового й оригіналь-
ного.

Відверто кажучи, опозиція і 
сама не впевнена, чи так уже 
треба ставати в позу і блокувати 
прийняття кошторису. Власне, 
цього ніби й не збиралися ро-
бити, справедливо вирішивши, 
що краще спостерігати за його 
ухваленням у стінах парла-
менту, аніж сприйняти як да-
ність проголосований одно-
стайно бюджет під прикриттям 

«Беркута» на виїзній сесії десь 
на Банковій. Та все вирішив ви-
падок. Подейкують, на погоджу-
вальній раді один із лідерів не-
провладної фракції вдався до 
імпровізації, заявивши, що опо-
зиція і надалі блокуватиме ВР й 
ніякого бюджету не прийма-
тиме. Спочатку відставка міні-
стра внутрішніх справ Захар-
ченка, ліквідація спецпідроз-
ділу «Беркут», створення тимча-
сової слідчої комісії щодо засто-
сування правоохоронцями сили, 
негайний звіт перед депутатами 
генпрокурора Пшонки, чому не 
виконується закон про припи-
нення переслідувань учасників 
мирних акцій, а тоді вже бю-
джет.

Ось тільки вся ця бюджетна 
катавасія є лише маленьким по-
чатковим штришком до великої 
епопеї, що розгортається. Поки 
триває безнадійне блокування 
Ради опозицією з вимогою піти 
на поступки й виконати бодай 
щось із того, чого хоче Майдан, 
влада лише відмовчується. 
Вона не готова й не бажає слу-
хати, розуміти й бачити реаль-
ний стан справ. Її логіка, озву-
чена штатними клоунами, що 
«всі за кілька тижнів розі-
йдуться», що «на Майдані зі-
бралися бомжі та лузери», ціл-
ком уписується в стиль її пове-
дінки та світогляд. Звикла все 
вирішувати кастетом, кийком, 
бульдозером і в найкращому 
разі кидком через коліно, вона 
навіть під загрозою повалення 
не збирається здаватись і шу-
кати порозуміння.

А втім, не варто сподіватися, 
ніби нинішній статус-кво трива-
тиме вічно й тим більше до вибо-
рів 2015 року. Поки що все такий 
вигляд і має, і відповідно саме 
таку думку закладають у голову 

Операція «Реванш»

Розпочалася друга хви-
ля арештів дисидентів в 
Україні, за ґратами опи-
нилися Василь Стус, Ірина 
Калинець, Семен Глузман, 
В’ячеслав Чорновіл та ін. 

 22 січня 1919  23 січня 1849  21 січня 1959  20 січня 1972 

На Софійській пло-
щі в Києві оголошено 
Універсал про злуку 
УНР та ЗУНР 

Народився Богдан Ха-
ненко, колекціонер укра-
їнської старовини і творів 
мистецтва, меценат, ар-
хеолог, засновник Музею 
мистецтв у Києві 

При Раді Євро-
пи засновано 
Європейський 
суд з прав лю-
дини 

Вирок у справі васильківських «теро-
ристів», які дістали по шість років, став 
причиною сутички між «Беркутом» та 
мітингувальниками. Постраждав Юрій 
Луценко, якого було госпіталізовано

Гривня на міжбанку впала 
до п’ятирічного мінімуму. 
Торги 14 січня закінчилися 
на позначці 8,33 грн за $1

обивателю, але це неправда. Вже 
було достатньо часу й уроків, 
аби зрозуміти, що так не буває. 
Принаймні з цими владою і 
президентом. Вибори 2015 року 
надто далека перспектива, а то -
му вирішувати проблему треба 
негайно. Ці хлопці, під чиїми 
ногами нині горить земля, не 
створені, щоб грати аж такі до-
сконалі партії. Вони не шахісти. 
Можна, звісно, сподіватись, але 
їхні останні кроки доводять, що 
сподівання таки марні.

Відбувається відверта еска-
лація конфлікту. Дедалі циніч-
ніше вступають у гру суди й 
прокуратура, дедалі нахабніше 
фабрикуються справи, дедалі 
масштабніших ударів завдають 
по активних учасниках протес-
тів, дедалі витонченіші вигаду-
ють провокації. Знову ухвалю-

ються рішення про заборону ма-
сових заходів у центрі столиці, 
звучать заяви на найвищому 
рівні про право міліції вдава-
тися до сили й навіть про мож-
ливість застосування зброї.

М’яко кажучи, готується 
плацдарм для початку бойової 
кампанії. І яким він буде, цей 
початок, немає особливого зна-
чення. Що стане детонатором, 
хто почне і в який спосіб, які 
сценарії розроблено. І які вті-
ляться – також. Важливо, що 
все ще буде. До того ж незаба-
ром. Бо, як видається, рішення в 
тих кабінетах, де нікого не хо-
чуть чути, таки вже прийнято 
остаточно… 

Розпочалася чергова сесії Верховної 
Ради. Опозиція майже відразу забло-
кувала трибуни, однак п’ятеро депута-
тів, обрані у «проблемних» округах, 
таки склали присягу
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НИНІШНІй СТАТУС-КВО  
НЕ ТРИВАТИМЕ  
ВІЧНО й ТИМ БІЛЬШЕ  
ДО ВИБОРІВ 2015 РОКУ



МАйжЕ СЕРйОЗНО

 Факти тижня 
Мінкульт погрозив УГКЦ по-
збавленням офіційного стату-
су через богослужіння на Май-
дані. Пізніше чиновники ви-
знали, що діяли на вимогу СБУ

Генпрокуратура порушила ще одне кри-
мінальне провадження проти захисни-
ка Юлії Тимошенко. Тепер Сергієві Власен-
ку інкримінують іще й викрадення людей 
(його колишньої дружини Наталії Окунської)

Пісня розкаже
Соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила дослідження «Народний топ», що мав на 
меті визначити музичні вподобання українців. Методика опитування була доволі 
простою. Без жодних підказок і рейтингів люди мали назвати три свої найулюбленіші 

пісні. За ними соціологи визначили і географічний розподіл музичних уподо-
бань, і найпопулярніших виконавців. Головними трендами опитування є те, 

що смаки в українців невибагливі. Попри засилля «гламурного 
шоубізу» в ефірі радіо і ТБ, народна пісня не втрачає своєї по-
пулярності в Центрі та на Заході, у той час як на Південному Сході 
панує російсько-радянська попса. Прикметно також, що серед 

виконавців, які потрапили до «Народного топу», єди-
ний англомовний гурт The Beatles має лише 1,2% 

популярності.

Червона рута
Хуторянка
Ой, смереко
Ой, на горі два дубки
Водограй

ЗАХІД

ПІВДЕНЬ
Айсберг
Лаванда
А белый лебедь на пруду

ЦЕНТР
Рідна мати моя
Несе Галя воду
Всё для тебя
Розпрягайте хлопці коней

ПІВНІЧ
Ой, у вишневому саду
Ніч яка місячна
Черемшина
Надежда
Белые розы

Катюша
Ой, мороз, мороз
Смуглянка
Ах, какая женщина
День Победы

СХІД

Пісні, популярні в цих
регіонах більше,
ніж у решті

17,6%

11,2%

8,4%

4,7%
2,3% 2,2%

1,6% 1,5% 1,2% 1,2%
Софія 
Ротару 

Алла
Пугачова 

Стас
Міхайлов

«Океан
Ельзи» 

Вєрка
Сердючка

Владімір
Висоцкій 

Назарій
Яремчук 

Володимир
Івасюк 

група
«Лесоповал»

The
Beatles 

За даними Соціологічної 
групи «Рейтинг» 

Регіональний
розподіл

СОЦІОЛОГІя 

Студенти Університету імені Тараса Шевченка оголо-
сили голодування. Вони протестують проти Державної 
інспекції навчальних закладів України, яка від 11 до 25 
січня позапланово перевіряє київські виші, бо вбачають 
у цьому інструмент репресій щодо активістів Майдану 

1,3 млн грн 
такий розмір Шевченківської пре-
мії затвердив Кабмін. це вп’ятеро 
більше від суми, яку виділяли в по-
передні роки 

2 млн людей
гинуть щороку на виробництві або 
внаслідок «професійних» хвороб. 
Дані Міжнародної організації праці 

15 млрд грн
становили збитки українських шахт 
за минулий рік. Дані Міненерго 

16,4 млн грн 
такий гонорар отримав Віктор Яну-
кович за книжку-фотоальбом. Ін-
формація депутата Ірини Гера-
щенко 

155-те місце 
посіла Україна у рейтингу еконо-
мічної свободи серед 178 країн. 
Дані Heritage Foundation

€12 млрд 
такий кредит надає РФ Угорщині 
на добудову АЕС. Експерти вбача-
ють у цьому поширення російсько-
го політичного впливу на країни 
центрально-Східної Європи 

БОБРОДІї 
«К

ончу-Заспу атакують бобри» – такі 
заголовки з’явилися в українських 
ЗМІ не заради жарту. Звірі справді 
вподобали елітне селище і господа-

рюють там, не шкодуючи екзотичних дерев, які 
насадили у VIP-місцині багатії. Фахівці поясню-
ють цей феномен теплою зимою, яка, мовляв, ак-
тивізувала популяцію бобрів у дніпровських за-
плавах. Можливо, й так. А по суті, можновладці 
отримали небажаних і вельми працьовитих сусі-
дів. Від їхнього нашестя не рятують ані КПП зі 
шлагбаумами, ані височезні мури, ані тренована 
охорона. Бобри, полювання на яких заборонено, 
потрапляють туди, куди часом не здатні дістатися 
допитливі журналісти й громадські активісти, і 
вони в змозі нагадати, що так звані господарі 
життя не такі вже й господарі. Як знати, можливо, 
тепла зима активізує інших тварин, наприклад 
лосів і кабанів, у «президентському» мислив-
ському господарстві, й ті також схочуть заявити 
свої права на межигірські ліси. Чи стане в такому 
випадку у МВС спецпідрозділів для того, щоб 
оберігати угіддя гаранта від активістів Майдану і 
«повсталих» звірів одночасно? Можна кивати на 
глобальне потепління, а можна вирахувати нову 
народну прикмету: якщо природа повстає проти 
режиму і його функціонерів, то довго така влада 
не протримається. 
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ФЕйС-КОНТРОЛЬМАйжЕ СЕРйОЗНО

Екс-президент Пакис-
тану Асіф Алі Зардарі 
постав перед судом 
. Його звинуватили в 
корупції

Прем’єр-міністр Тунісу Алі 
Лаарайєд подав у відставку, 
щоб покласти край політич-
ній напруженості й завору-
шенням у країні

Пісня розкаже
Соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила дослідження «Народний топ», що мав на 
меті визначити музичні вподобання українців. Методика опитування була доволі 
простою. Без жодних підказок і рейтингів люди мали назвати три свої найулюбленіші 

пісні. За ними соціологи визначили і географічний розподіл музичних уподо-
бань, і найпопулярніших виконавців. Головними трендами опитування є те, 

що смаки в українців невибагливі. Попри засилля «гламурного 
шоубізу» в ефірі радіо і ТБ, народна пісня не втрачає своєї по-
пулярності в Центрі та на Заході, у той час як на Південному Сході 
панує російсько-радянська попса. Прикметно також, що серед 

виконавців, які потрапили до «Народного топу», єди-
ний англомовний гурт The Beatles має лише 1,2% 

популярності.
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Катастрофа у Пів-
денному Судані. 
На Білому Нілі за-
тонув пором. Заги-
нуло 200 осіб

КОСТяНТИН КУЛАКІВСЬКИй
відзначений
Прокурор, який виступав обвинува-
чем у справі васильківських «теро-
ристів», майже відразу після вироку 
дістав службове підвищення – зван-
ня юриста І класу. 

АНАТОЛІй ГРИЦЕНКО
пішов ва-банк
«Бунтівний» депутат вийшов із 
фракції «Батьківщина». Головною 
причиною виходу став, по суті, осо-
бистий конфлікт із Арсенієм Яце-
нюком

ЛЕОНІД КОжАРА
повчає
На зустрічі з послом США міністр за-
кордонних справ України закли-
кав іноземних партнерів «залиша-
тись об’єктивними та неупередже-
ними в оцінках внутрішніх процесів 
та утриматися від підтримки проти-
правних дій»

ВІКТОР МЕДВЕДЧУК
демонструє
Лідер «Украинского выбора» стяг-
нув через суд 25 коп. із письменниці 
Оксани Забужко як компенсацію за 
моральну шкоду. Причиною позову 
стала її заява про причетність Мед-
ведчука до провокацій проти Євро-
майдану

ЮРІй ВИННИЧУК
переміг
Апеляційний суд Львівської облас-
ті скасував рішення першої судо-
вої інстанції у справі за позовом де-
путата від ПР Вадима Колеснічен-
ка до письменника Юрія Винничука 
щодо захисту честі, гідності та діло-
вої репутації

МИКОЛА АЗАРОВ
не помічає
«В Україні немає суспільного кон-
флікту і відчайдушного соціально-
го протесту, як, наприклад, в інших 
країнах», – так оцінює нинішню си-
туацію прем’єр

Генпрокуратура Литви заявила про 
підготовку ордерів на арешт 79 осіб, 
причетних до кривавих подій січня 
1991 року. Серед обвинувачуваних – 
двоє громадян України
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БІОГРАФІЧНА НОТА:
Джеффрі Р. Пайєтт – кар’єрний дипломат США, Над-
звичайний і Повноважний Посол США в Україні від 30 
липня 2013 року. Отримав ступінь бакалавра політич-
них наук в Університеті Каліфорнії в Ірвайні. Навчався й 
здобув магістерський ступінь із міжнародних відносин у 
Єльському університеті. До вступу на дипломатичну 
службу працював у аналітичній організації «Міжамери-
канський діалог» у Вашингтоні, яка організовує спілку-
вання провідних діячів і мислителів Північної та Півден-
ної Америки. У 1990–1992-му працював у Посольстві 
США в Гондурасі як дипломат економічного відділу та 
віце-консул. У 1992–1994-му – у Посольстві США в Індії як 
дипломат політичного відділу. Від 1994 року адміністра-
тивний помічник заступника державного секретаря з 
питань Латинської Америки. У 1995–1996-му – спеціаль-
ний помічник першого заступника держсекретаря. У 
1996–1996-му – директор з питань Латинської Америки 
в апараті Ради національної безпеки. У 1997–1999-му – 
керівник консульства США в Лахорі, Пакистан. У 1999–
2002-му – генеральний консул США у Гонконзі (питання 
торгівлі та експортного контролю). У 2002–2007 роках 
працював у Посольстві США в Делі, Індія. Від серпня 
2007-го заступник голови дипломатичної місії США при 
Міжнародному агентстві з атомної енергії та міжнарод-
них організаціях у Відні. Від травня 2010-го головний за-
ступник помічника державного секретаря заступник ке-
рівника Бюро з питань Південної і центральної Азії. 27 
лютого 2013 року президент Обама оголосив про свій 
намір запропонувати кандидатуру Джеффрі Р. Пайєтта 
як наступного посла США в Україні.

Не проспати  
свого майбутнього
Посол США Джеффрі Пайєтт: «Нинішня 
ситуація не є пропащою, але вона вимагає 
твердих рішень українського уряду щодо 
низки тем, які на цей момент занадто довго 
відкладали на потім»

П
ередбачити, чим закін-
читься Євромайдан, не під 
силу найпотужнішим ана-
літикам світу. Очевидно, 

що ця подія не лише змінить іс-
торію України, а й торкнеться як 
Європи, так і інших сусідів дер-
жави. Вона має нарешті визна-
чити для себе, чи й далі ли-
шиться безправним боржником 
Росії, чи таки піде незалежним 
шляхом і стане самоокупною. 
Нещодавно призначений глава 
дипмісії США в Україні Джеффрі 
Пайєтт переконаний: варто зро-
бити все можливе, щоб україн-
ська Революція гідності залиши-
лася мирним протестом. Він за-
значає, що Україна в Європі та її 

енергетична незалежність є 
двома його найголовнішими прі-
оритетами на посту посла Сполу-
чених Штатів в Україні. Нині на 
кону доля 46-мільйонного на-
роду і суверенітет України, дер-
жави у серці Європи. Посол Па-
йєтт не забуває про те, що він є 
представником уряду США для 
всього українського народу, а не 
лише для його невеликого сег-
мента. Він активний у всіх сучас-
них соціальних медіа з Facebook, 
Twitter, YouTube включно й ак-
тивно реагує на ті події, які відбу-
ваються нині. Ця реакція, що 
важливо, є доступною всім: від 
українського президента до двір-
ника. Про застосування санкції 
США проти нинішнього україн-
ського політичного режиму, 
можливі шляхи й технології ви-
ходу з політичної кризи та Євро-
майдан як величезний шанс, 
який українці та Європа не пови-
нні змарнувати, далі в розмові 
Тижня з Послом США Джеффрі 
Пайєттом.

У. Т.: Чи розглядає Вашингтон 
санкції проти українських висо-
копосадовців та представників 
політичного режиму як ефектив-
ний інструмент впливу на владу з 
огляду на нинішню ситуацію в 
Україні? Чи може Америка вда-
тися до серйозних антикорупцій-
них розслідувань щодо україн-
ських чиновників та олігархів, зо-
крема щодо природи їхніх гро-
шей, виведених за кордон?

– Почну з найважливішої, 
як на мене, речі: підтримки 
Сполученими Штатами Аме-
рики майбутнього України в Єв-
ропі. З перших днів своєї появи 
у Києві я кажу, що моїм найви-
щим пріоритетом є підтримати 

підписання Україною Угоди 
про асоціацію з ЄС, погли-
блення та зміцнення інститу-
ційних зв’яз ків між Європою та 
вашою країною, угоду про 
вільну торгівлю з ЄС як витво-
рення сучасної демократії в 
Україні. Це залишається серце-
виною американської зовніш-
ньої політики тут. І нічого в ній 
не змінилося. Ми були, як я вже 
публічно висловився, дуже роз-
чаровані рішенням президента 
Януковича оголосити паузу в 
процесі руху до підписання 
Угоди про асоціацію з ЄС. Проте 
намагатимемося відновити про-
європейський вектор. У цьому 

Спілкувалася 
Ганна Трегуб
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відношенні, як на мене, те, що 
вже понад 50 днів відбувається 
на Майдані, є відображенням 
бажань дуже сильного сегмента 
українського громадянського 
суспільства. Він також хоче ру-
хатися до Європи. Це й наш прі-
оритет, предмет, на якому ми 
зосереджуємося. Ми готові пра-
цювати з президентом Януко-
вичем та його урядом, щоб про-
суватись у цих питаннях далі. 
Вони мають вирішити, як саме 
надалі провадитимуть цей рух, 
оскільки український глава дер-
жави не раз заявляв, зокрема й 
американським візитерам, 
як-от сенатори МакКейн та 

Мерфі, що він, як і раніше, 
прагне згаданих речей.

Якщо говорити про санкції, 
то керівництво США, зокрема 
держсекретар Керрі, дуже чітко 
висловило глибоке занепоко-
єння стосовного того, що сталося 
на Майдані вранці 11 грудня. Ми 
публічно висловили стурбова-
ність через побиття, які сталися, 
й надмірне застосування сили на 
Майдані 30 листопада. Нині від-
буваються дискусії щодо запро-
вадження санкцій; зокрема, це 
відбувається в Конгресі США. І у 
Вашингтоні, і я у Києві заявляли, 
що зараз на стіл викладено всі 
наші політичні інструменти. 
Проте, як на мене, важливо під-
креслити, що існує також занепо-
коєння застосуванням жорстоко-
сті й з іншого боку. Зокрема, три-
вожними були події останньої 
п’ятниці, 10 січня, коли мали 
місце силові дії також із боку де-
монстрантів під приміщенням 
Святошинського суду та біля зу-
пинених у той вечір автобусів мі-
ліції. Отже, наша позиція щодо 
України є дуже чіткою: ми висту-
паємо проти насильства. Санкції 
залишаються актуальною темою, 
її активно порушують в амери-
канському Конгресі, що наочно 
бачимо й цього тижня. Але наші 
стратегічні наміри залишилися 
незмінними: ми співпрацювати-
мемо з Україною й підтримаємо 
її майбутнє в Європі.

У. Т.: Україна щонайменше два 
роки перебуває в стані техніч-
ного дефолту та політичної 
кризи, яка після останніх подій, 
схоже, сягає апогею. Оголошення 
Україною реального дефолту 
кине державу в ситуацію, анало-
гічну глибокій кризі 1993 року. 
які загрози в сенсі розвитку полі-
тичної кризи та економічної не-
стабільності в Україні ви вио-

кремлюєте найперше, зокрема з 
погляду регіональної безпеки?

– Відповім у термінах макро-
економічної ситуації. США заці-
кавлені в економічно здоровій, 
активній Україні. Ми глибоко пе-

реконані, що найкращим спосо-
бом досягти цього є Угода про 
асоціацію і ЗВТ з ЄС. Усі аналі-
тичні дослідження цієї теми, з 
якими я знайомився, доходять 
одного й того самого висновку: 
угода про вільну торгівлю вима-
гатиме певного пристосування 
економіки до нових умов, але в 
підсумку матимемо підвищення 
темпу зростання ВВП на кілька 
процентних пунктів – завдяки 
можливості України долучитися 
до найбільшого ринку світу – 
ринку ЄС. Це найкращий спосіб 
застрахувати стабільне майбутнє 
української економіки. Ми під-
тримуємо співпрацю Києва та 
МВФ. Міжнародний валютний 
фонд був гранично чітким у тих 
умовах, які він вважає необхід-
ними, щоб поставити Україну на 
шлях економічного оздоров-
лення. Нинішня ситуація не є 
пропащою, але вона вимагає 
твердих рішень українського 
уряду щодо низки тем, які на цей 
момент занадто довго відкла-
дали на потім.

У. Т.: Україна, очевидно, не на-
лежить до зовнішньополітичних 
пріоритетів Адміністрації Барака 
Обами. Однак чи готові США з 
огляду на останні події взяти на 
себе більше відповідальності за 
ситуацію в регіоні, зокрема піти 
на загострення у відносинах із 
Росією через європейський вибір 
українського народу?

– Я трохи змінив би акцент 
вашого розуміння тутешніх аме-
риканських інтересів. Посоль-
ство США в Україні є одним із 
найбільших американських ди-
пломатичних представництв у 
Європі. Ми маємо в Україні одну 
з найбільших у Європі за бюдже-
том програм американської до-
помоги: вона залишається на 
рівні понад $100 млн навіть за 
умови дуже жорстких бюджет-
них скорочень в Америці. Заступ-
ник держсекретаря США у спра-
вах Європи та Євразії Вікторія 
Нуланд відвідала Україну тричі 
наприкінці минулого року. У цю 
середу відбудуться слухання 
щодо України в Комітеті з міжна-
родних відносин Сенату США у 
його повному складі. Отже, я не 
поспішав би говорити, що Аме-
риці все одно. Фундаментом аме-
риканської політики в Україні є 
вища стратегічна мета погли-
бити українсько-європейські від-
носини. Для мене під величез-
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ним питанням це припущення: 
що США не цікавляться Украї-
ною та підсумком тутешніх по-
дій. У резолюціях, прийнятих 
американським Сенатом мину-
лого тижня, закладено потужну 
маніфестацію американської за-
цікавленості у справах України.

Помилкою було б узяти й ки-
нути все: мовляв, надто вже 
важко. Не хочу створювати вра-
ження, що слід очікувати якогось 
драматичного сплеску американ-
ської присутності тут, але помил-
ково також стверджувати, що 
Америка ніяк не залучена. Те, що 
відбувається в Україні, є важли-
вим для майбутнього Європи, 
Євразії. Сенатор МакКейн сказав 
(і дуже вдало), що Європа зро-
бить Україну кращою країною, а 
Україна Європу – сильнішою.

У. Т.: Чи існує бодай найменша 
можливість того, що американ-
ська дипломатія знала про се-
кретні переговори, які велися 
між Росією та Україною пара-
лельно до підготовки до саміту у 
Вільнюсі. якщо знала, то чому не 
зробила якихось кроків, щоб де-
завуювати фальшиві наміри яну-
ковича?

Пам’ятаєте, на обкладинці 
вашого журналу з одним із 
останніх інтерв’ю мого попере-
дника посла Джона Теффта була 
тема неспрацьовування м’якої 
сили Росії в Україні. Це я так, 
щоб нагадати, як усім до остан-
нього видавалося, що Україна та 
президент Янукович прямують 
до Європи. У листопаді глава 
держави, одначе, прийняв рі-
шення оголосити паузу в цьому 
процесі. Ми хочемо посприяти 
тому, щоб ця пауза була якнай-
коротша. Переконані, що Укра-
їна має триматися європей-
ського вектора, і вважаємо, що 
політика, яку проголосив свого 
часу Віктор Янукович, була пра-
вильною. Очевидно, Росія неа-
бияк натиснула, аби знеохотити 
його та український уряд продо-
вжувати політику руху до ЄС. Як 
на мене, тому занепокоєнню, яке 
спонукає Москву вдаватися до 
політики тиску й примусу, 
можна буде покласти край. Адже 
в довшій перспективі Україна, 
яка є економічно успішною в Єв-
ропі, створить можливості й для 
Росії та її компаній. Проте нині 
рішення за президентом Януко-
вичем і ми сподіваємося, що 
воно буде ухвалене саме ним, і 

що це станеться відносно 
швидко.

Резонно питати те, що ви за-
питуєте, проте в мене не скла-
лося враження після розмов із 
президентом Януковичем та 
його радниками, що ще до 28 
листопада існувало щось схоже 
на секретний план. Для мене це 
рішення призупинити євроінте-
граційний проект скидається на 
наслідок величезного тиску. Ми 
вважаємо, що цей тиск можливо 
зняти, і що Брюссель та Вашинг-
тон мають деякі відповіді сто-
совно нього, а сам процес руху до 
Європи можна повернути на 
український політичний порядок 
денний. Якщо цього не станеться 
до виборів у 2015 році, то це вия-
виться прикрою втратою можли-
востей. Тоді вже треба буде диви-
тися, що далі.

У. Т.: якщо під час Помаранчевої 
революції 2004 року тема мож-
ливої втрати суверенітету не сто-
яла так гостро, то нині, оче-
видно, що така загроза є. Чи мо-
жуть західні країни, зокрема 
США, виступити гарантом збере-
ження самостійності України?

США повністю віддані під-
тримці суверенітету, незалеж-
ності й територіальної цілісності 
України. Як ви зауважили, є ри-
зики того, що певні розраховані 
на коротку перспективу тактичні 
рішення, котрі зараз ухвалю-
ються, можуть послабити цю не-
залежність у стратегічній пер-
спективі, якщо не підходити до їх 
реалізації дуже й дуже акуратно. 
Промовистий приклад цього – 
енергетика. Нещодавно я почув 
заяви міністра енергетики Еду-
арда Ставицького та інших уря-
довців, що нині українська сто-
рона може купити весь потріб-
ний їй газ у Росії. Жодних реверс-
них поставок із Європи, бо Київ 
іде туди, де дешевше. Сподіва-
юся, що це короткострокове рі-
шення, прийняте під впливом 
ціни, не змусить Україну звер-
нути зі шляху політики енерге-
тичної незалежності. Такий крок 
матиме стратегічні наслідки, які 
не є в її інтересі з огляду на дов-
гострокову перспективу сувере-
нітету, незалежності й територі-
альної цілісності. Сланцевий газ, 
нові технології, досягнення США 
енергетичної незалежності й на-
буття ними ролі газового експор-
тера – всі ці міжнародні струк-
турні сили працюють на україн-

ський інтерес у довгостроковій 
перспективі. Йдеться про конку-
рентоспроможність української 
індустрії, розвиток нових вироб-
ництв та створення робочих 
місць.

Підсумуємо. Україна не втра-
тить своєї незалежності. Проте 
український простір для маневру 
може звузитися, якщо влада при-
йме хибні рішення, включно з 
такими ключовими, як енерге-
тика. Моїм першим пріоритетом 
є Україна в Європі, а другим від 
першого дня на посту посла США 
в Україні – її енергетична неза-
лежність.

У. Т.: Інколи складається вра-
ження, що Україна і Захід не за-
вжди чують одне одного. як 
саме, на ваш погляд, Україна, а 
зокрема те громадянське сус-
пільство, яке репрезентує її мир-

РАНОК НА 
МАЙДАНІ. 
Джеффрі Па-
йєтт  із заступ-
ником держсе-
кретаря США 
Вікторією Ну-
ланд зустріли-
ся з протесту-
вальниками 11 
грудня

Повну версію 
інтерв’ю чи-

тайте на  
tyzhden.ua
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ний протест, має спілкуватися із 
країнами західного світу, аби діс-
тати підтримку не лише словами 
(що вже саме по собі багато 
варте), а й реальними діями? Зо-
крема, США вже кілька разів до-
волі різко осмикнули українську 
владу за вчинені нею жорстокі 
розгони мирних протестних де-
монстрацій та нерозкриття по-
дробиць останніх домовленос-
тей із Кремлем. Чому вона лиша-
ється глухою?

Скажу кілька слів стосовно 
українського громадянського 
суспільства. Серед речей, які 
найбільше надихають у зв’язку з 
Майданом і останніми п’ятьма-
шістьма тижнями української іс-
торії, – це потужність і життєз-
датність, а також, підкреслюю, 
неагресивність, мирність україн-
ського громадянського суспіль-
ства. Особливо важливо відзна-

чити, що на Майдані десятки й 
сотні тисяч осіб – і практично 
жодного насилля, жодного по-
шкодження майна. Це надзви-
чайно сильне повідомлення, під-
ґрунтя для морального автори-
тету, що його має протестний рух 
Майдану. Один із викликів для 
політичного механізму України 
полягає в тому, що він має пере-
нести цей авторитет і справ-
жність вулиці до політичного 
процесу. Так, щоб політичний 
процес у Верховній Раді між про-
владною і опозиційними парті-
ями відображав надії й очіку-
вання людей на Майдані.

Якщо заглянути наперед, то 
політична криза має бути врегу-
льована в межах українських 
владних інституцій. Роль уряду в 
демократії – це трансляція і ві-
дображення волі та сподівань 
народу. Однією із причин того, 
чому нині сотні тисяч людей сто-
ять і виходять на Майдан від са-
мого початку грудня, є кон-
кретно те, що влада, проголошу-
ючи цю паузу, не дослухалася до 
народу. Люди прагнуть руху до 
Європи, демократії, верховен-
ства права, а уряд натискає на 
кнопку «пауза». Тоді народ під-
німається, і заявляє: «Агов, 
стійте! Це зовсім не те, що мало 
бути!»

Я та моє керівництво вислов-
люємося ясно: ми є з тими в 
Україні, незалежно від їхніх полі-
тичних вподобань, хто підтримує 
демократію, майбутнє в Європі 
та верховенство права. Це фунда-
ментальний дороговказ, який я 
використовую, думаючи про ни-
нішню політичну кризу в Укра-

їні. Осердям нашої стратегічної 
співпраці є українська демокра-
тія та демократичні цінності. І у 
випадку президента Януковича 

це лишається так само чинним, 
як і за його попередників.

У. Т.: як ви оцінюєте останні 
факти брутального побиття жур-
налістів, активістів Євромайдану 
та політиків від опозиції, а також 
судові процеси над ними, в яких 
присутній закон, але нічого від 
права як засобу відстояти спра-
ведливість? Про що свідчать усі 
ці дії з дедалі більшою жорсто-
кістю супроти мирних протесту-
вальників? Це випадки хуліган-
ства, як хоче показати влада, чи 
спеціально організована таємна 
війна проти Євромайдану?

США дуже занепокоєні напа-
дами на журналістів, громад-
ських активістів. Говорячи осо-
бисто, я був нажаханий тим, що 
сталося з Тетяною Чорновол. 
Вона ж мати двох дітей, жінка. 
Ті, хто винен у її побитті, мають 
бути притягнуті українським 
правосуддям до відповідаль-
ності. Йдеться не лише про осіб, 
які били, а й про тих, хто санкціо-
нував такі дії, послав їх це зро-
бити. Це те, чим моє керівництво 
сильно переймається.

Знову ж таки, Україна – це іс-
торія успіху, це живе громадян-
ське суспільство. Не вірю в те, що 
хтось із українських керівників 
хотів би, щоб це зникло. Для 
Америки принципи свободи ви-
словлювання, свобода зібрань, 
свобода преси є речами фунда-
ментальної важливості. Ми ро-
бимо все, щоб їх поважали – у 
контексті ОБСЄ і двостороннього 
міждержавного партнерства. 
Важливо, щоб ті порушення, які 
відбуваються в Україні нині, при-
пинилися. Ті, хто за них відпові-
дають, мають бути знайдені. 
Тим, хто запитує, чому США та 
європейські країни так перейма-
ються цими питаннями, я скажу, 
що ми переймаємося, бо маємо 
високі очікування щодо України. 
Україна – це європейська дер-
жава, член ОБСЄ, країна, яка 
хоче бути частиною європейської 
родини. Тому наші очікування є 
взаємно відповідно високими. 
Звісно, є і будуть винятки, відхи-
лення: так бувало і в США, і в Єв-
ропі, та не може бути й мови про 
те, щоб вони безпричинно таке 
залишали без наслідків. Підкрес-
люю, що для США важливими 
нині речами є потреба розсліду-
вань, притягнення до відпові-
дальності й припинення насиль-
ства. 
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НА МАйДАНІ ДЕСяТКИ  
й СОТНІ ТИСяЧ ОСІБ –  
І ПРАКТИЧНО жОДНОГО 
НАСИЛЛя, жОДНОГО 
ПОШКОДжЕННя МАйНА. 
ЦЕ НАДЗВИЧАйНО СИЛЬНЕ 
ПІДґРУНТя ДЛя 
МОРАЛЬНОГО АВТОРИТЕТУ, 
яКЕ МАЄ ПРОТЕСТНИй РУХ 
МАйДАНУ
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Громадянське суспільство 
як активний гравець
У Харкові відбувся І Форум Євромайданів 

К
олона людей із національ-
ною символікою та прапо-
рами ЄС рухається вулицею 
Харкова, скандуючи «Слава 

Україні!», співаючи колядки, гімн 
та «Ленту». По інший бік вулиці 
крокує кількадесят бравих 
спортсменів характерного ви-
гляду. Між процесіями тягнеться 
вервечка міліціонерів, яка має в 
разі чого слугувати «буферною 
подушкою». До вікон та вітрин 
будівель прикипають люди зі 
збільшеними від подиву очима. У 
тітушків немає ані пісень, ані кри-
чалок, проте, коли в колоні євро-
майданівців виникає пауза, 
спортсмени виявляють ініціативу 
й вигукують: «Я-ну-ко-віч!..» 
«Під-а-решт!» – одностайно про-
довжують протестувальники, 
після чого обидві сторони захо-
дяться реготом.

Ідея Форуму Євромайданів, за 
словами його ініціаторів, назрі-
вала давно, адже стало зрозуміло, 

що стояння на головних площах 
міст саме по собі справі не зара-
дить. Вибір Харкова як місця про-
ведення теж не випадковий: нині 
він серед найболючіших точок 
України. З одного боку, місто ін-
телектуалів і студентства, прони-
зане волелюбними настроями, із 
другого – неоране поле постра-
дянських настроїв та методів. Ту-
тешні тітушки й бюджетники, на 
відміну від київських, не просто 
найманці, що байдуже виконують 
свою роботу, а нерідко охоплені 
шалом фанатики. Територія 
контрастів, де протистояння на-
буває значно драматичнішого за-
барвлення, аніж у столиці. «Дуже 
показово й символічно, що все це 
відбувається саме в Харкові, – 
каже письменник Сергій Жадан. 
– Він дуже вразливий: ви усі чули 
заяви харківських політиків, 
спрямовані на розкол країни. Те, 
що представники різних міст і ре-
гіонів приїхали сюди цілеспрямо-

вано, задля збереження територі-
альної цілісності, дуже важливо».

ТІ, ХТО В ТАНКУ
Ідейні противники асоціації тут 
також мають символіку. Палкі ба-
буні чіпляють на груди георгіїв-
ські стрічки, а «цвіт спортивної 
молоді» вбирає жилетки з лого-
типом партії «Оплот». «Живи 
сильно!» – закликають їхні пра-
пори. Біля місця реєстрації на де-
легатів уже чекають: виїзд із 
двору для автобуса заблокований 
кількома автівками з чорно-
помаранчевими смугастими 
стрічками, тож активісти мусять 
шукати альтернативних шляхів 
добирання. Поки вирішуються 
організаційні моменти, делегати 
намагаються спілкуватися з опо-
нентами. «Ми за отношенія с Рос-
сієй! ЄС нє прінєсьот нам нічє  го 
хорошего!» – заявляє найкрасно-
мовніший із тітушків. «Фашисти, 
тунєядци, бандєров   ци!.. Страну 
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Є ЧИМ  
ПИШАТИСЯ?  

Молодикам із 
антиєвромай-

данівського та-
бору видали 

плакати в дусі 
радянського 

агітпропу

СПОРТСМЕНИ 
НА ПАПЕРТІ. 

Група тітушків 
блокує двері 

храму, де в 
цей момент 

відбувається 
перша робоча 

зустріч Форуму 
Євромайданів

развалілі, уроди!..» – агресивно 
блокують спробу перемовин 
бабці-бюджетниці. Навіть В’ячес-
лав Брюховецький не зміг налаго-
дити контакт із прихильниками 
влади. Останні закидали яйцями 
автобус київських делегатів та 
екс-міністра закордонних справ 
Володимира Огризка. 

До слова, окрім партії 
«Оплот», існує серія одноймен-
них бойових танків. Дуже симво-
лічний збіг з огляду на те, як ді-
ють і мислять послідовники по-
літсили. Втім, їхня постійна при-
сутність не деморалізувала, а на-
впаки, стимулювала робочий 
процес. Постійний «хвіст» і 
спроби зриву заходу давали розу-
міння його важливості й небез-
пеки. Місце проведення першого 
засідання до останньої миті три-
малося в таємниці, а можливі ва-
ріанти в останню мить відпадали. 
Зрештою, зустріч відбулася в ав-
токефальній церкві (що була від-
разу-таки заблокована антимай-
данівцями). Після засідання деле-
гати розділилися на сім робочих 
груп, кожна з яких мала опрацьо-
вувати окремий аспект взаємодії 
Майданів: фінансування, інтелек-
туальні й мистецькі заходи, охо-
рону й безпеку, координацію ін-
формаційної політики, освітян-
ську діяльність та ін.

Група, яка засідала у Книгарні 
«Є», зазнала нападу прибічників 
дружби з РФ, що залетіли всере-
дину, потрощили вітрини й на-
гнали газу. Делегати перевели жі-
нок у дальшу залу, чоловіки чи-
нили опір зловмисникам. Як на-
слідок, серйозні ушкодження діс-
тав один із охоронців харків-
ського Майдану. Група перебра-
лася до іншого приміщення: че-
рез газ працювати далі було не-
можливо, проте бойовий дух не 
занепав: «Таких незабутніх вра-
жень, які вони нам створили, я 
шукала б довго! – каже письмен-
ниця Лариса Ніцой. – Уявіть, що 
ми просто приїхали, посиділи, 
проголосували, поїли, – це не те! 
Люди Харкова, які проти нас, дя-
кую! Я вас дуже прошу, бийте нас, 
тому що українська мудрість гово-
рить: на місце кожного битого 
приходить двоє небитих. Я готова 
підставлятися! Хай на моє місце 
прийде двоє, і на місце кожного 
наступного прийде ще більше – 
так підніметься вся Україна!»

Тим часом силовики розі-
гнали харківський Майдан і при-
вели на його місце бюджетників. 

Увечері після засідань організа-
тори просили делегатів зняти 
символіку й розходитися по до-
мівках та готелях швидко і гру-
пами. Самотнім перехожим міс-
цеві активісти пропонували су-
провід.

«Необхідні максимальні обе-
режність і конспірація, – пояснює 
Олег Закапко, один із організато-
рів з’їзду. – В міру наближення 
Форуму вони посилювалися, ми 

реагували на стеження за нами, 
на погрози нашим родичам. Моїх 
батьків і рідних реально заляку-
вали, щоб на мене вплинути. Я 
кілька останніх днів живу не 
вдома, під час переміщення ви-
микаю телефон, відриваюся від 
«наружки» (зовнішнє спостере-
ження): вона останніми днями 
відкрито ходила. Але головне, що 
захід відбувся і пройшов у тому 
руслі, в якому ми запланували!»

Наступного дня під час пле-
нарного засідання вимкнули 
світло: про всяк випадок, у всьому 
районі. Не обійшлось і без «бім-
 би», цього разу в тій-таки автоке-
фальній церкві. Коли ж делегати 
прийшли до пам’ятника Ярославу 
Мудрому, аби зустрітися з акти-
вістами харківського Майдану та 
журналістами, туди було піді-
гнано звукову техніку від Укрте-
лекому, аби завадити зустрічі. Ра-
дісний «концерт на заявки» по-
чався попри те, що того самого 
дня відбувався похорон загиблих 
унаслідок пожежі на Хартроні. З 
різних боків підходили колони з 
бабцями й тітушками, останні не 
шкодували піротехніки та емоцій. 
Однак «звукова атака» теж за-
знала фіаско: активісти опера-
тивно й собі роздобули колонки 
та звукопідсилювачі.

ПРОЕКТ ЧИ НЕ ПРОЕКТ?
Один із основних закидів ініціа-
торам Форуму – горезвісна теза 
«це проект Банкової». Тавро, яке 
вже традиційно вішають на будь-
яку ініціативу. Одними з ініціато-
рів заходу були представники 
Громадської ради «Майдану». За 
їхніми словами, своє тавро вони 
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отримали від опозиції за спроби 
запропонувати конкретніший 
план дій. «Усе, що не опозиція, – 
проект Банкової! – коментують 
ГРМівці. – А вони тоді хто?..» 

«Маємо зробити просту річ: 
навчити наших політиків, що гро-
мадянське суспільство – це актив-
ний гравець у нашій політичній 
системі, – каже Володимир 
Огризко. – Нам пропонують, щоб 
ми аплодували, коли нам щось 
подарують. Маємо зробити так, 
аби ми аплодували, коли наші ви-
моги і до влади, і до опозиції, і до 
самих себе будуть виконані».

Звісно, напевно гарантувати 
не можна нічого. Як зазначають 
деякі критичні уми, активісти 
самі можуть не знати, що є чиї-
мось проектом. Але хай там як, а 
Форум став концентрацією дія-
чів культури й освіти, серед 
яких В’ячеслав Брюховецький, 
Євген Жеребецький, брати Ка-
пранови, Сергій Жадан, Андрій 
Кокотюха та ін. Тож навіть якщо 
припустити, що проект мав 
місце, то в будь-якому разі він 
працює на користь Євромай-
дану. 

«Були припущення, чи не 
спрямований Форум на розкол 
Майдану. – каже Сергій Жадан. 
– Він, навпаки, спрямований на 
його консолідацію! Для нас го-
ловним завданням є започатку-
вання Євромайданів як всеу-
країнського руху. Майдани зби-
раються в багатьох містах. В од-
них стоять сотні людей, в інших 
– десятки, є міста, де стоять 
четверо-п’ятеро осіб. Днями був 
у Краматорську, бачив це на 
власні очі. Для нас дуже важ-
ливо консолідувати, встановити 
зв’язки між тими людьми, на-
лагодити співпрацю. Принцип 
співдії має бути визначальним, 
ключовим. Співдія – це не ство-
рення квазіструктур, не проти-
ставляння себе опозиційним 
політикам, а саме співпраця з 
тими, хто сьогодні відстоює ті 

самі принципи, які відстоюємо 
ми».

Під час пленарного засідання, 
яке відбувалося в храмі, виступав 
представник кримських татар та 
севастопольської делегації. Як і 
всі спікери, він говорив біля стіни 
з образами та розп’яттям. «Коли 
під християнською іконою стоїть 
мусульманин, то це свідчить про 
справжню єдність!» – прокомен-
тував Олег Закапко.

ЗНИЗУ ВГОРУ
Загалом до Харкова з’їхалися 125 
делегатів з усіх точок України. Ро-
бота в кожній із семи груп три-
вала три-чотири години. Попере-
дні пропозиції висловлювалися 
та обговорювалися в тематичній 
гугл-групі, тож матеріал для обго-
ворення був готовий заздалегідь. 
Пропозиції стосувались як за-
гальних напрямів роботи Євро-
майданів, так і конкретних акцій 
та заходів. Громадські активісти 
різних регіонів ділилися вдалим 
досвідом. Обговорювалися осо-
бливості кожного окремого регі-
ону і можливі підходи до роботи з 
людьми: «У Криму ми не судити-
мемо Партію регіонів. Але суди-
тимемо мажора, який збив лю-
дину на смерть і лишився на 
волі». 

Започаткувати Громадський 
суд на Майдані; легалізувати за-
гони самооборони, трансформу-
вавши їх в офіційний навчально-
тренувальний табір, куди могли б 
надсилати для навчання хлопців 
із регіонів; налаштувати співп-
рацю та мистецьку й фінансову 
допомогу між Майданами так, 
щоб підтримувати найслабших із 
них; налагодити інструменти 

контролю за витратами бюджету; 
мистецька мобілізація; децентра-
лізація фінансування; створення 
«банку ідей»; залучення профе-
сури університетів; вихід за межі 
майданів та багато іншого. Ідеї 
народжувалися за принципом 
брейншторму, панувала атмос-
фера натхнення та драйву (під-
живлена попередженнями про 
можливий штурм). 

«Те, що представники всіх 
Євромайданів зібралися, мені 
здається справді народженням 
того, що називають «громадян-
ським суспільством», – коментує 
Огризко. – Ми починаємо чути 
одне одного, спілкуватися одне з 
одним, врешті-решт, працювати 
разом. Я вважаю це величезним 
успіхом! Ми відпрацювали цілу 
систему конкретних заходів, які 
зараз почнуть реалізовуватися. І 
в тому я вбачаю найбільший ре-
зультат нашого Форуму. Кон-
кретні речі, конкретні справи, 
які нас гуртуватимуть, якими ми 
керуватимемося в майбут-
ньому».

Загальна декларація, укла-
дена на пленарному засіданні, – 
це лише віхи обробленої інфор-
мації і прийнятих рішень сто-
совно напрямів роботи. Форум 
має стати регулярним заходом і 
проводитися щоразу в різних міс-
тах, причому перевага віддавати-
меться найпроблемнішим точ-
кам, щоб підтримати нечислен-
них активістів та поінформувати 
місцеве населення. Горезвісний 
план, якого так чекають на кож-
ному наступному Віче, здається, 
нарешті матеріалізується і наби-
рає чітких обрисів. 

«На мій погляд, робота Фо-
руму була надзвичайно конструк-
тивною! – переконаний Збіґнєв 
Ромашевський, учасник поль-
ського руху «Солідарність», що 
був присутній як спостерігач. – 
Після Помаранчевої революції я 
казав, що досягнутого замало! 
Вибір Ющенка сам по собі не га-
рантує демократії. І Янукович 
таки повернувся до влади – на де-
мократичних виборах. А така дис-
кусія, як була тут, будує громадян-
ське суспільство, коли ми, грома-
дяни, організовуємо наше життя і 
вирішуємо всі питання! З тією са-
мою метою свого часу було ство-
рено «Солідарність». Те, що від-
бувається зараз, значно більше 
сприяє становленню такого демо-
кратичного суспільства, ніж По-
маранчева революція».    

УДАР ЗВУКОМ. 
Оглушливий 
концерт,  
організований 
владою, не за-
вадив зустрічі 
євромайданів-
ців із журна-
лістами та хар-
ківськими ак-
тивістами 

ПОГРОМ. 
Прибічники 
влади 
потрощили 
майно 
харківської 
Книгарні 
«Є», яка 
прихистила 
освітню 
робочу групу 
Форуму
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Луганські регіонали  
змінюють професію
У 

Луганську вже третій місяць поспіль триває 
свій Євромайдан. Щодня люди приходять у 
центр міста, щоби висловити підтримку євро-
інтеграційним процесам та недовіру ниніш-

ній владі. Є партійне «народне віче», де збираються 
прихильники опозиції, а є позапартійний громад-
ський сектор, який проводить просвітницьку ро-
боту: працює вуличний університет, де розповіда-
ють про громадянські права та європейські цінності, 
організовуються телемости з майданами інших міст 
України. Луганчани з громадського сектору демон-
струють високий рівень самоорганізації: постійно 
діє громадський центр, спільним коштом купують 
необхідне обладнання, є власна охорона і навіть 
«контррозвідка», завдання якої – запобігати прово-
каціям. Ці люди щовечора розгортають уздовж го-
ловної вулиці міста 50-метровий український пра-
пор, нагадуючи городянам про те, що вони теж час-
тина країни. 
І так само майже щодня євромайданівці в Луганську 
мають справу з опонентами. Їм протистоїть дуже 
різнобарвна, майже карнавальна публіка: російські 
«донские казаки», що досить впевнено почуваються 
на Луганщині; тітушки, котрих вербують з-поміж 
так званих лоялсів – фанатів місцевого ФК «Зоря», 
рух яких був штучно створений на противагу руху 
ультрас «Зорі», що налаштовані проукраїнськи; 
майже списані в тираж місцеві вітренківці; фоль-
клорні колективи, які виганяють на мороз співати 
на тому місці, де євромайданівці планують прово-
дити свої збори, і навіть людина в костюмі Діда Мо-
роза, яка влаштувала «караоке на Майдані», щоб за-
глушити музикою ви-
ступи прихильників Єв-
ромайдану. Цирк та й 
годі. 
Серед цього розмаїття 
провокаторів чогось не 
вистачає, а саме присут-
ності Партії регіонів, яка 
уособ  лює всі гілки влади в Луганську. Зрозу-
міло, що витівки тітушків та «дідів морозів» 
відбуваються за її згоди та підтримки. Але пу-
блічно влада ставиться до присутності євромайда-
нівців нейтрально, «з осудом» реагуючи на провока-
ції проти них. Дійшло до того, що під час чергової 
спроби зриву показу фільму з альманаху «Відкри-
тий доступ» одного з провокаторів особисто спіймав 
віце-мер Луганська, за сумісництвом голова місь-
кого осередку ПР. 
Ця картина дуже відрізняється від того, що було в 
Луганську 2004 року, – тоді влада влаштовувала по-
биття опозиціонерів, напади на опозиційні штаби та 
редакції. У тих подіях неприховано брали участь 
правоохоронці та держслужбовці, на антимайдани 
зганяли тисячі бюджетників, публічної демонстра-
ції лояльності вимагали від усіх – від депутатського 
корпусу до письменницьких організацій. Чому зараз 

влада на Луганщині поводиться так «по-
вегетаріанськи»? Адже з 2004-го тут мало що зміни-
лося, у керівництві чи не ті самі обличчя…
Можна сказати, що регіонали відчувають свою силу, 
тому й не «принижуються» до протидії якимось 
«збіговиськам грантожерів та політичних банкру-
тів». Але 2004 року в Януковича була реальна під-
тримка серед населення, що було залякане владною 
пропагандою, а нині на Донбасі ініціатора «покра-
щень» сприймають, м’яко кажучи, скептично. З 
2004-го коло людей, що підтримують проукраїнські 
та проєвропейські ідеї, значно розширилося, ви-
йшло за межі груп політизованих активістів. На ак-
ціях євромайданівців можна побачити людей, які 
раніше сторонилися політики, але яких уже «діс-
тало».
Розгадку можна побачити в подіях минулого року. 
Як відомо, до листопада 2013-го провідником євро-
інтеграції в Україні був нинішній президент Віктор 
Янукович. Відповідні вказівки були спущені донизу 
по вертикалі влади: «Дайош Європу!». Для луган-
ських регіоналів, які пишаються своєю промосков-
ською орієнтацією, це було важке випробування, 
адже «перебудовуватися» доводилося на ходу. Ще 
вчора вихваляли принади Митного союзу та дружбу 
з братньою Росією, а вже наступного дня їм доводи-
лося вдавати, що весь час вони були непохитними 
євроінтеграторами. Навіть чергове українофобське 
«антифашистське» збіговисько в травні 2013 року 
треба було проводити під гаслом «До Європи без 
фашизму». 
Після того як Віктор Федорович круто змінив курс, 

регіонали на Луганщині 
зітхнули з полегшенням. 
Доходило до абсурду: го-
лова облради Голенко ще 
15 листопада казав, що 
Європа – це перспектив-
ний ринок та джерело ін-
вестицій, а вже 15 грудня 

гнівно звинувачував «імперіалістів» у тому, що 
вони мріють зруйнувати луганську промисло-
вість. Проте певний осад лишився – ідеологічні 

метання ПР на Луганщині не додали їй популяр-
ності. Звісно, в пересічної людини пам’ять коротка, 
але такі глобальні зміни курсу протягом одного року 
пояснити вельми важко. Тому тамтешні керманичі 
ПР уже не дуже впевнені у своєму патроні, який сьо-
годні примушує казати одне, а завтра інше. Роблячи 
ризиковані піруети на зовнішньополітичній арені, 
Віктор Янукович зруйнував одну з ідеологічних під-
валин своєї партії – незмінність курсу. Тому луганські 
регіонали не дуже рвуться на барикади контррево-
люції і про всяк випадок зберігають реноме помірко-
ваних політиків, доручаючи брудну роботу політич-
ному маргінесу. А то ще Янукович знову потягне до 
Європи, й Голенку треба буде доводити, що весь цей 
час він душею був на Євромайдані.  

НИНІ НА ДОНБАСІ ІНІЦІАТОРА 
«ПОКРАщЕНЬ» 

СПРИйМАЮТЬ, М’яКО 
КАжУЧИ, СКЕПТИЧНО



ЗМОВИЛИСя!..
Недосяжна мрія дідів, предмет жертовної боротьби батьків, 
Українська держава стала для нинішнього владного істеблішменту 
лише тимчасовим вичерпним ресурсом особистого збагачення –  
не більше

Г
оворячи про політичну вла  ду 
взагалі, дуже важко абстрагу-
ватися від досвіду багатьох 
поколінь політологів, істори-

ків, юристів, філософів, психоло-
гів чи навіть мистецтвознавців із 
поетами, які досліджували цей 
феномен, і тонн книжок, які вони 
написали. А якщо мова кон-
кретно про ниніш  ню українську 
владу, то ду  же важко себе переко-
нати, що склад  ні концепції світо-
вих і віт чиз  няних гуманітаріїв 
мають якийсь стосунок до того 
жалюгідного явища, яке тут спо-
стерігаємо, особливо упродовж 
останніх чотирьох років.

Держава... Адміністрація... 
Ре  жим... Від вибору правильного 
слова на позначення того, щó 
саме нині керує країною з терито-
рією понад 600 тис. км² (біль  ше, 
ніж будь-яка європейська без 
урахування заморських терито-
рій, за винятком однієї... євразій-
ської) і населенням близько 46 
млн (сьоме місце), залежить не 
лише діагноз, а й прогноз. Чому 
влада, яка нібито не спирається 
на жодну соціальну верству, ет-
нічну чи конфесійну гру  пу, почу-
вається так упевнено й, попри 
майже двомісячні акції грома-
дянської непоко  ри, не демон-
струє ознак не те що капітуляції, 
а бодай тимчасового відступу? 
Без розуміння цієї загадкової об-
ставини будь-яка дальша про-
тестна активність буде радше ви-
пусканням пари, аніж ефектив-
ною цілеспрямованою діяль-
ністю.

Те, що замислювали як запо-
руку й інструмент забезпечення 
природного права (jus naturale) 
певного народу на певній терито-
рії, деградувало до корпорації з 
особистого збагачення обмеже-
ного кола людей. Щоб зрозуміти, 
як функціонує й еволюціонує цей 
механізм, варто придивитися до 
його складу, а також до розподілу 

й перерозподілу функцій усеред-
ині.

Отже, нинішня влада – це: 
а) адміністратори – керів-

ники апарату її вищих органів, 
міністерств та відомств, держад-
міністрацій різних рівнів, тобто 
ті, хто приймає рішення, насам-
перед господарські;

б) обслуга – депутати про-
владних фракцій Верховної Ради 
та місцевих рад, партійні функці-
онери, держслужбовці, які безпо-
середньо не є decision make r’ами, 
але забезпечують проходження, 
легітимізацію та інформаційний 
супровід певних рішень в інтере-
сах верхівки;

в) силовики – передусім МВС 
із підлеглими структурами, СБУ, 
прокуратура, Мінздох, Мінобо-
рони;

г) клієнти – переважно обра-
ний великий бізнес, себто олі-
гархи, які дістають монопольні 
преференції у відповідь на під-
тримку режиму, зокрема матері-
альну, організаційну, кадрову та 
інформаційну;

д) іноземні агенти – провід-
ники інтересів сусідньої держави 
(однієї), які частково інфільтро-
вані в держапарат, частково зали-
шаються в статусі «незалежних» 
громадських діячів, але мають 
суттєвий вплив на ключові 
процеси включно з рішен-
нями перших осіб.

Автор:  
Юрій 

Макаров

Усі ці ланки тісно пов’язані 
між собою, по-перше, особисти-
 ми, по-друге, бізнес-інтересами. 
Уважно переглянувши персоналії 
на ключових посадах у централь-
них органах, міністерствах, ві-
домствах та як мінімум обласних 
держадміністраціях (включно з 
АР Крим), побачимо скрізь над-
високу частку вихідців з одного-
єдиного регіону України – Дон-
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басу. Це ніяка не вибіркова «по-
зитивна дискримінація», а лише 
ознака неформального характеру 
влади, де ключові агенти здатні 
взаємодіяти не на підставі зако-
нів та правил, а виключно на за-
садах довіри, підкріпленої спіль-
ним минулим із відповідними 
«скелетами в шафі». Решта кан-
дидатів до клубу мають витри-
мати серйо  зні випробування на 
лояльність, перш ніж їх сприйма-
тимуть як «своїх» і враховувати-
муть у кад  рових розстановках.

Членство у клубі означає без-
контрольний розподіл між своїми 
найбільш ласих шматочків ринку 
(зокрема, державні закупівлі) для 
бізнесу кожного із гравців, який 
зазвичай оформлюють на когось 
із родичів або довірених осіб. В ар-
сеналі збагачення, окрім іншого, 
– банальне рейдерство, а також 
приватизація прибуткових дер-
жавних підприємств із попере-
днім фінансуванням їх із бю-
джету, а потім доведенням до бан-
крутства. В окремих випадках 
може йтися також про доступ до 
потоків знизу догори безпосеред-
ньо готівки (хабарі, відкати), а 
вони мають місце там, де діє ко-
рупційна складова, себто майже 
скрізь. Цікаво, що особовий склад 
цілковито переконаний у своєму 
«природному праві» на цей вид 
прибутків, бо він є частиною спе-
цифічної ментально  сті практично 
всіх залучених.

Не забуваймо й «підпанків» – 
обслуговуючий персонал, який за-
безпечує комфорт і дозвілля (від 
оформлення на себе заміських ре-
зиденцій до застіль, масажу й ре-
шти делікатних потреб), прина-
гідно уриваючи собі шматочок. 
Вони теж є можливим каналом 

впливу, а також кадровим ре-
зервом, як свідчать CV 

окремих новоспечених 
політиків – у недав-
ньому минулому маса-

жистів, водіїв, боди-
гардів, перукарів 

(ну як тут не зга-
дати Калігулу, ко-

трий увів до Се-
нату свого 
коня)?

Окремим рядком вар  то виді-
лити криміналітет: через свій 
звивистий життєвий шлях ни-
нішні еліти не мають стійкого не-
сприйняття цієї професійної 
групи; до того ж перетворення 
правоохоронних органів на ін-
струмент видобування грошей і 
транспортування їх нагору ро-
бить кооперацію колишніх опо-
нентів неминучою. Тож для зо-
внішнього спостерігача процесів 
різниця з погляду особистої без-
пеки між злочинцем і людиною в 
погонах зникає.

Тим більше не йдеться про 
національний інтерес. Особли-
вості культури та ідентифікації 
нинішніх еліт, професійна де-
формація особистості, сприй-
мання держави виключно як ре-
сурсу власного збагачення пере-
творюють для них цю категорію 
на абсолютну абстракцію, що не 
має жодного стосунку до реаль-
ності, в якій вони перебувають. 
Зовнішня вразливість є штатною 
характеристикою такого утво-
рення, а здача суверенітету не 
трактується як державна зрада.

Сьогодні для будь-якої окре-
мої людини в Україні майже не-
має іншої можливості відбутися, 
зробити кар’єру, побудувати біз-
нес, реалізувати власний проект 
життя, окрім як вбудуватися в пі-
раміду, але беруть туди не всіх і на 
різних умовах. Інтереси ж влас  не 
населення (або, як кажуть у тих 
колах, «біомаси») ні в яких випад-
ках не враховуються взага лі: у се-
редовищі, про яке йдеться, це вва-
жають поганим тоном. Винятки у 
вигляді нападів популізму можуть 
траплятися в якісь критичні мо-
менти: безпосередньо перед вибо-
рами або напередодні парадного 
візиту на місця когось із представ-
ників режиму.

Стабільну підтримку такому 
порядкові здатна надавати лише 
одна категорія підданих – украй 
затуркана, виснажена боротьбою 
за щоденне виживання, позбав-
лена адекватного уявлення про 
сучасний світ і його можливості, 
яка в принципі не уявляє ніяких 
засад взаємодії, окрім успадкова-
них з оплаканого минулого, ко-
трого... ніколи не існувало.

ЕТАПИ ВЕЛИКОГО ШЛяХУ
Еволюція української влади до її 
нинішнього, визнаймо прямо, 
жалюгідного стану відбувалася 
послідовно, через хиби, від са-
мого початку закладені у проекті. 

Гасло здобуття власної держав-
ності для поколінь свідомих укра-
їнців було настільки сакральним, 
що не потребувало конкретизації. 
Багатьом ідеалістам здавалося, 
що сама наявність держави ма-
гічним чином вирішить усі по-
точні проблеми. А от прагматики, 
які належали до недавньої но-
менклатури, нав  паки, дуже 
швидко перехопили ініціативу й 
відбудували єдину знайому їм 
модель, тільки без системи ні-
бито зайвих репресивних запо-
біжників. Вони не врахували, що 
машина, до дрібниць успадко-
вана від Російської імперії, була 
від початку (себто від Івана Ґроз-
ного і Пєтра І до Сталіна) розра-
хована на періодичну ротацію 
еліт, яка подекуди відбувалася в 
не зовсім гуманний спосіб, без та-
ких регулярних чищень вона 

швидко занепадала й відмовля-
лася виконувати свої функції.

Становлення (чи деградація?) 
державного механізму відбува-
лося в кілька етапів, що пов’язані 
з персональним керівництвом:

1. Леонід Кравчук. 1991–1994. 
Гасло короткого періоду – «Роз-
будова держави» (видається на-
віть часопис із такою назвою). 
Відтворюється УРСР, тільки без 
Москви, КПРС і ядерної зброї. 
Під гучний акомпанемент патріо-
тичних розмов і ритуальних рухів 
відбувається стрімке й не так 
масштабне, як безсоромне розха-
пування активів водночас зі 
швидким зубожінням населення 
(друге ключове слово мікроепохи 
– «кравчучка»).

2. Леонід Кучма. 1994–2005. 
«Вибудовування вертикалі». Лео-
нід Данилович справді був дер-
жавником, щоправда, у влас  ному 
розумінні слова. На відмі  ну від 
свого політичного «ону  ка» видав 
не фотоальбом, а програмну 
книжку «Україна – не Росія». В 
боротьбі з політичними опонен-
тами вирішив спертися на олігар-
хів, яких, власне, породив у ни-
нішньому вигляді. Намагався ре-
формувати Конституцію за росій-
ським зразком, чому завадили 
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«касетний» скандал та загибель 
Георгія Гонгадзе.

3. Віктор Ющенко. 2005–
2010. «Любі друзі». Президент-
ський термін минув у спробах 
сформулювати національну ідею 
та нейтралізувати активність 
умовних союзників, чому зава-
дило конституційне обмеження 
повноважень. Державні меха-
нізми відмовляються працювати 
навіть на таких локальних, але 
пріоритетних напрямах, як підго-
товка об’єктів до чемпіонату Єв-
ропи з футболу. Світова еконо-
мічна криза тіль  ки підкреслює 
некерованість процесів.

4. Віктор Янукович. 2010–
2011. «Друзям – усе, ворогам – 
закон». Четвертий президент 
миттю віртуозно повертає собі 
старі повноваження й поступово 
забезпечує нові, беручи під 
контроль судову гілку (поклав  ши 
край розподілу влади), а головне 
– починаючи кадрову ротацію за 
рахунок «соціально близьких». 
Наближені олігархи й відносно 
дрібніші бізнесмени надолужу-
ють згаяне. «Знакові» політичні 
опоненти потрапляють за ґрати. 
Інформаційний простір потроху 
зачищається.

5. Віктор Янукович. 2011–... 
«Се моє, а те теж моє». Від дру-
гого року правління дедалі чіт-
кіше простежується бажання 
глави держави кардинально пе-
рерозподілити владу, активи й 
фінансові потоки в інтересах 
вузької групи всередині владного 
пулу – «Сім’ї». Лояльність і на-
лежність до правлячої партії не 
гарантують безпеки жодному біз-
несу. Олігархи подають озна  ки 
занепокоєння й натякають на не-
обхідність дотримуватися «пра-
вил». Опозиція, попри появу но-
вої сили, знову програє вибори й 
замикається в комфортному пар-
ламентському гетто. Приховане 
напруження проривається вна-
слідок суто піарівського маневру 
в бік Європи. Капітуляція перед 
Росією. Євромайдан.

Жоден із кроків Януковича до 
розвалу держави не можна вва-
жати поразкою. Він сприймає 
Україну як свою вотчину в дуже 
архаїчній, але внутрішньо несу-
перечливій системі координат. 
Сумніви не навідуються до цієї 
світлої голови. Неминуче рано чи 
пізно падіння з наступним чи то 
вигнанням, чи то ув’язненням 
сприйматиметься як непередба-
чений і незаслужений сюрприз.

ОДНА КРАїНА – ДВА СВІТИ
Нинішній президент і його ото-
чення уособлюють певний тип 
правителів, добре вивчений на 
прикладах дуже різних держав 
Африки, Латинської Америки, 
Близького й Далекого Сходу. 
Найчастіше такий сценарій діє в 
країнах, які нещодавно позбу-
лися колоніальної залежності й 
не мають власних алгоритмів для 
облаштування політичного, еко-
номічного та соціального життя 
за передовими стандартами.

У європейській традиції з ча-
сів Римської імперії (а саме по-
няття Європи як такої – спад-
щина античних часів) поняття 
держави на противагу території, 
контрольованій спадковими роз-
бійниками, варварами, означало 
передусім дві речі: закон (lex Ro-
mana) та інфраструктуру (рим-
ські дороги). За дві тисячі років 
це уявлення ускладнювалося, по-
родивши концепції «соціального 
партнерства», «відповідальності 
за захист», «гуманітарного роз-
витку» тощо, і аж ніяк не всі вони 
є привабливою демагогією. Цін-
ності, сформовані в мізках ідеа-
лістів та мрійників, згодом ста-
ють засадничими, чітко зафіксо-

ваними положеннями законо-
давства в окре  мих країнах і між-
державних об’єднаннях.

І навпаки, в колективах, де з 
певних історичних при  чин меха-
нізми суспільного регулювання 
було скасовано або загальмовано, 
відбувається май  же автоматичне 
повернення до норм архаїчного 
суспільства, які й далі існують 
десь у підсвідомості сучасної лю-
дини. Цю закономірність не раз 
досліджували соціальні психо-
логи, зокрема на прикладах за-
критих злочинних угруповань 
різних країн включ  но з нашою: в 
їхній практиці відновлюються на-
віть елементи прадавнього касто-
вого поділу! Спрощення, редук -
ція, неможливість чи небажання 
використовувати надбання циві-
лізації в громадсько-політичних 
відносинах призводять до дегра-
дації державних і суспільних 
струк  тур. Те, що такі релікти дуже 
життєздатні, доводить практика 

мафії в Італії, Сполучених Шта-
тах, Мексиці, Ірландії, Японії.

Проте в небагатьох – уже не-
багатьох! – країнах цілий дер-
жавний механізм функціонує за 
принципом чи то закритого клу-
 бу, чи то ватаги з шахтарської 
слобідки, порядок у якій трима-
ється на особистих неформаль-
них стосунках із суворими санк-
ціями за відступництво. Саме це 
ми спостерігали в Україні зразка 
кінця 2013 року. Між владою та 
народом, чи радше населенням, 
– прірва. Вона навіть глибша, ніж 
у СРСР, де виходець із «робітни-
чого класу» чи «трудового селян-
ства» міг розраховувати на при-
швидшену кар’єру. Тут сторонні 
не потрібні. Чужі тут не ходять.

Євромайдан став не лише ви-
явом конкретних геополітичних 
уподобань сучасних українців, 
він водночас є реакцією на тип 
суспільних відносин, які намага-
лася запровадити в масштабах 
держави одна енергійна й консо-
лідована група. Наші співгрома-
дяни, попри геноцид, війни, 
травми, промивання мізків і по-
рочні соціальні практики, збере-
гли пам’ять про інші традиції, 
іншу тяглість. Ідеться, як уже 
було не раз сказано, про вельми 
прогресивне на свій час законо-
давство, за яким жили століт-
тями, про навички самовряду-
вання, про досвід «низової» де-
мократії. А також про зафіксо-
вану соціологами віднос  но ви-
соку готовність самим відпові-
дати за себе, не перекладаючи 
відповідальність на патрона чи 
державу. І ще, перепрошуємо, 
про Індекс освіти ООН, за яким 
станом на 2010 рік Україна пере-
бувала на почесному 29-му місці 
в світі й 21-му в Європі, трохи 
нижче за Америку, Італію та 
Угорщину й рядком вище за... Ве-
лику Британію.

Інакше кажучи, по інший бік 
барикади опинилися ті, хто запе-
речує ринкову економіку, конку-
ренцію, вільний ринок, хоче 
жити з насильства і грабунку, за-
лишаючи в недоторканності ди-
кість і відсталість для народу й 
для себе самих. По цей бік – ті, 
хто воліє без страху заробляти 
хліб для власної сім’ї, рости, роз-
виватися, подорожувати й не за-
лежати від примх своїх, а надто 
іноземних правителів. Схоже, що 
змову проти себе вони вже 
більше не подарують ані цій, ані 
будь-якій наступній владі. 
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Люди, які ухвалюють рішення
Віктор Янукович

Люди, які впливають на ухвалення рішень
Включає в себе людей, особисто близьких до 
президента та його старшого сина Олександра 
(«Сім’ї»), олігархів – основних спонсорів ПР та Віктора 
Януковича в минулому (Рінат Ахметов, Дмитро 
Фірташ/Сергій Льовочкін), досвідчених чиновників, які 
виступають провідниками російського впливу на 
політику Януковича (Віктор Медведчук, Андрій Клюєв).

Люди, які забезпечують фінансову 
підтримку владного курсу без 
можливості впливу на нього
Молодші партнери по бізнесу 
представників владної верхівки. Частина 
представників великого та середнього 
бізнесу, які демонстрацію лояльності до 
режиму навіть за умови часткового 
«віджиму» їхньої власності визнають 
необхідною умовою виживання. 

Люди, які впроваджують
у життя ухвалені рішення
Чиновники та 
депутати-кнопкодави різних 
рівнів, які дістають можливості 
отримання корупційного доходу, 
використання «преміальних 
привілеїв» за рахунок 
держбюджету або заохочень із 
партійних фондів. Переважно не 
бачать перспектив поза 
«системою» та бояться втратити 
своє місце в піраміді.

Люди, через яких спускаються
 ухвалені рішення
Урядовці, провладні народні депутати та 
керівники інших центральних органів влади, які 
формально чи неформально пов’язані з тими чи 
іншими представниками владної верхівки.
Представники неформальної мережі управління 
країною (так звані смотрящі) в регіонах, що часто 
походять із кримінального світу.

Люди, які забезпечують 
інформаційно-пропаган- 
дистську підтримку 
владного курсу
Менеджери та 
працівники у сфері медіа 
та політтехнологій 
(у компаніях, які 
контролюються «людьми, 
що мають вплив на 
ухвалення рішень», а 
також державних ЗМІ), 
котрі отримують частину 
привласненого 
владою 
національного
багатства.

Люди, які нейтралізують опір 
впровадженню владних 
рішень
Судді, які бояться втрати 
«хлібних місць» та/або 
збагачення. Силовики, які 
прагнуть «кар’єри за будь-яку 
ціну», остерігаються розправи 
за невчасний «вихід із гри», 
ризикують не знайти себе поза 
владною системою.

Люди, які підтримують політику влади та 
збереження наявного стану справ у країні
Вод�, коханки, секретарки, масажисти, охоронці 
представників верхівки владної піраміди. Вони 
можуть навіть потрапити до парламенту: якщо 
римський імператор колись завів коня в Сенат, то чому 
олігарх не може завести охоронця у Верховну Раду? 
Добре оплачувані працівники структур, які належать 

олігархам та їхнім молодшим партнерам по бізнесу 
або обслуговують їхні повсякденні потреби, а отже, 
почуваються залежними від перспектив своїх 
патронів.
Люмпен, що ототожнює себе із СРСР, ностальгує за 
тоталітарним, але патерналістським минулим, 
захоплюється нинішньою путінською моделлю 
держави. 

Чия влада?
                 спробував окреслити
владну піраміду в сучасній Україні
Тиждень
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У 
липні 1980 року сто-
лиця СРСР Москва готу-
валася прийняти ХХІІ 
Олімпійські ігри. Весь 

мегаполіс перейшов на осо-
бливий режим існування: зо-
крема, з міста вивезли (або 
«попросили» виїхати) прак-
тично всіх бомжів, проститу-
ток та кримінальників. Однак 
існували й «ненадійні еле-
менти» іншого штибу: так 
звані дисиденти, тобто кри-
тично настроєна до радянської 
влади інтелігенція. Звичайно, 
за ними пильно стежили.

Уже після офіційного від-
криття Олімпіади Комітет дер-
жавної безпеки дізнався, що 
кілька дисидентів запланували 
вийти на Красну площу із плака-
тами антирадянського змісту. 
Превентивно заарештовувати су-
противників режиму не було за 
що, а головне, це могло викли-
кати вкрай небажаний резонанс: 
за даними спецслужби, вони зу-
міли зв’язатися з іноземними 
журналістами, котрих багато 
було тими днями в Москві, й 
анонсували свою акцію. Відтак 
хтось запропонував інше рі-

шення. У відповідний день і час 
Красною площею поїхали авто-
цистерни для поливання вулиць. 
Радянська влада «просто» дбала 
про чистоту й прохолоду на голо-
вній площі держави. Звісно, це 
зробило неможливим прохід по 
ній, годі й казати про те, щоб сто-
яти з плакатами.

Серед офіцерів, які спостері-
гали за цією операцією, були й 
українці (на час Олімпіади до Мо-
скви своїх фахівців відрядило чи-
мало республіканських та регіо-
нальних управлінь КГБ). Ни-
нішня влада незалежної України 
в боротьбі з протестами також ви-
користовує деякі надбання своїх 
іще радянських попередників. 
Утім, конкретні методи зміню-
ються згідно з вимогами часу.

НЕ ПОСМІХАйТЕСя, ВАС 
МОНІТОРяТЬ
Будь-які дії проти будь-якої акції 
чи її окремих учасників почина-
ються зі збору інформації. За на-
метовим містечком у центрі міста 
стежити нескладно: воно нікуди 
не дівається. Що ж до окремих 
осіб, то ще в часи тієї самої мос-
ковської Олімпіади чи не най-

важливішим засобом стеження 
був нагляд у прямому сенсі слова, 
наприклад фізичне пересування 
за об’єктом на вулиці.

Цифрова епоха дуже полег-
шила цю справу. Ні для кого не 
секрет, що мобільні телефони, як, 
утім, і стаціонарні, можна прослу-
ховувати. Проте в Україні масш-
таб такої практики зазвичай сер-
йозно перебільшують. Є підстави 
вважати, що серед журналістів та 
громадських активістів, котрі так 
чи так підтримують Євромайдан, 
«на прослушку» поставлено 
лише кілька відсотків. Серед по-
літиків цифра, звісно, вища, але 
навіть із-поміж депутатів Верхо-
вної Ради аж ніяк не кожен удо-
стоюється персонального прослу-
ховування.

Технологія має свої нюанси. 
Скажімо, є апаратура, яка вмика-
ється на підслуховування й запис 
лише за певними ключовими 
словами й не орієнтована на 
окремого абонента (зазвичай та-
ким чином відстежують вашу 
електронну пошту). Але значно 
простішими і тому поширені-
шими за прослуховування є 
звичайний моніторинг дзвінків 

Автор: 
Олександр 
Михельсон

Втопити революцію  
в болоті
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та відстежування місцезнахо-
дження. Адже мобільний теле-
фон повсякчас надсилає сигнал 
на найближчу «соту» (бачили ці 
вишки мобільного зв’язку над да-
хами супермаркетів та інших бу-
дівель народного користування?). 
Відтак той, кому потрібно, за-
вжди може з відносно непоганою 
точністю визначити координати 
вашого перебування.

Знову-таки всі про це знають, 
але не всі уявляють, які це відкри-
ває можливості. Скажімо, так 
можна визначити райони вашого 
проживання й роботи (адже за-
звичай ночами телефон людини 
зберігається вдома, а впродовж 
дня – на робочому місці). Можна 
фіксувати ваші стандартні що-
денні маршрути. Можна робити й 
деякі тонші висновки. Напри-
клад, якщо апарати журналіста 
Ікс та політика Ігрек опиняються 
в одній локації і тут сигнал з обох 
раптово зникає, спостерігач має 
всі підстави припустити, що ці 
двоє зустрілися й діляться якоюсь 
настільки важливою інформа-
цією, що для уникнення «про-
слушки» витягли зі своїх телефо-
нів акумулятори. Так засіб пере-
стороги стає тривожним чинни-
ком. Крім того, на вимогу правоо-
хоронців чи спецслужб оператор 
мобільного зв’язку може видати 
ІМЕІ-код вашого телефона. Це 
дає змогу дізнатися його модель і 
суттєво полегшує втручання в ро-
боту.

Торік навесні телефонним 
стеженням скористалася сто-
лична, точніше печерська, мілі-
ція. Це відбувалося в межах відо-
мої історії про «замах» на депута-
ток від ПР Горіну, Льовочкіну та 
Бережну, яких 2 квітня закидали 
під будівлею парламенту сніж-
ками. Наприкінці травня мілі-
цейська прес-служба заявляла, 
що допитано 350 осіб, чиї мо-
більні телефони на час події були 
зафіксовані поблизу Верховної 
Ради. Автор цих рядків знає двох 
журналістів, яких на місці подій 
не було, але яким телефонували 

правоохоронці з проханням по-
свідчити про «сніжкову справу», 
бо їхню присутність там нібито 
підтверджено даними мобіль-
них операторів. Щоправда, офі-
ційна повістка нікому із двох 
так і не надійшла.

Окрім того, велику допомогу 
як державним, так і недержав-
ним пінкертонам надають соці-
альні мережі. Необов’язково сте-
жити за вашим приватним листу-
ванням (якщо ви користуєтеся 
сервісами Gmail та Facebook, це 
ще й технічно складно). Зазвичай 
люди самі надають достатньо ін-
формації про себе. Тому не лише 
в кабінетах спецслужб, а й у пар-
тійних офісах є працівники, серед 
завдань котрих моніторинг соц-
мереж та аналіз інформації, ви-
кладеної, умовно кажучи, допису-
вачами з першої сотні україн-
ського рейтингу Facebook. Я зна-
йомий з кількома такими фахів-
цями. Дехто з них працює на 
владу, а після роботи ходить під-
тримати Євромайдан. А дехто – 
на опозицію і запевняє, що своєю 
роботою наближає царство 
правди й демократії.

БИй І ТІКАй
Інформація в усі часи, не лише в 
цифрову епоху, була також і 
зброєю. Хоча більше це визна-
чення пасує дезінформації. Про-
пагандистські війни довкола 
Майдану – окрема тема. Страте-
гічно ж завдання влади просте: 
мінімізувати інформаційний по-
тік «за Майдан» і, природно, мак-
симізувати його критику. Якщо 
на міжнародному рівні це вда-
ється вкрай погано, то всередині 
країни режим може тішитися 
певними успіхами.

Інформаційне підживлення 
конче потрібне для легітимізації 
насильства проти активістів про-
тесту. Йдеться не про легітиміза-
цію його в буквальному розумінні 
(«узаконення»), а про виправ-
дання в очах частини населення. 
Ба навіть про стимулювання на-
сильства. Так само як «Націо-
нальна революція» заохочує не 
дуже численних, але вельми ак-
тивних ультраправих (знову-таки 
це окрема велика тема), необхід-
ність «защиты от коричневой 
чумы» може штовхати на проти-
правні дії їхніх ідейних близню-
ків із середовища, наприклад, 
адептів «Русского мира» де-
небудь у Сімферополі. Знову по-
шлюся на власний досвід: у при-

ватному листуванні в тих-таки со-
цмережах навіть я, аж ніяк не 
трибун Майдану, вже кілька разів 
отримував повідомлення, котрі, 
приміром, для політика на моєму 
місці стали б достатнім приводом 
для звернення в міліцію. Я, що-
правда, не вірю, що за цими по-
грозами в моєму випадку можуть 
бути якісь дії. Проте після їх про-
читання виникла й утвердилася 
думка, що, можливо, не всі на-
пади на активістів у регіонах та 
випадки пошкодження їхнього 
майна скоюються за наказами 
злочинної влади. Частково це 
цілком може бути «самодіяль-
ність». Таке припущення вкрай 
неприємне для прибічників Єв-
ромайдану, котрі намагаються ві-
рити, що представляють весь на-

род. Але цього не можна скидати 
з терезів.

Інша річ, що згадані інци-
денти владі вигідні в будь-якому 
разі. Точковий пресинг активістів 
на місцях – це і спосіб позбавити 
столичний Майдан підтримки з 
регіонів, і технологія недопу-
щення розвитку місцевих «май-
данчиків». Украй характерно, що 
в понад двох десятках розсліду-
вань, зі скрипом розпочатих мілі-
цією за відповідними заявами в 
різних містах, досі невідомо на-
віть про жодного підозрюваного. 
Єдиний виняток – резонансна 
справа про побиття Тетяни Чор-
новол. І то в цій справі поки що 
більше запитань, аніж відповідей 
(так, декого із затриманих на 
місці злочину не було, і слідство 
наразі не оприлюднило ніякої ін-
формації, що підтверджувала б 
їхню причетність). Натомість під-
пали автомобілів, псування 
житла чи пряме побиття активіс-
тів у провінції особливого резо-
нансу не набувають. А покарання 
винних не настає і поготів.

Природно, таке «нефор-
мальне» насильство з мовчазної 
згоди держави доповнюється й 
цілком формальним із боку пра-
воохоронних органів. На час на-
писання цього тексту його відчули 
на собі останніми Юрій Луценко 
та інші активісти в сутичці з «Бер-
кутом» під стінами Києво-

У боротьбі з масовими 
протестами 
українська  

влада творчо адаптує 
досвід СРСР та 

сучасної Росії
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ВЛАДА, ОЧЕВИДНО, ХОТІЛА Б 
СПОДІВАТИСя НА ОСТАТОЧНУ 
МАРГІНАЛІЗАЦІЮ й 
УМИРАННя МАйДАНУ



Святошин ського відділка міліції. 
Здебільшого йдеться не про те, чи 
має міліція право вдаватися до 
сили. Ні, зазвичай проблема ви-
никає з масштабами її застосу-
вання. Як і побиття 30 листопада 
та 1 грудня, події під відділком на 
столичному проспекті Перемоги 
мали виразні ознаки переви-
щення службових повноважень 
(це як мінімум). В усіх випадках 
керівництво «органів» заявляло 
про службове розслідування, а че-
рез розгін Євромайдану 30 листо-
пада кільком високопосадовцям 
навіть вручили повідомлення про 
підозру в скоєнні злочину. Та віз і 
нині там, і наразі немає підстав 
вважати, що він зрушить із місця. 
Безумовно, це стимулює і міліцію, 
і легендарних тітушків до даль-
ших порушень закону.

ДРУЗяМ – УСЕ, ВОРОГАМ – 
АНТИМАйДАНИ
Порушення закону тими, хто по-
кликаний його охороняти, не зав-
жди пов’язані з прямим насиль-
ством. Класичний приклад – не 
передбачені законодавством ві-
зити інспекторів ДАІ до активіс-
тів Автомайдану зі спробами по-
збавлення прав за нібито пору-
шення правил дорожнього руху 
під час акцій поблизу маєтків 
можновладців. Щонайменше 
одна така спроба (щоправда, че-
рез суд) уже вдалася. Достатньою 
підставою для судді виявився ра-
порт невідомого інспектора ДАІ, 
правдивість котрого, за словами 
учасників процесу й самого обви-
нуваченого, ніхто не перевіряв.

Порівняно з радянською до-
бою сьогоднішня влада прак-
тично не може протидіяти про-
тестувальникам без порушень за-
кону. В СРСР існувало покарання 
за антирадянську діяльність і на-
віть пропаганду, діяла також ка-
ральна психіатрія, була можли-
вість висилки неугодних за кор-
дон тощо. Нині ці інструменти 
відсутні, тож на пострадянських 
теренах практикується притяг-
нення опонентів влади до юри-
дичної відповідальності за більш 
чи менш надуманими звинува-
ченнями в «звичайних» правопо-
рушеннях. Необхідно зазначити, 
що Україна поки що в цьому 
плані відстає від Білорусі чи Росії, 
де влада фактично будь-якої миті 
може нацькувати спецпризна-
ченців на будь-яку масову акцію 
лише під приводом «несанкціо-
нованості». Водночас прагнення 

української влади реалізувати 
систему «заборонено все, що не 
дозволено» є очевидним. Це під-
тверджують, скажімо, тривалі ба-
талії довкола різних варіантів за-
кону про мирні зібрання.

Протестувальники нерідко 
маніпулюють категоріями прав 
людини, зокрема права на про-
тест. Але відмінність нинішнього 
українського режиму від попере-
дників, аж до часів Леоніда Кучми 
та Леоніда Кравчука, в тому, що 
він навчився маніпулювати цими 
категоріями значно успішніше. 
Так, антимайдан був очікуваним. 
Щось подібне намагалась органі-
зувати ще команда Віктора Януко-
вича взірця 2004 року, коли поїз-
дами Укрзалізниці до помаранче-
вого Києва безплатно доправили 
кілька тисяч шахтарів. Однак то-
дішній президент Леонід Кучма 
не дав згоди на їх прикриття мілі-
цією, а без того штаб Януковича 
не ризикнув виводити своїх при-

бічників на ворожі їм вулиці. Втім, 
у 2006-му регіонали успішно об-
катали технологію масових зі-
брань, і сьогодні масштаби її вико-
ристання обмежуються в них 
лише фінансовим аспектом: якщо 
виділять достатню суму, можна зі-
брати по антимайдану в кожному 
обласному центрі, не виключа-
ючи західних.

Однак процес навчання відбу-
вається буквально на ходу. На 
вже згаданий Автомайдан та пі-
кетування органів влади режим 
навчився відповідати іншими мі-
тингами та пікетами (найбіль-
шими цієї зими були пікетування 
Посольства США, помешкання 
одного з лідерів ВО «Свобода» 
Ігоря Мірошниченка, помеш-
кання журналіста й одного з ідео-
логів Євромайдану Віталія Порт-
никова). Відповідні теми підхо-

плюють контрольовані телека-
нали. Деякі з них діють, як і май-
данівські, лише в інтернеті й ма-
ють у назві слово «громад-
ський»… Неприємний для про-
тестних активістів факт полягає в 
тому, що дим у цьому разі не за-
вжди без вогню. Так, Мірошни-
ченка пікетували нібито на знак 
протесту проти насильства уль-
траправих на Майдані. І хоча де-
які повідомлення про їхні напади 
та пограбування є відвертою 
фальсифікацією, в низці випадків 
інциденти справді мали місце. 
Лише кілька днів тому, напри-
клад, комендант Майдану Арсен 
Аваков мусив вибачатися перед 
киянином Денисом Кикирешком 
за напад кількох самозваних 
«оборонців Майдану», що стався 
посеред білого дня на Хрещатику.

Загалом влада, очевидно, хо-
тіла б сподіватися на остаточну 
маргіналізацію й умирання Май-
дану за тим самим принципом, за 

яким у Росії згасли «болотні про-
тести» (від назви Болотної площі 
в Москві) 2012 року. Однак слід 
розуміти, що в російському ви-
падку неабияку роль у приду-
шенні виступів відіграло відверте 
міліцейське та суддівське сва-
вілля, коли за ґратами на роки 
опинилися люди, ніяк не при-
четні до інкримінованого їм по-
биття поліцейських, а часом і 
жертви самої поліції. Попервах 
українська влада теж намагалася 
йти цим шляхом, ув’язнивши 
дев’ятьох осіб за звинуваченнями 
в нападах на силовиків під Адмі-
ністрацією президента 1 грудня. 
Та більшість затриманих наразі 
довелося випустити. Це показало, 
що російські й радянські сценарії 
боротьби з антивладним протес-
том в Україні повною мірою не 
спрацьовують. Поки що. 

Сутичка між 
активістами 
Євромайда-

ну та бійцями 
спецпідрозді-

лу міліції «Бер-
кут» під Свя-
тошинським 

райсудом піс-
ля  винесення 

вироку василь-
ківським «те-

рористам» 
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Олександра жиленко, 
Київ:
«Якщо говорити про 
найвищі ешелони, то в 
мене є глибоке переко-
нання: сьогоднішня 
українська влада й 
український народ жи-
вуть у двох різних ре-
альностях. Складається 
враження, що при-

владна людина дивиться у вікно й бачить там 
єдинорогів, квіти та морозиво, а потім диву-
ється: чому хвилюється народ? Тому я став-
люся до влади як до інстанції, яка начебто 
має виконувати якісь певні функції щодо, про-
бачте, покращення життя країни, але не 
може їх виконувати через перебування в ін-
шому вимірі буття.
«Поворотним» моментом для мене стало 30 
листопада. Раніше ставлення до влади було 
«всі люди при владі однакові, тож нехай вони 
роблять щось своє, тільки мене хай не чіпають 
і не заважають жити». Сьогоднішнє ставлення 
– переконання, що ці люди навіть не заморо-
чуються тим, аби вдавати із себе «слуг на-
роду». Здається, ті, хто дорвався до влади, на-
малювали собі таку картину світу, в якій вони 
граються в політику й будують собі симпа-
тичні триповерхові будиночки, іноді сходячи 
до того, щоб укласти якусь угоду або відвідати 
публічний захід. Немає жодного відчуття, що 
ці люди розробляють якісь плани розвитку 
країни чи бодай окреслюють якісь шляхи на 
два-три роки вперед. це трішки лякає, тому, 
звісно, з такою владою не хочеться мати жод-
них справ через її ненадійність і некомпетент-
ність.
Кожен громадянин, від олігарха до приби-
ральниці, повинен мати змогу брати участь у 
вирішенні питань устрою нашої держави та її 
розвитку. Сьогодні, на жаль, цього немає. На 
найвищому рівні відбуваються самодурство 
та узурпація влади, що згодом проявляється 
на місцях. Сама структура держапарату побу-
дована таким чином, щоб не дати звичаній 
людині почуватися правовою одиницею, 
здатною вплинути на ситуацію в країні. Саме 
тому, попри всі спірні моменти, я вважаю по-
дії останніх півтора місяця дуже позитив-
ними, бо ж громадяни почали усвідомлювати 
свою силу і свій потенціал, який у єдності з ін-
шими хорошими людьми має всі шанси ма-
ленькими кроками привести до глобальних 
змін».

Андрій Рибалко, 
Суми:
«Ставлення до нашої 
влади в мене було за-
вжди негативним. На 
краще воно, звісно, не 
змінилось. Був момент, 
коли я схвалював 
окремі дії влади, на-
приклад підготовку до 
підписання асоціації з 

ЄС. Однак навіть ці процеси згорнулися. Тепер 
– гірше вже нікуди. У гірший бік змінилося й 
ставлення до провідних опозиційних партій...
Загалом влада й народ в Україні живуть у 
різних вимірах. Ті, хто обіймають найвищі 

посади, надзвичайно відірвані від реалій 
життя звичайного українця, який уже не 
сподівається, що влада робитиме щось 
корисне, а хотів би, щоб вона не коїла чо-
гось лихого. Найактивніші висловлюють 
незадоволення діями влади, але їх ігно-
рують і вдають, що це не протест, а полі-
тичні ігри.
Хоч як це сумно, джерелом нашої влади 
справді є народ, оскільки поки що народ не 
зміг її повалити. Доки українці платитимуть 
податки, виконуватимуть рішення судів і ра-
хуватимуться з міліцією, ця влада є легітим-
ною».

Катерина Серко,  
Харків:
«Влада – це збочення 
сили, так само як сек-
суальний садизм – 
збочення статевої лю-
бові». це Фромм, із 
яким я згодна. Влади 
як окремого суб’єкта 
взагалі бути не пови-
нно. Є певні особи, які 

представляють інтереси людей і залиша-
ються легітимними, поки прямо пов’язані з 
народом, що їх обрав. Коли вони втрачають 
зв’язок із громадою, вони повинні втрачати 
і свої владні повноваження.
В Україні діє якась садо-мазо-система 
влади. З одного боку, влада як окрема 
каста вже не виконує замовлень народу і, 
по суті, вийшла за межі законності.
Чи змінилось моє ставлення до української 
влади за останній час? Мова про еволюцію 
знань. Що більше дізнаєшся про їхні дії, то 
гірше ставлення. Але ставлення до влади не 
змінилось, бо вона не змінилась. це є кістяк 
сталої політики, сталих міфів і старих мето-
дів. Вони думають, що, аби покращити свій 
імідж, достатньо пустити перед танком на-
родний хор».

Роман Кулик, Київ:
«І до Євромайдану я 
перебував у глибокій 
опозиції до неї, і що-
дня стикався із пока-
зовими вчинками 
правлячого угрупо-
вання... Події останніх 
56 днів лише вкотре 
закріпили за Янукови-
чем та його оточен-

ням імідж дуже хитрих клінічних ідіотів із 
залізною хваткою та фатальною безкомп-
ромісністю.
На даний момент я не відчуваю, що «джере-
лом влади є народ», оскільки активна частина 
суспільства вказала партії влади на необхід-
ність змін та оновлення еліт, але всі «останні 
попередження» народу були проігноровані. 
Однак розуміння цього виразу для мене – це 
можливість як кожної територіальної громади, 
так і народу загалом впливати на механізми 
прийняття рішень у країні на всіх рівнях і наяв-
ність ефективних, доступних кожному грома-
дянину способів контролю чиновників та існу-
вання соціальних ліфтів, тобто можливості для 
кожного стати частиною владного апарату...»

яК УКРАїНЦІ СТАВЛяТЬСя ДО ВЛАДИ

Катерина Кобко, 
Київ:
«Влада є влада. 
До неї ніхто ні-
коли й ніде пози-
тивно на сто відсо-
тків не ставився, і 
особливо в Укра-
їні. Але нинішній 
уряд виїв увесь 
кредит довіри 

українців – від Заходу й до Сходу, зробив 
за останні роки, а особливо місяці тита-
нічну роботу над тим, щоб практично всі 
в країні зажадали усунення такого неа-
декватного політичного режиму. Моє 
ставлення цілком корелює з тими, хто 
жертвував і жертвує наразі своїм часом і 
здоров’ям задля того, щоб щось змінити 
на краще. Моя відраза до влади жевріла 
впродовж років її панування і як досягла 
свого апогею 30 листопада, тримається 
стабільно на рівні. Навіть не уявляю, яким 
чином ПР може себе реабілітувати. Вони 
перейшли межу. І вони це знають, і ми. 
Джерелом влади є народ... це означає, 
що коли в народі з’явилась така потреба, 
то його невід’ємним правом є самостійно 
послати у відставку й уряд, і президента. 
Законним методом. І вони зобов’язані 
підкоритися. На жаль, як ми можемо ба-
чити з подій донедавна, народ мають на 
увазі в усіх розуміннях. Законні методи не 
спрацьовують, та й не може бути інакше в 
олігархічній державі, керованій «блат-
ним» президентом».

Ольга Лозинська, 
Львів:
«Влада в нашій 
країні – це якийсь 
парадокс. Осно-
вна стаття Консти-
туції проголошує, 
що джерелом 
влади є народ. І 
от цей народ у 
кількості більш ніж 

мільйон осіб виходить на майдан Неза-
лежності, вимагаючи, щоб отой, що ми 
називаємо його «гарантом» цієї самої 
Конституції, отой, портрети якого ще ви-
сять у кабінетах чиновників, почув нас! І 
це парадоксально: народ як джерело 
влади мерзне на морозі, щоб Янукович 
виконав свої обіцянки про «стабіль-
ність»... Утім, хоч би як іронічно це зву-
чало, в нас справді все доволі стабільно 
було до революції: стабільно обкрадали 
бюджет, стабільно наша країна котилася 
до прірви, стабільно всі мовчали... Я 
знаю, багато людей утомилися стояти на 
Майдані. Але те, що говорять, ніби люди 
розійдуться, – як на мене, лише бажання 
влади поширити такі чутки, щоб слабші 
зневірилися, щоб посіяти сумніви. Але 
Майдан не розійдеться – аж поки ми змі-
нимо президента на справжнього га-
ранта, який виконуватиме вимоги україн-
ського народу, поки Україна підпише асо-
ціацію з ЄС, поки кожного українця почу-
ють».
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Андрій Мохник,  
«Свобода»
Коли в державі полі-
тична криза, то й відпо-
відальність має бути по-
літична. Очевидно, 
уряд уже неспромож-
ний виконувати свої 
обов’язки і він на-

стільки нелегітимний, що в очах суспільства 
уже відставлений. По суті, ПР як правляча 
партія мала б на це погодитися, скомпону-
вавши натомість інший, з інших людей і з ін-
шими завданнями. Бо те, що із соціально-
економічної кризи треба якось виходити, – 
це зрозуміло, як і те, що треба вирішувати 
питання погашення боргів, перемовин із Єв-
ропою та Росією. Але цей уряд, оскільки він 
нелегітимний усередині, уже не має автори-
тету й назовні.
Влада перебуває в паралельному світі. Вони 
так легко пішли на канікули, бо думали, що, 
коли приїдуть на сесію, ніякого Майдану вже 

не буде і ніяких вимог до них також. Воно 
якось саме затихне й помре. Влада живе 
ілюзіями. Бо насправді парламентська опо-
зиція і партії, які до неї входять, є тільки час-
тиною того революційного процесу, що від-
бувається в суспільстві. Вони не є керівни-
ками. Так, можливо, вони десь на перших 
ролях, можливо, є певними моторами, але, 
однозначно, вони лише частина процесу. І 
навіть якщо здійсниться мрія ПР і опозиція 
замкнеться тільки в стінах Ради, то Майдан 
не щезне, і питання, які поставило суспіль-
ство перед владою, також. Понад те. Міль-
йони людей, які побували на Майдані за ці 
півсотні днів, теж нікуди не дінуться. У них 
змінилася психологія, вони позбулися 
страху, реалістичніше дивляться на світ, і 
брехня їх не збиває зі шляху. І це свідчить, 
що так чи так ця влада приречена. Бо на-
справді активна непродажна частина сус-
пільства не сприймає її, а значить цей режим 
позбавлений будь-яких можливостей твердо 
стояти на ногах. На чому вони тримаються: 

на «Беркуті», на Внутрішніх військах, на ДАІ, 
на прокуратурі, на продажних судах, на по-
датковій. Тобто тільки на силовій карально-
репресивній системі.
Наявна система влади, безумовно, потре-
бує змін. Багато речей треба взагалі децен-
тралізувати. Керівників низової ланки має 
вибирати громада, аж до районного на-
чальника міліції та місцевих суддів. Тоді оце 
наближення до громади не дасть їм відри-
ватися від землі. Окрім того, в нас надзви-
чайно роздутий державний апарат. Там є 
купа дублювань та непотрібних функцій і 
дуже багато ледарів, які лише вирішують 
свої питання. Але першоосновою мусить 
стати перезаснування цілих інституцій. На-
самперед у правоохоронній та судовій сис-
темі. Треба сформувати нову правоохо-
ронну систему на конкурсній основі з нор-
мальними гарантіями та соціальним паке-
том і водночас великою відповідальністю за 
будь-які незаконні прояви. Інакше резуль-
тату не буде.

Сергій Міщенко, позафракційний  
Я впевнений, що влада повинна послухати, аби стабілізу-
вати ситуацію в країні. В неї є два варіанти. Слухати своїх лю-
дей (кажу не про опозицію, а про своїх людей) або ігнору-
вати їх. На сьогодні я бачу ігнорування. Вони обрали таку 
тактику, думаючи, що воно здується, зникне. А я впевнений, 
що воно нікуди не зникне. Воно вже всередині. У людей, які 
там. Вони можуть там, на Майдані, не стояти, але воно в них 
уже всередині, цей Майдан і ця ситуація. І тому, якщо влада 

не зрозуміє, що треба йти на якісь поступки, нічого не буде. Може стати більше 
кримінальних справ, більше притягнень до відповідальності, більше посаджених 
у в’язницю, але кожна сила викликає вдесятеро більшу силу.
Тому, якщо вони зрозуміють, що треба йти на якісь поступки, бодай звільнити 
цих затриманих людей, принаймні відправити у відставку Захарченка, хоча б 
тимчасову слідчу комісію створити, ну як мінімум щось, воно відразу розблоку-
ється. Зрозуміло, що нікуди не дінеться, але градус напруження зніме момен-
тально.
Я не бачу, щоб у влади було усвідомлення потреби змін системи. Буром, танком 
бульдозером так, як було раніше, і вони вважають що це спрацьовувало. Вони 
кажуть: «Ну дивіться, бульдозер спрацював на цих п’яти округах? Спрацював. 
На виборах президента спрацював, на зачистці Майдану спрацював, із подат-
ковим Майданом спрацював. Усе спрацювало».
Змінити зараз систему влади неможливо. Згадайте останні вибори в п’яти окру-
гах. Я сам мажоритарку пройшов. Ви знаєте, що і опозиція, і влада проти мене 
боролися, але люди в окрузі не продалися. Повірили й не продались – і прого-
лосували з величезним відривом. Поки людина продаватиметься за 200 грн чи 
як бабці за гречку в Києві, нічого не буде. Я завжди казав на своїх зустрічах: 
«Хлопці, беріть гроші, але дулю в кишені тримайте. Голосуйте як вам серце під-
казує, а гроші беріть». І це спрацювало. Нас порятує дуля в кишені. Із того, що 
вони накрали, вам хоч трохи віддадуть. Але якщо візьмете гроші і проголосуєте 
так, як вам скажуть, то у вас завтра не 200 грн, а тисячі заберуть. це треба лю-
дям пояснювати. От коли не продаватимуться, тоді й можливо буде змінити сис-
тему влади. Бо владу насправді не хвилює, люблять її чи ні. Вона думає, що все 
зможе купити. Її девіз: «Бабкі рєшают всьо».

Анатолій Кінах, ПР
Усі повинні розуміти, що вихід зі 
складної ситуації має бути мирним 
і демократичним, без силових ме-
тодів. Такий шанс є. А для цього по-
трібен діалог. І в цьому контексті є 
питання й проблеми. Діалог між 
державою та суспільством, вла-
дою, опозицією. І він не повинен 

концентруватися лише навколо загальнонаціонального 
круглого столу, а має бути постійним, за всіма секто-
рами. І треба шукати компроміси, які відповідають наці-
ональним інтересам України. Іншого варіанта я не бачу. 
У жодній революції немає переможців. Ми нині перебу-
ваємо під впливом серйозних сценаріїв як із Заходу, так 
і зі Сходу. Перетворюємося не на суб’єкта, а на об’єкт 
міжнародної політики. І саме ці питання мають бути в 
основі діалогу. А щодо якісних змін у боротьбі з коруп-
цією, щодо верховенства права, рівності всіх перед зако-
ном, то це потрібно робити. Розчарування молоді в не-
підписанні Угоди про асоціацію, соціальні й побутові 
проблеми, які накопичуються не перший рік, відсутність 
діалогу, недовіра до держави і влади незалежно від ко-
льору – все це й стало поштовхом до того, щоб люди ви-
йшли на Майдан. Незалежно від його назви – чи то май-
дані Незалежності, чи то Європейська площа – люди сто-
ять із дуже подібними проблемами: бажання бути впев-
неними в завтрашньому дні, відчувати гідність, те, що 
держава тебе захищає. ці проблеми непокоять україн-
ців і виводять їх на вулиці. Не треба ділити людей на пер-
ший і другий сорти залежно від того, хто де стоїть. це 
наше суспільство. І зараз ситуація така серйозна, що кри-
зові тенденції можуть призвести до виникнення загроз 
державності. Й нам необхідно консолідуватися. 

Вітчизняні політики прокоментували Тижню своє бачення 
влади й можливості виходу з політичної кризи в Україні
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Володимир Огризко, міністр закордонних 
справ України (2007–2009), член ініціативної 
групи «Праві»

Питання докорінної зміни влади насправді 
глибше, ніж ми думаємо. Відповідь на нього 
полягає в тому, чи ми доживемо до того мо-
менту, коли в нас нарешті виникне громадян-
ське суспільство, яке буде здатне формулю-

вати завдання перед владою. Будь-якою, під будь-яким партій-
ним прапором. У нас сьогодні протилежна ситуація: громадян-
ському суспільству нав’язують ті речі, які йому, власне, не по-
трібні. Отже, завдання теперішнього Євромайдану і євромайда-
нів по всій Україні полягає в тому, щоб сприяти появі реального 
громадянського суспільства. І тоді було б логічно, щоб на «полі-
тичному тендері» ті, хто претендує найкращим чином виконати 
поставлені громадою завдання, дістали б його підтримку.  
Учасниками тендера можуть стати представники і нинішньої опо-
зиції, і громадянського суспільства. Бо в теперішніх умовах зна-
йти тих, хто швидко буде готовий до складних і в організацій-
ному, і в фінансовому плані перегонів, доволі важко, хоча й ви-
ключати цього не можна. Тому я думаю, що це буде такий собі 
мікс між тими, хто сьогодні вже є, і тими, хто може з’явитися, у 
разі, звичайно, якщо громадянське суспільство знову не повер-
неться до сплячки. 
З такою соціальною базою, на яку спирається нинішня влада, го-
ворити про якісь позитивні речі для суспільства навряд чи можна. 
Оскільки в нас економіка є кланово-олігархічною, вона, власне, 
визначає, хто буде на чолі країни. Тому очікувати, що теперішня 
влада думатиме про суспільство, а не про тих, хто її поставив, на-
ївно. 
Силовики і сприяння з боку Росії – це вже механізми того, у який 
спосіб влада тримається. Силовики, принаймні в нашому ви-
падку, не окремий гравець, а просто інструмент, механізм. Щодо 
зовнішніх впливів, то є певний збіг інтересів, але дуже тактичний, 
теперішньої української влади і Кремля з метою збереження себе 
в Україні (з погляду української влади) та посилення позицій Росії 
в Україні через цю владу (з погляду Москви). На мою думку, тут 
немає стратегічного розуміння і стратегічного збігу інтересів, бо 
будь-яка олігархічна група до останнього рятуватиметься від 
того, щоб її не поглинули конкуренти, тим більше російські.
Співпрацюють із керівництвом ті самі українські громадяни, які в 
силу обставин, у які вони поставлені, змушені обслуговувати тих, 
хто їх гнобить. Тому в момент, коли ситуація для влади докорінно 
змінюється, вони стають на бік переможців або бодай тих, хто 
хоча б вербально висуває вимогу її зміни, поліпшення соціальної 
ситуації. Я не думаю, що це окремий клас або окремий проша-
рок, адже в конторах чи міністерствах сидять, власне, ті самі 
люди, яких ми бачимо щодня на вулиці й у яких здебільшого ті 
самі проблеми, як і в решти громадян. 
Громадянське суспільство мені зараз нагадує дрімаючий вулкан, 
який нарешті прокинувся. Але, на жаль, опозиційні лідери енер-
гію того вулкана не перевели в практичні дії, і є загроза, що ця 
активність почне спадати, якщо вже не спадає. Отже, я вважаю, 
що нині завданням громадянського суспільства є знаходження 
дуже конкретних форм Дії. Саме Дії з великої літери, яка і зможе 
людей консолідувати, зблизити, зробити партнерами. Для цього 
потрібні нові форми роботи, а не просто проголошення правиль-
них, але загальних і не дуже реалістичних гасел, які ми чуємо на 
Майдані.
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Спірідон Кілінкаров, 
КПУ
Я думаю, що до прези-
дентських виборів ви-
рішити ситуацію не 
вдасться. Все, що за-
раз відбувається в пар-
ламенті, явно чи заву-

альовано, пов’язано з кампанією 2015 
року. Думаю, що нагнітання пристрастей 
наростатиме з наближенням дати голосу-
вання. І головне завдання всіх політиків і 
від влади, і від опозиції все ж таки збе-
регти мир, який поки що є в нашій країні. 
Хорошої влади в принципі не буває. Будь-
яка влада в будь-якому суспільстві кимось 
підтримується, кимось не сприймається, і 
це абсолютно нормально. Але є ще закон. 
Помилка влади була в тому що вона про-
тягом довгого часу в особі Кабінету Міні-
стрів заявляла про перспективи підпи-
сання Угоди про асоціацію. І ми від по-
чатку виступали і казали, що асоціація 
несе нам економічні збитки, вона неви-
гідна Україні. Але, на жаль, нас не почули. 
Потім раптом Кабмін це усвідомив. Для 

чого треба було провокувати таку ситуа-
цію? 
Якщо говорити про людей які стоять на 
Майдані, то там є різні: і підприємці, і без-
робітні, і певні незадоволені соціальні 
групи. І ось тут владі треба було б не про-
сто звернути увагу загалом на Майдан, а 
конкретно розібратися, хто і проти чого 
туди прийшов. Розібратися з окремими 
соціальними групами, незадоволеними 
діями влади, вести переговори. З політи-
ками вести переговори немає сенсу. З 
ними неможливо домовитися ні про що. 
Бо кожен із них бачить себе президентом. 
Причому люди, які кажуть про демокра-
тичні цінності, насправді є носіями раб-
ської психології. Бо вони з рабів хочуть 
стати господарями, але не хочуть ліквіду-
вати рабовласницький лад. Якби вони ви-
йшли на Майдан і сказали: «Так жити не 
можна, ми хочемо змінити цю країну», то 
міняти країну треба починаючи з Консти-
туції, з політичного ладу, з переходу до 
парламентської республіки. Згадайте їхні 
перші вимоги. Там побили, там ще щось. 
Але почекайте, ви людей на Майдан за-

для чого вивели, щоб що? Сьогодні вони 
кажуть, що треба поміняти Януковича, 
Азарова. Поміняти Януковича на кого, на 
Кличка чи на Яценюка? Таким чином ми 
щось змінимо в цій країні? 
Я думаю, що Янукович після всіх цих по-
дій має зробити певні висновки. І най-
перше в оточенні своєї команди. Оче-
видно, що ситуація склалася неодноз-
начна. У цьому процесі беруть участь, зо-
крема, й олігархи. Їм сьогодні неком-
фортно. Або корита не вистарчає, бо 
криза, або, можливо, Янукович для себе 
прийняв рішення й обмежив їхні можли-
вості. Але не тому що це було його вну-
трішнє переконання, а через економічну 
ситуацію. Олігархи ніколи не погодяться 
на сильну владу. Чим слабша влада, тим 
сильніший вплив людей, у яких є великі 
фінансові ресурси. Тому вони завжди ста-
витимуть на слабшого, щоб вирішувати 
всі свої питання. У країні все змінюється: 
президенти, уряди. І тільки олігархи не 
змінюються. 

Підготували Роман Малко, Стас Козлюк

Олег Медуниця, ВО «Батьківщина»
Влада повинна говорити з людьми, говорити 
з тими хто закрутив цю ситуацію, тобто з опо-
зицією. Якщо говоритимуть мовою ультима-
тумів і погроз, через щити «Беркута» і Вну-
трішніх військ, діалогу не буде. Ситуація 
тільки напружуватиметься. Всіх уже не заже-
нуть у гетто й не залякають. Людей вивело на 
вулицю не лише питання євроінтеграції. На-

самперед це втома суспільства від політики уряду й ПР. це їхнє 
тупе ігнорування громадянського суспільства та опозиції. Відпо-
відно вони самі себе загнали в кут.
Будь-яка влада після цієї буде кращою. Наскільки, це питання. 
Якщо виявиться розумніша, то змінюватиме систему, в якій функ-
ціонуватиме. Якщо нічого не змінюватиме, через кілька років 
опиниться там, де нинішня. це абсолютно очевидно. Якщо це не 
буде Майдан, то буде в якійсь іншій формі. Просто цих можна за-
гнати тільки Майданом, а якусь іншу владу можна було б і по-
іншому.
Наскільки чиновники готові змінюватися? Ну є різні чиновники. 
Так само, як різні працівники міліції та «Беркута». Просто сис-
тема тут згнила з голови. Якщо ці люди, які зверху, будуть справді 
зацікавлені в реальній боротьбі з корупцією, а не на рівні гасел, 
то систему можна змінити й можна змінити чиновників. Не всіх, 
деяких просто треба замінити. От суддів, наприклад, чи прокуро-
рів. Я не знаю, що змінювати в суддівській системі, кого на кого. 
Їх просто треба всіх звільнити.
Сьогоднішня влада не готова змінюватись. Вона, як щур, якого за-
гнали в кут. Він або підгинає хвіст, або стрибає на тебе. Як вони по-
ведуться, спрогнозувати абсолютно неможливо. Ми, опозиція, за-
вжди казали, що готові говорити. Що нам треба, аби вони цивілізо-
вано здали владу. Слід забезпечити прозорі чесні вибори, звіль-
нити всіх, кого затримали, амністувати людей, перевести в правове 
поле діяльності правоохоронні органи. Ну якщо вони на це справді 
підуть, то можемо говорити. А коли це тільки декларації, а потім 
«вибачте, ми їх не впізнали, хто кого бив», тоді все буде як є.

Ірина Геращенко, УДАР
До ситуації, яка нині склалася в Україні, як 
на мене, призвели корупція, невдоволення 
людей соціальними, економічними стан-
дартами. І тим, що влада, чомусь вирішила, 
що може одноосібно вирішувати питання, 
які є в компетенції народу. Влада зараз у 
такій позиції, що вона прийшла навічно і 
Україна – це її вотчина. це неправильно.

Її навряд чи цікавить питання рейтингу або підтримки серед 
людей. В країні немає грошей, бізнес стоїть, антимайдан до-
рого обходиться організаторам. Хоча він триватиме доти, доки 
у ПР будуть гроші. Може, хтось це робить лише для того, аби 
створити картинку для ТВ, показати кілька сюжетів на УТ-1, який 
дивиться президент, продемонструвати, що в Україні нібито є 
«майдан», який владу підтримує. 
Маємо ту партію і ту владу, яка не збирається чесно перема-
гати на виборах. Певно, вони розраховують, що голоси раху-
ватиме «Беркут», а йому все одно, скільки там буде бюлете-
нів за Януковича, вони рахують згідно з іншими законами ма-
тематики. Якби йшлося про чесну перемогу у 2015-му, то була 
б інша політика в Україні, враховували б думку суспільства. А 
так у нас намагаються взяти кредити на проїдання, аби ки-
нути пенсіонерам по 100 грн, учителям по 100 грн, купити 
офіційно прихильність бюджетників, залякати когось, улашту-
вати «каруселі».
Влада впевнена, що компроміси з опозицією та суспільством їй 
не потрібні. Оскільки це з її боку буде проявом слабкості. Вона 
стоїть приблизно на такій позиції: «Коли я правий, то правий 
завжди». І про це свідчить не лише глухий кут, у який зайшла 
політична криза, а й репресії, які не зупиняються, а посилю-
ються. Проти активістів і Євромайдану, і Автомайдану. Бачимо, 
що влада намагається вирішити ситуацію не переговорами, а 
способом репресій.
Опозиція оголосила свої вимоги, і вони є вимогами більшої 
частини суспільства. І ми ними не поступатимемося.
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ж
оден режим не тримається ні на чому, 
окрім нашої віри в те, що він легітимний. 
Судячи з усього, немає критичної маси, 
яка вважала б нинішній режим нелегітим-

ним. Люди і далі сплачують податки. Держслуж-
бовці виходять на службу, бізнес працює, метро хо-
дить, тобто за великим рахунком, відійшовши на 500 
м від Майдану, ви перебуватимете у звичайній ситуа-
ції. Майдан – місце, де чинний режим не працює. 
Попри бажання можновладців, це місце, ця геогра-
фічна точка залишається поки що там. Цілком імо-
вірно, що енергія, яку протестувальники мали на по-
чатку всіх подій, перша енергія, спричинена відмо-
вою від підписання угоди, друга енергія, яка виникла 
через побиття молоді, – це та енергія, яка може бути 
вичерпана. Енергія протесту має свій ліміт. 
Однак процес запущено. Будь-яка легітимність 
влади має формальну і субстантивну частини. Під-
дати сумніву формальну легітимність українського 
президента важко, проте все ж підстави є, і переду-
сім це тиск на Конституційний Суд і його рішення. 
Фактично ми маємо ситуацію, коли формально є 
підстави вважати нинішній режим не до кінця легі-
тимним. Ця сіра зона ле-
гітимності якраз найгір-
ший варіант, який може 
бути. Субстантивно ре-
жим залишається пев-
ною мірою легітимним. 
Оскільки він не впав за 
час повстання, отже, не-
має критичної кількості 
людей, яка ставить під 
сумнів легітимність. 
Звичайно, перебуваючи в сірій зоні легітим-
ності, цей режим уже не зможе правити так, як 
було до кінця жовтня 2013 року. Бо що таке ле-
гітимність?! Фактично визнання, що влада має 
право мені вказувати. Перебуваючи в сірій зоні, між 
так і ні, вона дедалі більше мусить застосовувати 
силу, насильство. Це буде «холодна війна» між уря-
дом та громадянами, і якраз вона може привести до 
того, що режим впаде. То вже питання місяців.
Зміна влади, найімовірніше, радикально не змінить 
у середньостроковій перспективі ситуацію. Тільки 
якщо почнуться інституційні перетворення. Саме 
вага і важливість Європейського Союзу полягають у 
тому, що він може подарувати нам певні моделі ін-
ституційних змін. Досвід зміни цих посткомуністич-
них країн у ЄС є, і негативний, і позитивний. Нам 
треба наслідувати радше польський, словацький 
зразки й багато працювати. Взагалі ми втратили за 
22 роки чимало часу і ресурсів. Соціальний час – це 
найбільший ресурс, який мала Україна. Ми його 
втратили так багато, що реформи коштуватимуть 
нам тепер значно більше, а шкода, якої завдає кожен 
день правління цих політичних еліт, зростає щодня. 
Середня ланка (менеджери для нинішніх еліт. – 
Ред.) постала в часи постпомаранчевого безладдя. 
Вони мають досвід такого непевного існування, де 
корупція була дрібна, безболісна, нешкідлива. Вони 
ставали частиною цих корумпованих систем, дер-

жавного управління та бізнесу, які в якийсь момент 
вже було важко відрізнити, і коли в 2010–2011 роках 
змінився характер правління, вони переживали 
шок. Адже звикли до певної корумпованої анархії, а 
тепер анархія і корупція стали впорядкованими. 
Остання дістала назву «консолідоване правління». 
Консолідація за часів Віктора Януковича відбулася 
від центру і до останньої сільради; партія влади 
справді контролює більшість формальних органів 
влади, фінансові потоки. До того ж всередині цієї 
консолідованої влади відбулися процеси суперкон-
солідації: якщо було шість великих фінансово-
політичних груп, із яких складалася Партія регіонів 
у 2010-му, то на 2013-й ми говоримо про одну вирі-
шальну, дві-три впливові й дві, які відійшли на мар-
гінес. 
У результаті протестів сталася цікава ситуація: знову 
відбулася консолідація, тобто ті групки, які маргіна-
лізувалися, були повернуті, вони знову в орбіті, пре-
зидент, як і раніше, з ними розмовляє. Тобто ця 
верхня ланка знову пішла на співпрацю, олігархи 
все ж таки не стали в опозицію до президента. І от та 
нижча ланка, що внаслідок консолідації стала час-

тиною системи цієї сис-
теми корупції, тепер є за-
ручницею. Кожен рух, 
кожен їхній інтерес зале-
жить від успіху верхньої 
ланки. З одного боку, я 
бачу кілька прикладів, 
коли upper-middle 
managers приєдналися 
до Майдану, але це їм ко-
штувало їхніх посад, 

тобто ті люди, які співпереживають і підтриму-
ють ідеологічно протести з ліберальних мірку-
вань, націоналістичних міркувань. 

Однак їхній економічний інтерес тепер міститься 
саме в цій владі. Кожна зміна, рух при владі дає 
змогу тим, хто в середній ланці, зробити крок упе-
ред, і це могло би бути мотивом для тих людей, але 
не сталося. Знову ж таки згадані домодернізаційні 
авторитарні режими створюють системи клієнтел – 
ваш економічний рівень навіть у найнижчій ланці 
залежить від них. Оці тітушки… Поки я був на Май-
дані, ходив на той бік, розмовляв із людьми, чув 
їхню логіку. Їхній інтерес менш ідеологічний, менш 
правовий, але більше економічний і є якраз у цій 
надзвичайно несправедливій, формально не описа-
ній, а втім, ефективній системі перерозподілу ресур-
сів. Оскільки альтернативу знову ж таки ніхто не 
пропонує, вони підтримують те, що є. Думаю, втра-
тивши можливість швидких змін, треба готуватися 
до довгих. 2014 рік буде довгим, болючим процесом, 
відбудеться розкол, вочевидь, серед опозиції, і це 
буде на краще. А проте ми матимемо і сильні гро-
мадські протополітичні рухи. У нас є досить сильні 
кандидати: що Порошенко, що Кличко, які є при-
йнятними для більшості населення в Україні й для 
зарубіжних партнерів, причому і на Півночі, і на За-
ході. Понад те, навіть для груп при владі обидва не є 
чужими. 

Сіра зона легітимності

Автор: 
Михайло 
Мінаков, 

політичний 
філософ, 

президент 
Фонду 
якісної 

політики

№ 3 (323) 17–23.01.2014|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|27

|погляД
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ВТРАТИЛИ ТАК БАГАТО, щО 

РЕФОРМИ КОШТУВАТИМУТЬ 
НАМ ТЕПЕР ЗНАЧНО БІЛЬШЕ
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Автор: 
Тарас 

Чорновіл

По різні 
боки 
барикад

Н
инішня система влади тримається на кіль-
кох підвалинах. Перша – фактор страху, 
який виникає і в членів фракції Партії ре-
гіонів, і в цілої низки місцевих еліт, котрі 

розуміють, що вони можуть діяти абсолютно сва-
вільно, виходячи за рамки законів і Конституції. 
А протидія теперішній владі може призвести до 
дуже жорстких, абсолютно непрогнозованих на-
слідків як у бізнесі, так і в політиці. І це паралізу-
ючий фактор.
Другий елемент – загальна корупційна скла-
дова в країні. Будьмо відвертими: ті, на кого ке-
рівництво може відкрито й жорстко тиснути, як 
правило, так само не є чистими і чесними. І, на-
певно, не було б перебігання в парламенті з 

фракції у фракцію, неприродного формування 
більшості тощо, якби включення людей до 

списків представниками опозиції чи призна-
чення на місцях не відбувалося з використан-
ням корупційної складової. Якби в політику і ве-
ликий бізнес приходили люди чесні, які створю-
вали бізнес своїми руками, а не крали, на них 
було б набагато важче тиснути. 
Третій фактор – планомірна діяльність ниніш-
ньої влади з формування дуже однорідного про-
владного середовища на місцях. Це насамперед 
стосується Східної та Південної України, але 
значною мірою й Центру. Впродовж багатьох ро-
ків цілеспрямовано створювалося загальне ад-
міністративне тло, що підзвітне виключно пре-
зидентові. І від людей вимагали стовідсоткової 
вірності не загалом якійсь аморфній владі, а 
конкретній особі та її представникам. Тобто ті, 
кого ми за «старою» обізнаністю вважаємо 
людьми, як-от Ахметов, Фірташ, дуже часто та-
кими вже не є. На сьогодні вони добре зрозу-
міли, хто господар, і вже поклялися на вірність 
безпосередньо Януковичу і його представникам. 
Згадайте хоча б історії з керівниками Львів-
щини, наприклад, Горбалем, який лише трохи 
побув у ролі того, хто вміє домовлятися з ін-
шими середовищами. І мова, до речі, навіть не 
про опозиційні кола.
Янукович навіть заручився ще одним важелем 
тиску: у разі бунту олігархів вони матимуть 

дуже серйозні проблеми на місцях, бо там уже 
немає їхніх людей. 
І ще одне, на чому тримається ця влада, хоча я 
назвав би це не силою, а колосальною слаб-
кістю на найближчу перспективу, – зростання 
впливу Росії в Україні. З одного боку, Москва 
фінансовими вливаннями чи тимчасовими 
знижками ціни на газ може врятувати владу 
Януковича. З другого – у певний момент усу-
нути його або ліквідувати, фізично чи полі-
тично. Хоча на сьогодні використовується ро-
сійський ресурс, який є впливовим на Сході 
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СУМНІВНИЙ 
ОПЛОТ. 
Люмпенізовані 
верстви 
населення –
єдина підпірка 
нинішньої 
влади

України, використовується фактор російських 
спецслужб і російських політтехнологів, що 
може створювати атмо сферу страху, а крім 
того, видимість ефективності системи, коли 
влада, яка в Україні встановилася дуже не-
вміло, може сьогодні утримуватися на місцях. 
В Україні влада діє за принципом окупаційної. 
Її методи є саме такими. А система прийняття 
рішень ґрунтується на креольських принципах 
залежності від іншої держави. Така система 
дуже типова для країн Латинської Америки. 
Подібний варіант креольської держави, коли 
владу зневажають усі, навіть ті, хто виходить 
на провладні мітинги, вдається утримувати, з 
одного боку, через слабку і нікудишню опози-
цію, а з другого – завдяки підтримці спец-
служб іншої країни, яка виконує роль певного 
окупанта, а також певним фінансово-еко но-
мічним вливанням останньої.
Креольський режим зазвичай не спирається на 
якісь прошарки населення. Ця влада вимагає 
від великого і середнього бізнесу чималих пе-
редплат із податків – вибивання коштів на май-
бутню виборчу кампанію зі своїх по всій Цен-
тральній і Південній Україні. 
Чи можна сказати, що 
вона є представником 
великого бізнесу? Оче-
видно, що ні, але він 
змушений її фінансу-
вати. Влада живе ко-
штом олігархів, фак-
тично займаючись ре-
кетом і вибиваючи з 
них гроші. 
Очевидно, ця влада 
може спиратися на 
люмпенізовані верстви 
населення, яким у 
принципі достатньо невеликої проплати 
(200–300 грн, чого вистачить на горілку) за те, 
щоб вони виступили на її підтримку, але без 
якоїсь перспективи опертя на них у майбут-
ньому. Це тітушки і подібні до них. Ось єдина 
підпірка нинішньої влади. 
Водночас за такого розвитку подій теперішня 
Верховна Рада може бути останньою, де при-
сутні олігархи чи їхні представники. Тому що 
Янукович боїться, що вони в якийсь момент усе 
одно підуть проти нього. Своїм «гарант» не ві-
рить набагато більше, ніж чужим, і своїх боїться 
більше, ніж чужих. 
На сьогодні владу обслуговує гвардія людей, 
яких поступово роблять з представників олігар-
хів представниками персонально Януковича. І 
він постарається таку двозначність усунути. Це 
будуть сірі люди, абсолютно сірий список, у 
якому з’являтимуться прізвища якихось поетів 
на кшталт Білаша, музикантів та співаків на 
кшталт Повалій. Така собі віддяка за вірнопід-
данство.
Якщо говорити про тих, хто стоїть зараз по різні 
боки барикад, то не все так однозначно. По той 
бік барикад справді ті, хто проти ринкової еко-
номіки, інвестицій в Україну. Хоча це більше 
властиво тим, хто нагорі. Утім, є величезна кіль-
кість тих, хто просто змушений грати в таку гру, 

хоча категорично проти неї. Як-от, приміром, 
група олігархів, орієнтованих на Захід. Межа 
первинного накопичення капіталу ними досяг-
нута. Вони розуміють, що примножити свої ка-
пітали методом тіньових схем більше, певно, не 
вдасться. 
А тепер погляньмо на тих, хто стоїть по цей бік 
барикад. Тут ми маємо Майдан і політиків на 
Майдані. Ви впевнені, що Яценюк, Кличко, 
Тягнибок бажають кардинально щось змінити 
в правилах гри? Боюся, політичне крило нашої 
опозиції насправді докорінно нічого змінювати 
не прагне. Вони хочуть прийти на місце Януко-
вича й осісти там із його повноваженнями… 
Саме тому останній місяць-півтора не втомлю-
юся повторювати, що переговори й компроміси 
потрібні, але не між опозицією і владою, а між 
громадським сектором, представленим на 
Майдані, й олігархами, які, будучи на боці 
влади, насправді не зацікавлені в тому, в чому 
зацікавлена вона. Перспектива таких перегово-
рів була, але наразі вони зірвані з вини опози-
ційних лідерів.
Єдина помилка, яку зрозуміла влада, – це те, 
що просто так, із кавалерійського наскоку ви-

грати не вдасться. 
Вона побачила, що до-
ведеться потерпіти 
певні незручності, 
розсмоктувати їх не в 
стилі гільйотини, а 
певних операцій, 
як-от побиття чи за-
тримання одних, на-
кладення арешту на 
майно інших тощо. 
Чи можна з такою 
владою сідати за стіл 
переговорів? Думаю, 

ні, бо вона не лише не договороздатна, а й 
не є суб’єктом ведення переговорів відтоді, як 
фактично згодилася на свою креольську сут-
ність, віддавши повноваження прийняття по-
літичних рішень окупаційній стороні.
Якщо процеси відбуватимуться так, як зараз, 
тихою сапою, то доведеться чекати довше ніж до 
2015 року. За таких умов Янукович зможе обира-
тися так, як захоче, а опозиція не зможе нор-
мально протиставитися йому. Понад те, вже сьо-
годні розпочалася безпосередня робота з фраг-
ментизації України. Йдеться про виокремлення 
з неї спочатку у вигляді автономії, а потім і по-
вне відсікання Західної України. Це рішення 
було давно прийняте в Росії. На превеликий 
жаль, до виконання його прийняли і в україн-
ському керівництві. Якщо це станеться, за дея-
кий час можна буде привітати братів-галичан, а 
можливо, волинян і закарпатців зі вступом до 
ЄС. А Україну загалом – ще за кілька сотень ро-
ків, поки триватиме піврозпад Росії, яку потроху 
проковтує Китай.
Якщо не буде певної політичної консолідації 
тих, хто за нормальний вибір держави, а поки 
що я цього не бачу, треба готуватися до того, що 
Галичину відсічуть, бо зрозуміють, що з нею 
проковтнути Україну не вдасться, а Київ по-
чнуть дотискати, як тільки зможуть. 

В УКРАїНІ ВЛАДА ДІЄ ЗА 
ПРИНЦИПОМ ОКУПАЦІйНОї. 

А СИСТЕМА ПРИйНяТТя 
РІШЕНЬ ґРУНТУЄТЬСя НА 

КРЕОЛЬСЬКИХ ПРИНЦИПАХ 
ЗАЛЕжНОСТІ ВІД ІНШОї 

ДЕРжАВИ
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ПОжЕжА 
НА ХАРТРОНІ. 
Харківська 
трагедія 
забрала вісім 
життів

Ілюзія дії
Пожежники Харкова не врятували людей через застарілість  
і нестачу техніки, переконані рятувальники. У місті кажуть,  
що трагедію спишуть на людський фактор

Л
ьвівський пожежник 
розповідав мені про без-
порадність українських 
еменесників іще в лис-

топаді – задовго до трагічних 
подій на харківському Хартроні. 
Просто накипіло. Найбільше 
вболівав за висотні будівлі. «В 
нас нічого немає, нічого, – за-
хлинався від емоцій чоловік. – 
Ми не можемо рятувати людей. 
Багатоповерхівки ростуть як 
гриби після дощу, тоді як авто-
драбин для висотних будинків 
немає. У разі пожежі люди при-
речені. Ми зовсім нічого не змо-
жемо зробити...»

Після харківської пожежі, 
яка забрала вісім життів, 
львів’янин відразу пригадав ту 
розмову, продовживши: «Я ро-
зумів, рано чи пізно щось таке 
станеться. Це було питання 
часу. І бачимо тільки початок...» 
Тепер він зневірився ще дужче. 

«Які там багатоповерхівки!.. 
Очевидно, що ми безпорадні на-
віть коли горить четвертий по-
верх!» – понуро констатує чоло-
вік, удесяте переглядаючи відео 
з Харкова.

БО ІНШОї НЕМАЄ
Василь устиг поспілкуватися з 
колегами зі Сходу. «Вже їдучи на 
ту пожежу, хлопці усвідомлю-
вали, що в них нічого немає. Що 
врятувати людей буде майже не-
можливо, – повторює він. – 
Вони знають це... А я все пере-
дивляюсь момент, коли харків-
ський пожежник стоїть унизу й 
витягує триколінну драбину. 
Вона дістає до третього поверху і 
потрібна для рятування людей 
саме на такій висоті! Він знає це, 
але навіть чудово розуміючи, що 
до четвертого триколінна дра-
бина не дістане, все одно витягує 
її... Бо іншої в нього немає. По-
трібно створювати бодай ілюзію 
дії, не можна просто стояти, 
коли люди гинуть...»

Інший момент харківської 
пожежі, на який звертає увагу 
львівський рятувальник, – ро-
бота автодрабини. «Скільки 
часу мине, доки її правильно ви-
ставлять – так, щоб людина мо-
гла врятуватись? Ціла вічність. 
Причина затримки проста. Ав-
тодрабина, с...ка, глючить. І во-
дій нічого не вдіє: він і так ро-
бить усе, що може! Тому що дра-
бині цій уже сто років! А ціна 
– два людські життя».

Утім, навіть така автодра-
бина буває розкішшю.

ЧИ ДОЦІЛЬНО 
ВИїжДжАТИ?
«Згідно з чинними нормами, 
автодрабина має дислокува-
тися в частині не далі ніж за 
6 км від місця пожежі», – роз-
повідають рятувальники. Хоч 
стара. Хоч «глючна». Але все це 
існує тільки на папері. «У дея-
ких куточках України навіть 
вона їхатиме до об’єкта 30–
40 км. А деінде ЗІЛ із бочкою 
води рухатиметься туди 30 км 
зі швидкістю 40 км/год! Чи до-
цільно взагалі вирушати з та-
кого місця, діставши виклик, – 
це питання...» – розмірковують 
пожежники.

Проблеми з оснащенням сто-
суються в Україні не тільки регі-
онів. Є вони й у столиці, просто 
трохи інші. Андрій, заступник 
начальника однієї з київських 
пожежних частин, розповідає, 
що автодрабини, за допомогою 
яких можна врятувати людей на 
висоті до дев’ятого поверху, в 
місті, на щастя, є. Але у випадку 
пожежі у хмарочосі чи навіть 
«скромній» 16-поверхівці, ко-
трих у столиці сотні, така техніка 
нічим не допоможе.

«На цілісінький Київ є дві 
60-метрові автодрабини й одна 
90-метрова, – пояснює Андрій. 
– Тобто на все, що вище дев’яти 
поверхів, три одиниці техніки. В 

Автор: 
Валерія Бурлакова
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разі чого, самі розумієте, їхати 
доведеться аж ніяк не 6 км. А 
якщо автодрабина долатиме 
більше ніж цю відстань, є вели-
кий ризик, що рятувати буде 
вже нікого».

«Можна сміливо казати, що 
60- й 90-метрових автодрабин 
узагалі немає, бо поки потрібна 
техніка кудись доїде в межах 
Києва, виявиться запізно. Вже 
не треба!» – обурюється ряту-
вальник.

У цивілізованому світі допо-
могти людям, які перебувають у 
палаючому будинку, можуть, 
використовуючи батути: по-
жежники називають їх кубами 
життя. Дуже доречні вони були 
б у Харкові. «Це подушки, на які 
стрибають, щоб не розбитись, – 
пояснюють рятувальники. – В 
нас таких немає... Якщо ко-
трийсь десь і є в якомусь місті в 
одній із частин, то це байдуже. 
Бо ж довезти його через усе 
місто також нереально. Пови-
нен бути в кожній частині!»

Утім, «повинен» тільки на 
думку звичайних працівників 
відомства. Коментуючи харків-
ську пожежу, чиновники запев-
нили: Державна служба Укра-
їни з надзвичайних ситуацій 
узагалі не має і не зобов’язана 
мати у своєму розпорядженні 
«ні брезенту, ні тим більше ба-
тутів».

І, відповідно, не має. У 
Львові, приміром, куб життя 
один. «Він зберігається у на-
вчальному закладі МНС – Львів-
ському державному Університеті 
безпеки життєдіяльності. Їм по-
ляки для тренувань подарували, 
– пояснює Василь. – Але вони на 
пожежі не їздять! А в підрозді-
лах, у пожежних частинах, куби 

життя нікому й не снились. Бре-
зентів, які діють за тим самим 
принципом, що й цей куб, теж 
немає. Вони дешевші. І зараз – 
після харківських подій – у 
Львові вже заворушились, на-
чебто хочуть закупити брезенти. 
Але скільки закуповуватимуть, 
коли це зроблять, наразі неві-
домо. Поки все на словах».

«Фінансування структур, що 
рятують людей, смішне. Але по-
рівняйте фінансування МНС та 
МВС – і ви побачите, як влада 
дбає про людей. Міліції фінан-
сування все збільшують. Певно, 
треба кийки закупити нові, бо ці 
погано мітингувальникам го-
лови розбивають, – розмірковує 
Василь. – Як уже дістала ця то-
тальна корупція, котра потім 
виливається в людські втрати... 
Чиїсь рідні розбились... А гро-
шей на техніку для розгону де-
монстрацій вистачає. Он під 
Євро закуповували водомети. А 
мотузки, рукави пожежні – все 
старе, нікчемне».

Стара й нікчемна сама сис-
тема. «В нас подейкують, що 
«закриють» за пожежу на Хар-
троні двох осіб: по-перше, ін-
спектора, який нібито недбало 
проводив перевірки на підпри-
ємстві, – розповідає Тижню 
харківський пожежник Олек-
сандр. – По-друге, начальника 
варти пожежної частини. Мо-
лодого хлопця, що виїхав га-
сити. Він лише торік закінчив 
виш, з його боку справді були 
деякі прорахунки... Але влада 
спише на помилки, на «люд-
ський фактор» абсолютно все. 
Ані слова не скажуть про те, що 
в нас техніки немає. А та, що є, 
стара, ідіотська. Людей злива-
тимуть...» 

Vox popUli

Реакція інтернет-користувачів 
на трагедію в Харкові

8 січня на території заводу «Хар-
трон» сталась пожежа у 
п’ятиповерховій виробничій бу-
дівлі, яку орендує на його тери-
торії ТОВ «Харківська ювелірна 
фабрика». Унаслідок лиха заги-
нули вісім людей. За повідо-
мленням прес-служби ДСНС 
України, 22 осіб пощастило врятувати. Пожежу було 
локалізовано о 12:40, ліквідовано о 14:10.

Олевський Юрій: Так само гасять пожежі і в інших міс-
тах. цього літа в моєму будинку пожежу в квартирі на 
останньому поверсі почали гасити після 1,5 години 
після приїзду пожежних машин: шланги діряві, дра-
бини короткі, води майже нема. В результаті зайнявся 
дах і повністю вигорів. Почали горіти й балкони. Міг 
вигоріти весь будинок. Тож виклали з бюджету міста 
800 тисяч грн для відновлення даху.
liudmyla Sharapova: Страшне «кіно»... жаль людей. 
Кожен може опинитися у такій ситуації. це не просто 
«нещасний випадок на виробництві». це система... 
Чому з 3 пожежних машин ОДНА лила воду? Так 
треба??? Чому люди просто падали на землю?!!! 
жАХ!!! Градоначальник! Обязан уйти! Харьковчане, 
уйдите его! А лучше – под следствие. За что – най-
дется. Скамеечки вспомните. А когда будет сидеть на 
зоне (с пальцем в любимом месте), ему надо с утра до 
вечера это «кино» крутить. Может, очистится, может, с 
ума сойдет. Оба варианта устроят.
ss-07007: Самый главный подозреваемый – это Гепа и 
Допа.
naghtigal: Проте у мусорів все є... Бл*во! Узяти всім і 
скинутися по одній гривні, придбати брезенти і пере-
дати в кожну пожежну частину. Оце була би реклама 
Азиріву і К°.
druik: Не нада гнать на мою бувшу контору – МЧС. Мініс-
терства уже немає, тепер це лише державна служба. З 
усіма деталями реорганізації – урізання і т. д.
frankensstein: Там подогнали грузовик с мешками 
какими-то, спасли несколько людей. Но грузовик был 
только один. А большинство людей в ступоре, конечно. 
Нужно это понимать. Они ведь не подготовленные 
специалисты для действия в чрезвычайных ситуациях.
verba7: А у пожарных тента нет, что ли? Стояли гла-
зели, как падают люди…
lola_ferrari: Ну хоть бы беркутов позвали, а!!!!!!!!!!! Они 
ж как кузнечики скачут по высоткам, когда никчемных 
террористов выкуривают! И реагируют побыстрее по-
жарников. Где все?
staryiklen: Страшно. И пожар, и неподготовленность 
пожарных... Даже на запоздавшей лестнице оператор 
работает, как в первый раз... (( Людей очень жалко... 
carrot911: Допа уже объявил, что виноваты 
майдановцы-западенцы?
kmayboroda: По неподтверждённым данным, люди 
не смогли выбраться из-за сломавшейся системы 
безопасности, которая не открыла бронированные 
двери (ювелирная фабрика, все дела). Вчера я 
также слышал, что двери не открыли специально, 
чтобы никто не наворовал себе этого золота и про-
чих металлов и изделий. Получается, что если это 
правда, то «люди гибнут за металл» приобретает 
новый, куда более страшный, по современным мер-
кам, оттенок.

Відео пожежі на 
Хартроні можна 
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КУБ жИТТЯ. Рідкісний для України 
«експонат» – батут для порятунку людей 
– зберігається у Львівському державному 
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Валерія 

Бурлакова

Різна боротьба
П

ерші загони самооборони Майдану формува-
лися ще на Михайлівській. Хлопці в масках 
озброїлися й вишикувалися, закриваючи со-
бою більшість. Більшість, яка обрала мирний 

протест, але від захисту не відмовилася.
Вигук «Провокатори!» на Майдані було чути задовго 
до тієї ночі – варто було лише натягнути балаклаву. 
З рук у руки передавалися листівки про те, як прово-
катора розпізнати. Він, звісно, у масці. Не називає 
свого імені. Носить «легке, зручне взуття» – мирні 
люди, зазначав самвидав, обирають взуття тепле. У 
провокатора може бути зброя: «каміння, балончики 
з газом»…
Я вивчала цю листівку, стоячи посеред Майдану в 
легких зручних кедах, із газовим балончиком у ки-
шені та банданою на шиї. Банданою можна закрити 
обличчя. Тканина трохи рятує від газу, який «Бер-
кут» застосовує без попередження. А такого поняття, 
як «самозахист» у випадку зіткнень із міліцією, в нас 
не передбачено, зате передбачено, що бійці «місити-
муть» навіть дівчат (розгін Майдану), журналістів 
(Банкова), літніх людей (суд над васильківськими 
«терористами»).
Можна, звісно, просто потерпіти. Але така поведінка 
не всім здається гідною, а в нас тут Революція гід-
ності як-не-як. До чого її 
наявність призводить, 
ми бачили на прикладі 
Дмитра Різниченка: 
після мовного Майдану 
журналіста судили за 
«пшик» у бік стіни «Бер-
кута», що насувалася на 
людей. Людей, ніхто з яких тоді не назвав Дми-
тра провокатором, не дорікнув. Дорікали лише 
друзі: дарма не закрив обличчя. Решта пиша-
лись українцем зі шпальти The New York Times. Пи-
шалися тим, що ми відбили атаку. Вистояли. Дмитро 
дивом не відсидів. Умовний термін.
На жаль, біля Українського дому не було більшості 
тих, хто зараз стоїть на Майдані. Не було Руслани, 
яка критикує хлопців у масках за те, що вони «жод-
ного разу, як справжні воїни, не вийшли з відкритим 
забралом». Їй видніше, чи варто потрапляти до 
в’язниці за радість відкрито усміхатися розбитими 
губами. Чи за її, Руслани, повагу. Є, звичайно, за-
слані козачки, як, власне, в кожній серйозній справі. 
Але мова сьогодні не про них.
«Специфічні «наші», – так називає готових до бійки 
хлопців Лижичко. Я от думаю: головне, що наші. Без 
лапок. Набридли конспіративні теорії. 
Усі вже знають усіх. Знають, наприклад, «Правий 
сектор». Хлопців з організацій, що входять до цієї 
«конфедерації», важко було не помітити біля АП. І, 
до речі, за Банкову не взяли жодної людини із «сек-
тору» – лише випадкових перехожих і Дзиндзю. 
Диво дивне: прокуратура ніколи не демонструє такої 
сліпоти, коли йдеться про свободівців. Тих завжди 
«приймають». Швидко знаходять. Вони віддуваються 
за акції, до яких мали хоч якийсь стосунок. Важко мов-
чати і про «пропускний режим» п’ятого поверху Бу-
динку профспілок – саме там окопався «сектор». 

Важко уявити скандал, який спричинило б небажання 
тієї самої «Свободи» не пускати «чужих» у зайняте її 
активістами приміщення. Я спитала б: «Чому?..» Але 
останнім часом намагаюся більше вірити людям. 
Адже, зрештою, після Банкової влада могла вико-
ристати російську модель правосуддя: арешти ви-
падкових людей покликані залякати маси хаотич-
ністю вибору винних. Поблажливість правоохорон-
ців до «сектору» можна пояснити й банальними лі-
нощами посадовців, які не дістали чіткого наказу бо-
ротися з активістами дрібних організацій. До того ж 
хлопці з п’ятого поверху – улюбленці Андрія Пару-
бія. «Правий сектор» комендант Майдану називає 
«майданівським «Беркутом». І намагався запевнити 
Тиждень у тому, що другої Банкової вже не буде. 
Надто добре організовані люди. Надто зайняті вияв-
ленням провокацій зі сторони, хоча б відловом на 
Майдані тітушків. Сподіваємося.
Хлопці зі «Свободи» в масках – майданівська 
«Альфа». Готові відбити імовірний штурм Київради. 
Боронять барикади. У масках виходять на «Козацькі 
забави» – вітати з Новим роком Дзиндзю крізь ґрати 
СІЗО, розмальовувати ресторани голубченків, у разі 
чого битися з «Беркутом», який оточує їх у центрі 
Києва, а потім тікає від них та від підмоги з Майдану 

в автобуси. І всім подоба-
ється – ну в інтернеті 
дуже хвалять. Хоч і побо-
юються приєднатися.
«...Наскакують, провоку-
ючи беркутню на бійку», 
– описує подібні зустрічі 
Руслана. Забуваючи про 

те, що провокувати наш «Беркут» і не потрібно, а 
спровокувати неможливо. Буде наказ – стрибнуть 
на сплячих дітей. 30.11.2013. Не буде наказу – сто-

ятимуть без перебільшення цілу вічність, дозволя-
ючи розбивати собі голови, плювати собі в обличчя, 
робити що завгодно. 01.12.2013. Іноді хочеться до-
торкнутися до них паличкою – чи живі?
Але паличка – це провокація. Провокація, у якій не 
буде жодного сенсу, як не було його в подіях біля АП. 
Без шансів на успіх трохи відвели душу, продану 
лише одиницями. Отримали натомість кримінальні 
справи й страшні картинки на ТБ. На біса – не знаю...
Знаю інше. Ми живі. У нас є емоції. Ми не можемо, як 
той «Беркут», незворушно стояти незалежно від си-
туації лише тому, що нам наказали. Та й немає кому 
нам наказувати. А ще знаю, що будь-які протести в 
будь-якій країні – це завжди більш чи менш криваві 
бійки із силовиками. Хлопці в масках і дівчата з кві-
тами. Пісні та стогін. Маленька епоха життя великої 
нації – мільйонів різних за характером і переконан-
нями людей. «То ж хто ви, панове, як не провока-
тори? – все ж таки запитує частину українців Рус-
лана. – У нас із вами РІЗНА боротьба і РІЗНІ поняття 
про ЛЮБОВ ДО СВОГО НАРОДУ». Так. Інакше й не 
буває. Але народ ми один. Спроби ділити його – що 
на донецьких і львівських, що на партійних і аполі-
тичних, що на мирних і провокаторів – мали б зали-
шитися прерогативою влади. Бо що це, панове, як не 
провокація? 
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ТАКОГО ПОНяТТя, яК 
«САМОЗАХИСТ» У ВИПАДКУ 
ЗІТКНЕНЬ ІЗ МІЛІЦІЄЮ, В НАС 

НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО



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

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

Це забезпечує авторитетність і точність заявлених прогнозів та трендів, сценар�в розвитку ключових 
подій ділового світу в 2014 році.
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Патріарх Варфоломій: 
«Час скликати Вселенський Собор»
Вселенський Патріарх про перспективи українського і світового православ’я

У 
світовому православ’ї на-
збиралося чимало нагаль-
них питань: і щодо авто-
кефалії церков, зокрема 

Української, і щодо викликів мо-
дернізації, і щодо відносин між па-
тріархатами. Теоретично відповіді 
на них мав би дати Вселенський 
Собор. Однак його не скликали 
близько тисячі років. Про можли-
вість такого зібрання та завдання, 
що стояли б перед ним, Тижню 
розповів Вселенський Патріарх 
Варфоломій.

У. Т.: які умови треба виконати, 
щоб українці нарешті отримали 
свою національну автокефальну 
православну церкву?

– Вселенський патріархат – це 
інституція з історією тривалістю 17 
століть. Історично він є центром 
усіх помісних автокефальних пра-
вославних церков, будучи їхнім 
провідником не адміністративно, 
а з огляду на своє верховенство у 
скеруванні вселенської православ-
ної координації та єдності. Як та-
кий Вселенський патріархат має 
наднаціональний і надрегіональ-
ний характер. Однак, навіть наді-
лений такою високою відповідаль-
ністю, дуже дбайливо ставиться до 
збереження незалежності та єд-

ності православних церков у 
всьому світі. Цим ми керуємось у 
нашій владі й відповідальності, 
коли йдеться про визнання авто-
кефалії або відновлення автономії 
церков, як-от Православної авто-
кефальної церкви Албанії у 1992 
році та Естонської апостольської 
православної церкви у 1996-му.

Що стосується Православної 
церкви в Україні, то досягнення 
смиренної і бажаної згоди серед 
відповідних інституцій та людей 
на славу Божу і на благо вірян ба-
чилося б як благословення Гос-
поднє. Коли є добрий намір, зав-
жди знайдеться і спосіб його вті-
лити. Де люди збираються в ім’я 
Христа, там Він дасть правильне 
рішення.

Однак провідною нормою зав-
жди повинна залишатися єдність 
Тіла Христового. Нічого й ніколи 
не має підривати чи зраджувати 
цей ключовий принцип. І коли та-
кий надзвичайно важливий кри-
терій єдності ставиться під загрозу 
заради національного принципу, 
який Православна церква одного-
лосно засудила як «єресь філе-
тизму» на Синоді Вселенського 
патріархату 1872 року в Констан-
тинополі, тоді ми перестаємо бути 
вірними апостольській традиції.

У. Т.:  Повноцінного Вселенського 
Собору не скликали вже близько 
тисячі років. Відомо, що всі такі зі-
брання впливали на перебіг даль-
шої історії церкви. Чи є сьогодні 
можливість та потреба проводити 
Собор і чи існує щодо цього кон-
сенсус як серед 15 православних 
автономних церков, так і серед 
католиків? які питання можуть 
бути винесені на нього?

– Православна церква століт-
тями надає Вселенським Собо-
рам найвищу вагу і статус. На них 
не лише формулювалися базові 
принципи та доктрини нашої віри, 
а й об’єднувалися духовні лідери 
вселенської церкви. Впродовж 
останніх століть ми не мали на-
годи побачити благословення й 

добра таких Соборів, але однією з 
головних причин цього були тяжкі 
часи й випробування, які спіткали 
Православну церкву в останнє ти-
сячоліття загалом та в періоди пе-
реслідувань багатьох автокефаль-
них церков у країнах Середземно-
мор’я, Близького Сходу та Радян-
ського Союзу впродовж останніх 
століть. Ми переконані, що нині 
час скликати Собор, аби проде-
монструвати єдність нашої церкви 
в усьому світі й дати світові спільно 
її доказ у час глобальної кризи.

У. Т.: як ви ставитеся до питання 
потреби оновлення православ’я, 
проведення в ньому своєрідного 
руху Рисорджименто, як у Римо-
католицькій церкві після ІІ Вати-
канського Собору? Це справді по-
трібно Православній церкві а чи 
вона й так, у нинішньому вигляді, 
може відповідати на виклики 
часу?

– Вселенський Собор буде 
справді віхою в історії Православ-
ної церкви. Це зумовлено тим, 
що, на відміну від Римо-
католицької, ІІ Ватиканський Со-
бор якої приніс їй радикальне 
оновлення і трансформацію, Пра-
вославна церква має інший сенс 
традиції та розвитку. Справді, у 
Православній церкві відбува-
ються зростання і зміни, але це 
природне розширення й еволю-
ція. У нашій церкві зміни не ста-
ються внаслідок засідань чи Собо-
рів. Їх не можна нав’язати згори 
донизу; вони завжди насущно й 
неподільно відбуваються в цілому 
Тілі Христовому. Саме тому ми 
наполягаємо й повторюємо, що 
головна мета Вселенського Со-
бору – це вказувати і стверджу-
вати єдність церкви. Ми не нама-
гаємося віднайти масштабні й ре-
волюційні зміни. Ми стараємося 
залишатись об’єд на ними у свід-
ченні Божого світу. Бо чи може 
для нас як учнів Христа існувати 
щось цінніше за дотримання 
Його заповідей «любити ближ-
нього» і «всім бути одним»? 

Спілкувався 
Олесь 

Кульчинський
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18–24 січня 
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

Київ (вул. Лисенка, 3):
18 січня, 12:00 – Дитяча субота з «Вовчиком-колядником».
21 січня, 18:00 – презентація книжки Олега Криштопи 
«Україна: масштаб 1:1». Спільно з видавництвом «Темпора».
22 січня, 18:30 – «Знакові читання»: презентація альманаху 
молодої української літератури «Знак» від видавництва 
«Смолоскип».
23 грудня, 18:00 – вечір, присвячений 65-річчю від дня 
народження Грицька Чубая. Спільно з Видавництвом 
Старого Лева.
24 січня, 18:00 – презентація книжки Сергія Дячука 
«Біла ріка». Спільно з видавництвом «Електрокнига».

Львів (просп. Свободи, 7):
22 січня, 18:00 – розмова про літературну групу «ЛУГОСАД».
24 січня, 18:00 – розмова з музикознавцем Лідією Мельник 
«Хто такі музичні журналісти і чому їх ніхто не любить?».

Харків (вул. Сумська, 3):
21 січня, 18:00 – автограф та фотосесія Сергія Жадана 
з нагоди виходу книжки «Месопотамія». Спільно 
з видавництвом «КСД».

Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
19 січня, 12:00 – майстер-клас із оригамі.
23 січня, 15:00 – презентація книжок Галини Пагутяк 
«Кожен день інший» та «Записки Білого Пташка». 
Спільно з літературною агенцією «Піраміда».

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



Автор:  
Майкл Бініон

Питання  
престижу 
Кремля
Чому зимові Олімпійські 
ігри можуть стати  
піар-провалом російської 
влади

Р
осії та всьому світу зи-
мова Олімпіада в Сочі ба-
чилася проектом пре-
стижу президента Владі-

міра Путіна. Однак вона може 
обернутися піар-провалом для 
Кремля. Загроза від іслам-
ських терористів, протести ак-
тивістів – захисників прав лю-
дини та сексменшин, а також 
масштабна корупція в ході під-
готовки Ігор змусили Москву 
зайняти оборонні позиції, а 
весь світ – уважно спостерігати 
за політичними та соціальними 
викликами, які постали перед 
Путіним.

Ці Ігри вже стали найдорож-
чими у світі: за оцінками, їх вар-
тість сягає $55 млрд, тобто вони 
більш ніж удвічі дорожчі за 
наймасштабніші лондонські 
2012 року й перевищують своєю 
вартістю попередні білі Олімпі-
ади разом узяті. Тим часом пре-
зидент Міжнародної федерації 
лиж  ного спорту звинуватив ро-
сійську владу в тому, що близько 
третини вартості Ігор – це ха-
барі та відкати. Жан-Франко 
Каспер, який є членом Міжна-
родного олімпійського комітету 
(МОК) від Швейцарії, заявив, 
що близько $18 млрд, нібито ви-
трачених на будівництво та роз-
виток, було вкрадено. За його 
словами, для Росії це «буденна 
справа».

Кремль розлютився – вин-
 ні, ймовірно, будуть покарані. 
За розпорядженням Дмітрія 
Мєдвєдєва почато розсліду-
вання. Однак шкоди престижу, 
який Ігри мали забезпечити 
Росії, вже завдано.

І проблеми з дотриманням 
прав людини зроблять її ще по-
мітнішою. Найганебнішим і най-
більш програшним для Москви 
виявилося нещодавнє ухвален  ня 
законів про криміналізацію будь-
яких публічних виступів на захист 
сексменшин. Постанова збурила 
хвилю протестів серед західних 
політиків, активістів у сфері прав 
людини й навіть спортсменів. 
Уже півроку гей-активісти закли-
кають до бойкотування російської 
горілки та інших експортних то-
варів; відомі публічні особи ви-
словлюють обурення утисками 
гомосексуалістів у РФ, а дехто із 
західних лідерів заявив про намір 
не поїха  ти на Олімпіаду, зокрема 
канц  лер Німеччини Анґела Мер-
кель, президент Франції Франсуа 
Ол  ланд, прем’єр-міністр Великої 
Британії Девід Кемерон.

Найбільше обурені США. 
Президент Барак Обама заявив 
на прес-конференції, що він 
«чи не найдужче ображений» 
російськими «законами, спря-
мованими проти сексменшин». 
І додав: «Мені дуже хотілося б, 
щоб спортсмени з нетрадицій-
ною сексуальною орієнтацією 
привезли додому золоту, срібну 
або бронзову медаль; гадаю, це 
було б чудовим протестом про-
 ти ставлення, яке бачимо там».

Та найбільше присоромити 
Росію мала заява Сполучених 
Штатів про те, що до складу їх-
ньої делегації на Іграх уві-
йдуть зірки нетрадиційної орі-
єнтації: олімпійський чемпіон 
із фігурного катання Браян 
Бойтано й тенісист-ветеран 
Біллі Жан Кінґ. «Делегація 
США на Олімпіаді в Сочі пред-
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ставляє розмаїття країни», – 
красномовно зазначила реч-
ниця Національної ради без-
пеки Сполучених Штатів.

Кремлівська влада запев-
няє, що жодної дискримінації 
не буде, але громадська думка в 
Росії здебільшого вороже на-
строєна до сексменшин. Масш-
табні кампанії, організовані з 
цього приводу західними зір-
ками, багато де вважають пере-
даванням куті меду, а надто 
коли ставлення до геїв у Росії 
порівнюють із переслідуван-
ням євреїв нацистами чи з 
апартеїдом у Південній Африці. 
Утім, ці акції привернули увагу 
громадськості Західної Європи 
та США; долучився до них на-
віть президент МОК Жак Роґґе. 
Перебуваючи в Москві, він зая-
вив, що, попри запевнення ро-
сійської влади, мовляв, закони 
про заборону пропаганди не-
традиційної орієнтації не по-
ширюватимуться на відвідува-
чів Сочі, «залишаються деякі 
непевності». Це, за його сло-
вами, необхідно прояснити.

Окрім того, кампанії акти-
вістів привернули увагу до 
масштабнішої проблеми сво-
боди слова у сьогоднішній Росії 
та нещодавнього тиску на гро-
мадські організації. Західні 
спілки із захисту прав людини 
різко критикують РФ: про-
блема сексменшин стала при-
водом атакувати Путіна у 
зв’язку із цілою низкою питань. 
Amnesty International назвала 
закон про гей-пропаганду «на-
ругою над свободою слова та 
утиском прав меншин».

Кремль зазвичай такою кри-
тикою нехтує, вважає її зовніш-
нім втручанням у справи Росії та 
спробою нав’язати західні ідеї, 
чужі її консервативнішому сус-
пільству. Однак владу турбують 
ширші політичні свободи, тож 
наприкінці минулого року на 
волі несподівано опинилося 
кілька в’язнів, процеси над 
якими завзято критикували на 
Заході. Міхаіл Ходорковскій, ко-
лишній олігарх, що провів 10 ро-
ків за ґратами через звинува-
чення у фінансових махінаціях 
та привласненні коштів, раптом 
здобув волю й подався до Німеч-
чини. 30 осіб, заарештованих 
унаслідок протестів організації 
Greenpeace проти видобутку на-
фти в Арктиці, зокрема грома-
дяни Великої Британії, Нідер-

ландів та інших країн Заходу, 
були звільнені й повернулися до-
дому. А ще випустили двох ді-
вчат із горезвісного гурту Pussy 
Riot.

Однак Захід зрадів цим 
жестам не так сильно, як споді-
вались у Кремлі. Попри ухва-
лення амністії, майже всі ко-
ментатори назвали її піар-хо -
дом для уникнення протестів 
під час Олімпійських ігор. За 
їхніми словами, такий крок не 
змінює ситуації після нещодав-
нього придушення політичних 
виступів, як і не забезпечує сво-
боди слова для решти росіян. 
Тим часом деякі учасники 
Greenpeace заявили про намір 
продовжувати виступи проти 
видобутку нафти в Арктиці.

У зв’язку з напруженістю 
чимало західних активістів із 
захисту прав людини вирішили 
влаштувати Путіну іспит: вони 
вимагають права на вислов-
лення протесту під час Ігор. То-
рік Росія оголосила, що не до-
зволить демонстрантам зашко-
дити Олімпіаді й відповідно за-
боронить будь-які маніфеста-
ції, так само як китайська влада 
під час літніх Олімпійських 
ігор у Пекіні.

Нині рішення було змінено: 
певно, влада усвідомила, що це 
зашкодить іміджу РФ. Кремль 
заявив про відведення неве-
личкої території для мітингу-
вальників (на деякій відстані 
від спортивних майданчиків), 
тож вони зможуть висловити 
свою критику. Москві добре відо-
 мо, що до таких питань, як права 
сексменшин, чимало країн сві-
 ту ставляться не менш, а поде-
куди й більш насторожено, ніж 
Росія. Утім, на відміну від літ-
ньої Олімпіади зимову відвіду-
ють переважно спортсмени та 
глядачі з розвинених країн За-
ходу, де на ці аспекти дивляться 
інакше. Мусульманських чи аф-
риканських держав, що візьмуть 
участь у сочинських Іграх, дуже 
мало.

Щоправда, громадська дум-
 ка більшості країн Заходу не 
надто переймається політич-
ною свободою в Росії. Здебіль-
шого вважають, що там автори-
тарна влада, котра є нетоле-
рантною до інакодумців і в 
цьому не надто відрізняється 
від радянської. Звичайних бри-
танців, наприклад, більше ці-
кавлять спортивні події, і над-

мірна увага до протестувальни-
ків їх не дуже втішила б.

Однак з Олімпіадою в Сочі, 
що відбудеться наступного міся-
 ця, пов’язана ще й набагато сер-
йозніша проблема – можливий 
теракт ісламських бойовиків. 
Неабияку тривогу викликали 
вибухи у Волгограді, влаштовані 
терористами-смертниками, та 
вбивства у Ставрополі. Західні 
країни повністю підтримують 
прагнення Росії покласти край 
тероризму, хоча багато хто ствер-
джує, що єдиним довгостроко-
вим вирішенням проблеми може 
бути політична угода з Північ-
ним Кавказом. Їхня розвідка ак-
тивно співпрацює з росіянами, 
стежачи за екстремістськими 
угрупованнями. ФБР відправить 
у Сочі десятки агентів. Навіть 
британська розвідка знову по-
чала працювати з Москвою: че-
рез сім років після припинення 
взаємодії через отруєння Алєк-
сандра Літвінєнка в Лондоні.

Більшість європейців пого-
джуються, що слід подбати про 
захист у Сочі й ужити карди-
нальних заходів заради без-
пеки спортсменів та глядачів. 
Попри це, Путіна масово кри-
тикують за рішення провести 
Ігри в міс  ті, розташованому так 
близько до республік Північ-
ного Кавказу. А довідавшись, 
що Олімпіаду патрулювати-
муть 100 тис. поліцейських і 
солдатів, чимало мешканців 
Заходу, які планують відвідати 

Сочі, злякалися, що через за-
грозу тероризму ці зимові Ігри 
стануть не лише найдорож-
чими та найсуперечливішими 
за всю історію, а й найсуворі-
шими, отже, безрадісними для 
публіки. Держдепартамент 
США, а також влада деяких 
країн Заходу закликали своїх 
громадян бути пильними та 
обережними під час подорожі 
до Сочі. Певно ж, зовсім не на 
це сподівався Путін, вируша-
ючи до Гватемали подавати 
остаточну (і, як виявилося, 
успішну) заявку на проведення 
зимових Олімпійських ігор. 

Довідавшись, що 
Олімпіаду 

патрулюватимуть 

100 тис. 
поліцейських і 

солдатів, чимало 
мешканців Заходу, 

які планують 
відвідати Сочі, 
злякалися, що 
через загрозу 
тероризму ці 

зимові Ігри стануть 
не лише 

найдорожчими та 
найсупе -

речливішими за 
всю історію, а й 

найсуворішими, 
отже, 

безрадісними для 
публіки

Жан-Франко 
Каспер, який є 

членом 
Міжнародного 
олімпійського 
комітету від 

Швейцарії, заявив, 
що близько 

$18 
млрд,

 нібито витрачених 
на будівництво й 
розвиток, було 

вкрадено. За його 
словами, для Росії 

це «буденна 
справа»
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НЕ НАДТО ПЕРЕйМАЄТЬСя 
ПОЛІТИЧНОЮ СВОБОДОЮ  
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Незвичайний фашизм
Як Владімір Путін став прикладом для європейських 
праворадикалів

«П
утін – чесний і 
рішучий лідер, 
гідний поваги. 
На цьому етапі я 

не знаю, чи він буде нашим 
найкращим другом, а чи най-
гіршим ворогом. Але я радше 
не бачив би його серед воро-
гів». Ці слова належать євро-
пейцю. Не якому-небудь го-
лові товариства французько-
російської дружби, президен-
тові німецького енергетич-
ного концерну чи британ-
ському адвокатові, що нажи-
вається на олігархах із РФ. Їх 
сказав горезвісний Андерс 
Брейвік, масовий убивця нор-
везької молоді й ікона сучас-
ного неофашизму в Європі. 
Чому ж російський лідер, та-
кий антифашист на словах, 
став людиною, з якою най-
більше хоче зустрітися найві-
доміший нацистський злочи-
нець сучасності?
НОВІ ДРУЗІ ПУТІНА
Останнім часом дедалі більше 
впадає в око, що праворади-
кали на Заході почали відхо-
дити від близької до антико-
мунізму русофобії і дивляться 
в бік Росії мало не із симпа-
тією. Колись дружба з Путі-
ним була прерогативою ліде-
рів традиційних партій різ-
ного ідеологічного спряму-
вання, таких як Ґергард Шре-
дер, Вацлав Клаус чи Сільвіо 
Берлусконі.

Нині німецькі ультраправі 
із захватом згадують НДР, у 
якій закінчувалося форму-
вання особистості Путіна; де-
які їхні партії пов’язані з різ-
ними пропутінськими силами 
організаційно. Італійський 
«Національний фронт» захо-
плено відгукнувся про росій-
ський закон проти «пропа-
ганди гомосексуалізму» і про 
успіхи президента РФ у відсто-
юванні асадівського режиму в 
Сирії. Грецька неофашистська 

партія «Золотий світанок» за-
являє про наміри вийти з ЄС і 
вступити до якогось альтерна-
тивного російського об’єд-
нан ня.

У Франції лідер «Націо-
нального фронту» Марін Ле 
Пен теж обіцяє вивести країну 
з НАТО й утворити тристорон-
ній союз із Німеччиною та Ро-
сією. Її небога, один із керів-
ників партії, мала зустрічі з 
Алєксєєм Пушковим, вірним 
путінцем і очільником міжна-
родного комітету Думи, а сама 
Марін бачилася в червні в Мо-
скві з головою Думи Сєрґєєм 
Наришкіним та віце-
прем’єром Дмітрієм Роґозіним 
(у минулому представником 
Росії при НАТО, особливо різ-

ким у своїх антизахідних ви-
словлюваннях). Експерти об-
говорюють непідтверджені ві-
домості про те, що французь-
кий «Національний фронт» 
узагалі отримує фінансування 
від російської влади. У Франції 
навіть діє ProRussia TV, керів-
ництво якого близьке водно-
час і до французьких, і до ро-
сійських путінців.

Американський дослідник 
Марк Бессін, який працює у 

шведському Університеті Се-
дертерна, вважає: хоча Путін, 
як на західні мірки, є консер-
ватором, консервативний єв-
ропейський істеблішмент не 
зав жди був для нього найкра-
щим співрозмовником. «Він 
має дуже традиційні уявлення 
про інтереси великих потуг, 
які у своїх відносинах спира-
ються на принципи гри з ну-
льовою сумою; з великою нос-
тальгією дивиться на радян-
ське минуле. Соціально він та-
кож консерватор – у тому, що 
стосується прав різних мен-
шин», – каже професор Бессін.

Але порозуміння утруднює 
те, що Путін бачить Захід як 
конкурента (принаймні потен-
ційного). Прихід консерваторів 
на чолі з Девідом Кемероном до 
влади у Великій Британії ні-
чого не змінив у відносинах із 
Росією, а со ціал-демократ Шре-
дер мав значно кращі взає-
мини з Путіним, ніж консерва-
тивна Меркель. Тому відно-
сини із західними лідерами 
залежать радше від їхньої ро-
сійської політики, аніж від по-
літичної орієнтації. Навіть 
особиста дружба не завжди ві-
діграє значну роль. «Джордж 
Буш міг читати в очах Путіна, і 
що це дало? – нагадує амери-
канський експерт. – Зрештою, 
це не визначало американ-
ської політики». Натомість 
праворадикали пропонують 
російському лідерові відно-
сини значно ближчі до одно-
значності. На відміну від ве-
редливих традиційних партій 
нові популісти не вимагають 
тривалих залицянь.

ВЗІРЕЦЬ ДЛя 
НАСЛІДУВАННя
Проте Путін для неофашистів  
більше ніж просто одноду-
мець; це взірець для насліду-
вання. Він пропонує модель 
побудови авторитаризму за де-
мократичним фасадом, адже 
після Другої світової війни 
ніхто не може робити це від-

Автор:  
Роман Горбик

ПОВОРОТНІ ТОЧКИ В ІСТОРІї «НОВИХ ПРАВИХ»
1968 – реакція на ліві рухи та революції 1960-х, появу 
марксистського ревізіонізму й «нових лівих».
1991 – розпад СРСР та кінець холодної війни ослаблю-
ють ліву ідею, роблять ліберальну демократію безаль-
тернативною і вивільняють інтелектуальний ресурс для 
розвитку та втілення екзотичних ідей.
2001 – «війна з тероризмом» сприяє поширенню кон-
цепцій про цивілізаційне протистояння, слабкість лібе-
ралізму й демократії.
2008 – економічна криза дискредитує традиційні партії 
і уможливлює систематичний успіх популістів та ультра-
правих.
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НИНІ НІМЕЦЬКІ УЛЬТРАПРАВІ 
ІЗ ЗАХВАТОМ ЗГАДУЮТЬ НДР, 
У яКІй ЗАКІНЧУВАЛОСя 
ФОРМУВАННя ОСОБИСТОСТІ 
ПУТІНА



МЕНЕ ЗВАТИ 
ПУТІН, 
ВЛАДІМІР 
ПУТІН. 
Протягом 
свого 
тривалого 
«царювання» 
російський 
лідер ретельно 
вибудовує 
образ 
«справжнього 
чоловіка»

крито. Такого висновку дійшов 
Марсель ван Герпен, директор 
Фундації Цицерона, у своїй 
книжці «Путінізм: станов-
лення ультраправого режиму 
в Росії», що набула чималого 
розголосу в академічних ко-
лах.

Відзначивши близькість 
пострадянської Росії до Вей-
марської республіки в міжво-
єнній Німеччині, ван Герпен 
убачає в подіях другої поло-
вини 2000-х перетворення пу-
тінського режиму на фашист-
ський. Хоча, зрештою, мова 
тільки про поєднання елемен-
тів фашизму з основою сис-
теми – бонапартизмом – у ви-
гляді того-таки демократич-
ного фасаду, незалежності від 
економічної буржуазії, пле-
кання національних гордощів, 
розрахунку на таємну поліцію 
та військові авантюри, а також 
певної модернізації, на чолі 
якої стоїть держава.

Подібно до берлусконізму 
путінізм тримається на етиці 
персонального збагачення, 
контролює ЗМІ, використовує 
позаідеологічну партію як ін-
струмент для лідера. Серед 
фашистських елементів – екс-
плуатація риторики націо-
нального відродження, уль-
транаціоналізм, агресивна зо-
внішня політика та імперіа-
лізм, годі вже й казати про 

прагматичну співпрацю із 
клерикалами та мачистський 
образ російського лідера, ти-
ражований у ЗМІ.

Усе це імпонує крайнім 
правим, але наскільки більше 
Путіна можна вважати одним 
із них, аніж традиційним кон-
серватором? «Він має еле-
менти й того, й того, – вважає 
дослідник ультрас і неофа-
шистських груп Андреас 
Умланд. – Риторика його 
близька до правого популізму. 
Є і ближчі зв’язки між, зо-
крема, європейськими «но-
вими правими» та євразій-
цями Дуґіна, який буває в Па-
рижі й Лондоні».

Євразійство при пильні-
шому погляді виявляється од-
нією з головних ланок, що єдна-
ють Путіна й ультраправих. 
Доктрина, що виникла в 1920-х, 
постулювала рівноцінність єв-
ропейської та азійської спад-
щини для ідентичності сучасної 
Росії. Але сучасне євразійство 
постало радше під впливом ін-
телектуального доробку євро-
пейського фашизму та постра-
дянських економічних реалій.

Чільним представником 
нового євразійства є Алєк-
сандр Дуґін, що формувався 
під впливом таких фашист-
ських мислителів, як Юліус 
Евола й Карл Шмітт, котрих 
він тепер публікує в Росії. По-

бувши в опозиції разом із 
націонал-більшовиками Еду-
арда Лімонова, після приходу 
Путіна до влади він стає од-
ним із провідних ідеологів ре-
жиму.

Як саме виявляється його 
вплив? «У Росії ви не виступа-
єте як телеведучий без офі-
ційного схвалення, – каже 
Марк Бессін. – Хоча канали 
його впливу малозрозумілі. 
Сам факт, що він очолює 
центр досліджень в МДУ, свід-
чить про його статус. Окрім 
того, Дуґін завжди мав авто-
ритет серед військових. У вій-
ськових академіях навчаються 
за його книжками; може, де-
які навіть було опубліковано 
за фінансової підтримки ар-
мійців».

Нині, після десятиліття 
«тихого впливу», євразійство 
стало чимось на кшталт між-
народної доктрини Росії, коли 
в жовтні 2011 року під час пе-
редвиборчої кампанії Путін 
заявив, що в його новий тер-
мін євразійська інтеграція 
стане основою зовнішньої по-
літики РФ. Цікаво, що й Лєв 
Ґумільов, один із ідеологів 
«старого» євразійства, відтоді 
зробився майже національним 
героєм. 2012-го широко від-
значали 100 років від дня його 
народження; у Московському 
державному інституті міжна-
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родних відносин встановили 
бюст, і Наришкін, спікер Думи, 
виголосив промову на від-
критті; Путін надіслав ві-
тання. «Раніше Ґумільова ні-
коли так відкрито не підно-
сили», – визнає професор Бес-
сін.

ПУТІН –  
«НОВИй ПРАВИй»?
Марлен Ларюель, професор 
міжнародних відносин в Уні-
верситеті Джорджа Вашинґ-
тона, є одним із провідних 
експертів із євразійства у кон-
тексті ультраправих рухів. 
Вона підкреслює, що є чис-
ленні точки перетину між Пу-
тіним, євразійцями та євро-
пейськими ультраправими. На 
її думку, всі ці точки пов’язані 
із загальним підйомом «нових 
правих» наприкінці ХХ – на 
початку ХХІ століття.

«Нові праві» відкидають 
досвід «старих» (на кшталт 
Гітлера чи Муссоліні) як тота-
літарний, заперечують, при-
наймні на словах, біологічний 
расизм і антисемітизм. Однак 
у своїх теоріях спираються на 
фашистських ідеологів, голо-
вними ворогами проголошу-
ють егалітаристські соціальні 
теорії, а також лібералізм і ка-
піталізм, агітуючи за побу-
дову нового устрою на основі 
«традиції» – ідеального ста-
рого ладу, насправді штучно 
сконструйованого з окремих 
елементів минувшини, які 
відповідають інтересам та ба-
ченню «нових правих». Це і є 
тією «консервативною рево-
люцією», яку на теренах Євра-
зії так хоче бачити Дуґін.

«Зв’язки між російським і 
європейським радикальним 
консерватизмом були встанов-
лені дуже давно, – погоджу-
ється професор Бессін, який 
саме досліджує зв’язки Путіна 
та євразійців. – Дуґін запро-
шував до МДУ Алена де Бенуа, 
французького інтелектуала, 
вже кілька десятиліть дуже 
помітного серед «нових пра-
вих», і сам також відвідував 
Париж на його запрошення».

Спільним підґрунтям для 
ультраправих, євразійців та 
самого Путіна є несприйняття 
ліберальної демократії та ан-
тиамериканізм узагалі. Так, 
саме нелюбов до США змусила 
«Національний фронт» утво-

рити парламентську групу 
Франція – Європа – Росія. «Все 
це повертає нас до ідеї «кон-
сервативної революції», пи-
сань Шпенґлера та уявлень 
про загрозу культурної руйна-
ції внаслідок підйому Аме-
рики. Путін поділяє цю анти-
атлантичну, антиамерикан-
ську догму і з євразійцями, і з 
їхніми європейськими дру-
зями», – твердить професор 
Бессін.

ЧУжІ СЕРЕД СВОїХ
У травні 2013 року лідери 
угорського праворадикаль-
ного руху «Йоббік» відвідали 
Москву, де зустрічалися з Ду-
ґіним. Там вони навіть заяв-
ляли, що для Угорщини було б 
найкраще принагідно приєд-
натися до Євразійського со-
юзу. Незадовго до цього саме 
керівництво «Йоббіку» мало 
прямий стосунок до позбав-

лення ВО «Свобода» статусу 
спостерігача в Альянсі євро-
пейських національних рухів 
(AENM) – не єдиному, але 
впливовому «інтернаціоналі» 
праворадикалів ЄС.

Аналітики очікують, що 
популісти всіх ґатунків можуть 
дістати від 16% до 25% на вибо-
рах до Європарламенту цього 
року, а десята частина новоо-
браних депутатів будуть, імо-
вірно, ультраправими. 2014-й 
може виявитися їхнім зоряним 
часом, а склад наступного Єв-
ропарламенту – менш при-
хильним до України та її євро-
пейських прагнень.

У цій ідеологічно-геополі-
тичній розстановці українські 
ультраправі стали чужими се-
ред своїх. Європейські колеги 
відмовляються сприймати їх 
як рівних собі й віддають пе-
ревагу тому, чия позиція силь-
ніша. В очах західних неофа-
шистів Путін уже доріс до не-
формального лідера, а його 
Митний союз – це перший 
крок до реалізації російської 
фашистської ідеологеми про 
«Євразійську імперію». У бо-
ротьбі з нею українцям варто 
сподіватися на підтримку єв-
ропейського політичного 
мейнстриму, а не ультрапра-
вих, що ставить перед віт-
чизняними радикалами певну 
планку ліберальності, демо-
кратичності й поваги до прав 
людини. Усвідомити це варто 
насамперед їм самим. 

НОВЕ  
ЄВРАЗІЙСТВО.  
Алєксандр Ду-
ґін – чільний 
представник 
доктрини, що 
при пильнішо-
му погляді ви-
являється од-
нією з голо-
вних ланок, які 
єднають Путі-
на і ультрапра-
вих

«Я З ПУТІНИМ». У вересні 2013 
року в Римі з’явилися плакати 

праворадикального італійсько-
го руху «Національний фронт», 

який, зокрема, висловлює згоду з 
російським лідером щодо Сирії та 

заборони пропаганди 
гомосексуалізму
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С
лабкість Європи особливо 
відчутна на периферії: у 
Греції, Португалії, Іспанії 
та Італії. Однак у деяких ас-

пектах становище Франції гірше. 
Упродовж останніх 25 років се-
ред усіх країн ЄС лише Італія 
мала повільніше зростання. Де-
фіцит бюджету у французів пе-
ревищує італійський, а поточ-
ного рахунку – найбільший у єв-
розоні. Однак найболіснішим є 
контраст із Німеччиною. З мо-
менту запровадження в 1999 
році євро ВВП Франції на особу 
зростає лише на 0,8% річних, 
тим часом у східної сусідки цей 
показник сягає 1,3%; 1999 року 
французькі витрати на робочу 
силу для виготовлення одиниці 
продукції були нижчі, ніж у 
ФРН, а нині зросли; обсяг екс-
порту у французів тоді дорівню-
вав майже 60% німецького, те-
пер він становить менш ніж 40%. 
Рівень безробіття у Франції – 
майже 11% (найвищий за останні 
16 років); у Німеччині – лише 5% 
(найнижчий за останні 20). Тоді 
як у більшості країн єврозони 
спостерігається зростання, 
Францію, схоже, охоплює чер-
гова рецесія.

Її слабкість перешкоджає на-
маганням стабілізувати євро. 
Звичний франко-німецький дви-
гун ЄС став несправним, а брак 
реформ у Франції гальмує заходи 
на кшталт створення банків-
ського союзу, необхідні для під-
тримки єдиної валюти. Тож плат-
ники податків у ФРН запитують, 
із якого це дива вони мають фі-
нансувати нереформовані фран-
цузькі практики кредитами?

Соціаліст Франсуа Олланд 
поки що нічого не може вдіяти. 
Він був проти заходів надмірної 
економії, та це нічим не допомо-
гло. Замість того щоб зменшити 
державні витрати (які сягають 
57% ВВП країни, а це найвищий 
показник у єврозоні), він підви-
щив податки, зокрема до 75% для 
високооплачуваних працівників. 
Замість належної пенсійної ре-
форми, що була проведена в бага-
тьох країнах, Олланд ледь продо-
вжив строк сплати пенсійних вне-
сків. На відміну від периферійних 
країн, що взялися за глибокі 
структурні реформи, французь-
кий президент майже не лібералі-
зував ринків праці й товарів і 
майже не скоротив соціальних 
видатків, які у Франції найвищі в 
усій Організації економічного 
співробітництва і розвитку.

Спускання реформ на галь-
мах завело Олланда в нікуди. 
Згідно з нещодавніми опитуван-
нями, він найменш популярний 
президент за всю історію П’ятої 
республіки; багато молоді планує 
виїхати із країни. Однак тепер 
блиснув промінь надії. У новоріч-
ному зверненні Олланд нарешті 
серйозно заговорив про урізання 
податків і державних витрат, під-
вищення конкурентоспромож-
ності й створення більш сприят-
ливого інвестиційного клімату. А 
французьким бізнесменам запро-
понував «пакт відповідальності».

Реформи у Франції вимагати-
муть масштабних змін: зараз там 
зависокі податки й завелика соці-
альна відповідальність держави. І 
те, й те варто зменшити. Необ-
хідні лібералізація ринку праці, 

глибша пенсійна реформа й сут-
тєве скорочення соціальних по-
датків для бізнесу.

ОСТАННІй ШАНС ОЛЛАНДА
Внутрішня політика президента 
досі давала виборцям усі підстави 
скептично ставитися до його обі-
цянок. Однак він устиг продемон-
струвати певну сміливість у зо-
внішній. Тепер у його-таки інте-
ре сах зважитися на радикальні 
дії в самій країні.

Якщо Олланд не зарадить 
економічним проблемам, він не 
матиме шансів на переобрання 
2017 року. Подолати труднощі 
йому буде непросто, адже Фран-
ція має завеликі борги, тож ре-
форми – єдиний вихід. До на-
ступних виборів лідер офіцій-
ного Парижа має вдосталь часу 
для змін. У французьких прези-
дентів широкі повноваження, і 
він готовий проводити реформи 
власними указами, без при-
йняття відповідних законів. Пра-
воцентристи нині розгублені: 
частково через стрімкий успіх 
«Національного фронту» на чолі 
з Марін Ле Пен. На лівому 
фланзі Олландові теж боятися 
нічого, попри непопулярність се-
ред деяких представників його 
партії; та й французькі ліві у 
будь-якому разі зазвичай більш 
схильні до реформ, ніж праві.

10 років тому Німеччину на-
зивали «хворою Європи», відтак 
соціал-демократ Ґергард Шредер 
вдався до радикальної лібералі-
зації, і країна вирвалася вперед. 
Те саме може зробити і Франція, 
коли її президентові не забракне 
рішучості. 

Чи зможе Олланд  
як Шредер?

Французький президент  
обіцяє реформи –  

і провести їх варто  
в інтересах країни 

 та його власних
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Вперед  
і вгору? 
Джанет Єллен готується 
очолити Федеральний  
резерв за сприятливих  
обставин

К
оли вісім років тому Бен 
Бернанке став головою Фе-
деральної резервної сис-
теми (центрального банку 

США), безробіття якраз опусти-
лося нижче ніж до 5%, економіка 
зростала на рівні 3,5%, а інфляція 
була стабільною. «Підвищення 
економічної активності вида-
ється надійним», – заявили у 

ФРС за один день до його вступу 
на посаду. Але підспудно вже на-
зрівала криза, а разом із нею і 
найбільший спад від 30-х років 
ХХ століття.

Для Джанет Єллен, яка з на-
ступного місяця має змінити 
Бернанке на цій посаді (6 січня 
Сенат затвердив її кандидатуру), 
все буде з точністю до навпаки. 

Рівень без робіття становить 7%, 
зростання ледве перевищило 
2%, а інфляція надто низька. Од-
нак за цим проглядаються спо-
кусливі ознаки того, що, як ска-
зав Барак Обама, «2014-й може 
стати роком прориву».

Можливо, все почалося ра-
ніше. Бум експорту та інвестицій у 
виробниче обладнання свідчить, 

Непохитний оптимізм ФРС
ВВП, зміни до попереднього року, %

2008     2009     2010      2011      2012      2013**  2014
За даними Федерального резервного управління

Прогноз FOMC*
Реальність

?
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2

1

0
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-3

*Федеральний комітет відкритого ринку (FOMC), 
останній квартал попереднього року
**Зростання в IV кварталі 2013 року прийнято 
на рівні 3%

Обмеження – не покращення
Наслідки змін валютної політики для реального зростання ВВП

За даними Goldman Sachs

Відсоткові пункти:            Оподаткування            Видатки   
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що зростання економіки в IV 
кварталі, напевне, перевищило 
3% (у річному обчисленні). Якщо 
це так, то ВВП за весь 2013-й мав 
зрости на 2,7%, тобто вперше 
після рецесії він виявився не гір-
шим від прогнозу ФРС (див. 
«Непохитний оптимізм 
ФРС»).

щО КАжУТЬ ЄЛЛЕН
Ясновидці з центрального 
банку очікують зростання 
2014-го на рівні 3%, пророки з 
приватного сектору обіцяють 
2,8%. Утім, нещодавній досвід 
змушує ставитися до цього 
скептично. Майже щороку 
після 2008-го і Федеральний 
резерв, і приватні економісти 
передрікали підйом, але що-
разу доводилося розчаровува-
тися. Проте цього разу в них 
менше розбіжностей стосовно 
прогнозу рівнів безробіття та 
інфляції. У банку Goldman 
Sachs вважають, що така узго-
дженість зазвичай свідчить про 
більшу точність.

Головна причина оптимізму 
полягає в тому, що валютна полі-
тика з урагану перетвориться на 
свіжий вітер. У 2013-му підви-
щення податків і зменшення фе-
деральних видатків послабили 
зростання на 1,5 процентного 
пункту (п. п.). За оцінкою фахівців 
Goldman Sachs, цього року 
податково-бюджетні обмеження 
разом загальмують зростання 
лише на 0,4 п. п. (див. «Обме-
ження – не покращення»). 
Можливо, навіть менше: на мо-
мент підготовки матеріалу в Кон-
гресі якраз тривали дебати про 
продовження на три місяці допо-
моги безробітним.

Аналіз балансу домогоспо-
дарств також дає підстави для 

оптимізму. Завдяки зростанню 
вартості акцій і цін на житло 
чиста вартість активів домогос-
подарств* повернулася до ре-
кордно високого рівня. Дешеві 
іпотечні кредити, дефолти і за-
тягування пасків повернули за-
боргованість домогосподарств 
майже до звичних постійних 
обсягів. Завдяки підвищенню 
цін на нерухомість кількість бу-
динків і квартир, що коштують 
менше від суми іпотеки, скоро-
тилася з 10,5 млн наприкінці 
2012-го до 6,4 млн у III кварталі 
2013-го, за інформацією компа-
нії CoreLogic, яка збирає і ви-
вчає дані ринку нерухомості 
(див. «На підвищення»). Це 
має стати стимулом для спо-
живчих видатків і банківського 
кредитування.

Федеральний резерв уже 
підкоригував свій рецепт ліку-
вання економіки, скоротивши 
(центробанківським жаргоном 
«згорнувши») купівлю обліга-
цій за новостворені гроші з $85 

млрд до $75 млрд на місяць – 
процес, відомий як «кількісне 
пом’якшення». Передбачається, 
що до кінця цього року ФРС уза-
галі вже не купуватиме їх. 
Проте водночас вона планує 
утримувати відсоткові ставки 
біля нульової позначки до 2015-
го, а можливо, й довше, якщо ін-
фляція (яка зараз на рівні 
близько 1%) не зможе поверну-
тися до запланованого рівня 2%.

Усе це ставить перед Єллен 
дві конкретні проблеми: що 
робити, якщо оптимісти мають 
рацію, і що робити, коли вони 
помиляються. Фінансовий кон-
сультант Citigroup Бенджамін 
Мандел зазначає, що з огляду 
на звичайні правила роботи на-
віть прогнози Федерального ре-
зерву щодо безробіття і зани-
женої інфляції можуть спричи-
нити підвищення відсоткових 
ставок із середини 2014 року, а 
до кінця 2015-го вони, не ви-

ключено, сягнуть майже 3%. Як 
нещодавно зауважили у ФРС, 
центробанк навмисно нехтує 
такими звичайними прави-
лами: хоче сьогодні утримати 
низьку дохідність облігацій, 
щоб стимулювати зростання. 
Утім, після поліпшення еконо-
мічної ситуації Єллен може зі-
ткнутися з необхідністю підви-
щити ставки, навіть якщо ро-
бити це, на її думку, ще зарано. 
Деякі очільники федеральних 
резервних банків уже наріка-
ють на неквапливість ФРС. У 
центробанку на підході також 
кілька вакансій, і є ймовірність, 
що ці посади обіймуть не такі 
терплячі люди, як Єллен. 
Обама розглядає можливість 
призначення заступником го-
лови Федеральної резервної 
системи Стенлі Фішера, колиш-
нього керуючого Банку Ізра-
їлю. Він скептично ставиться до 
обіцянок низьких відсоткових 
ставок. Якщо ринки засумніва-
ються в дотриманні заявленого 
курсу, підняття дохідності облі-
гацій може поставити оздоров-
лення економіки під загрозу.

Друга проблема цілком про-
тилежна і полягає в тому, що 
прогноз ФРС виявиться знову 
надто оптимістичним, як це було 
щороку з 2008-го по 2012-й. Бер-
нанке у своєму загалом бадьо-
рому виступі 3 січня попередив: 
«Якщо досвід кількох останніх 
років нас чогось навчив, то це 
необхідності бути обережними 
в прогнозах». Уже в грудні 2013 
з’явилися певні ознаки слаб-
кості, наприклад, продаж авто-
мобілів був вельми скромним.

Розчарування останніх 
кількох років зазвичай спи-
сують на невдачі: кризу в Єв-
ропі, неузгоджену фінансово-
бюджетну політику або при-
родні катаклізми. Ларрі Сам-
мерс, в якому певний час вба-
чали заміну Бернанке на по-
саді директора ФРС, розмір-
ковує, чи не увійшли Сполу-
чені Штати в період трива-
лого застою, за якого хро-
нічно слабкий попит – це 
правило, а не виняток. Чи, 
можливо, сповільнення зрос-
тання на ринку робочої сили і 
продуктивності загальмувало 
темпи потенційного розвитку 
економіки. У будь-якому разі 
Єллен тут мало чим може за-
радити, і це найтривожніша 
перспектива з-поміж усіх. 

Рівень безробіття в 
США на сьогодні 

становить 

7%,
 зростання ледве 

перевищило 

2%,
 а інфляція надто 
низька. Однак за 

цим проглядаються 
спокусливі ознаки 
того, що, як каже 

Барак Обама, 
«2014-й може стати 

роком прориву»

Ясновидці з 
центрального 

банку очікують 
зростання цього 

року на рівні 

3%,
 пророки з 

приватного сектору 
обіцяють 

2,8%

На підвищення

За даними CoreLogic
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*Поточна ринкова 
вартість житла без 
врахування 
непогашених залишків 
іпотечних кредитів та 
інших боргів під 
заставу житла
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П
ісля блискучих перемог 
1648 р. зусилля верхівки 
Війська Запорозького 
були зосереджені на тому, 

щоб увести українського геть-
мана в коло законних християн-
ських правителів та добитися 
міжнародного визнання Геть-
манщини, без чого Українська 
держава не могла повнокровно 
існувати. Найближче оточення 
Богдана Хмельницького працю-
вало над обґрунтуванням закон-
ності появи держави та її прави-
теля – аргументи шукалися, 
звісно, серед звичних для Ран-
ньомодерної доби опцій. Однак 
Гетьманщина, на перший погляд, 
не потрапляла під жодну з «кла-
сичних» в ті часи вимог для ви-
знання законності постання но-
вої держави. По-перше, державу 
відновила не традиційна еліта, а 
нова, заснована на козацтві, 
отже, не можна було скориста-
тися ані «правом старовини», ко-
ролем доказів, ані правом еліти 
на спротив володареві, що пору-
шив умови договору з нею чи ре-
лігійні свободи. По-друге, на 
Хмельницького не поширюва-
лося «право завойовника», бо він 
був «внутрішнім» переможцем. 
По-третє, щоб відразу створити 
державу, бракувало і внутрішньої 
потуги, і сприятливого зовніш-
нього тла. По-четверте, жоден із 
сусідів не вітав появу Гетьман-
щини. Ну і по-п’яте, у козацтві, 
лави якого бурхливо зросли ко-
штом низів, лише вузький про-
шарок був здатен адекватно реа-
гувати на виклики часу.

Та ситуація безвихідною не 
була. Існувала практика констру-
ювання так званих «історичних 
аргументів», визнання яких по-
тім протискували силою. Зали-
шалося чинним і «золоте право» 
прецеденту. Для Гетьманщини це 
означало, що узаконити її існу-
вання можна було через будь-яку 
християнську державу, яка взяла 
би бодай на коротко Україну під 
свою зверхність, але на основі до-
говору та взаємних зобов’язань. 
За тогочасними уявленнями, 
будь-який монарх, беручи Геть-
манщину під своє крило, засвід-
чував, що визнає її як новий са-
модостатній державний організм 
з правителем на чолі. Одинаком 
на цьому шляху відновлена Укра-
їнська держава не була. Задля 

Автор:  
Віктор БрехуненкоГеополітика 

Хмельницького
Запорукою збереження самодостатності 
Гетьманщини у Чигирині вважали одночасну 
протекцію правителів, які ворогували між собою
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утвердження незалежності не 
гребували інструментом тимча-
сового підданства навіть ті дер-
жавні утворення, легітимність 
яких ні в кого не викликала сум-
нівів. Так, ведучи боротьбу за не-
залежність від Іспанії, Нідер-
ланди в 1584–1585 рр. шукали за-
для свого визнання як окремої 
держави протекторату Франції та 
Англії. 

Які важелі впливу для просу-
вання свого інтересу мав геть-
ман? Якими зовнішніми діями 
міг змусити когось із них піти на 
потрібний крок? Насамперед у 
руках у Хмельницького була 
кримська карта. Не тільки вій-
ськова допомога кримців і ногай-
ців, а й стосунки з Кримом як чут-
ливий засіб впливу – такою мо-
гла бути стратегія. Досвід 
козацько-татарських відносин 
першої половини XVII ст. давав 
для цього всі підстави. 24 грудня 
1624 р. Кримський ханат в особі 
його правителів-Чингізидів хана 
Мехмет-Ґірея і калги Шагін-
Ґірея не просто уклав із козаками 
військово-політичний союз, а й 
уперше визнав на письмі Військо 
Запорозьке самодостатньою по-
літичною одиницею в рамках 
Речі Посполитої. А в 1628 й 1629 
р.р. брати Магмет-Ґірей і Шагін-
Ґірей, укладаючи військово-
політичний союз із Варшавою,  
присягали на вірність окремо ко-
ролю й окремо Війську Запорозь-
кому. Кримська верхівка одно-
значно зараховувала козаків до 
«людей війни», прозоро натяка-
ючи на визнання їхніх претензій 
на місце в українській еліті поруч 
зі шляхтою. 

Іншим чинником впливу був 
турецький протекторат. Дунай-
ські князівства (Молдова, Вала-
хія і Трансильванія) наочно вті-
лювали можливість зберегти 
під крилом султана і повноту 
політичної та суспільної струк-
тури з правителем на чолі, і ре-
лігійну окремішність, і етно-
культурну ідентичність. На сво-
єму історичному шляху вони 
принагідно скидали зверхність 
Стамбула на користь то Вар-
шави, то Відня і в такий спосіб 
не давали жодному із сусідів по-
глинути їх. Входження Гетьман-
щини до орбіти Османської ім-
перії не тягнуло за собою осо-
бливих загроз. Адже попри сте-
реотипні уявлення територі-
альні апетити турків на україн-
ському напрямкові обмежува-

лися утвердженням у XVI cт. в 
Причорномор’ї та Приазов’ї. 

Водночас гетьман шукав 
свого в відносинах з Московією, а 
також розглядав можливість  па-
тронату трансильванського князя 
Дьєрдя ІІ Ракоці, який, своєю 
чергою, визнавав протекторат ав-
стрійського імператора й на 
практиці міг мати над Чигири-
ном лише символічну зверхність.

Таким чином, уже в 1649 р. 
вимальовувалася стратегія полі-
підлеглості гетьмана сусідам. Од-
ночасну протекцію правителів, 
які навзаєм ворогували між со-
бою, у Чигирині вважали запору-
кою збереження самодостатності 
Гетьманщини. Такі наміри і ре-
альні переговори з різними пре-
тендентами на зверхника збіль-
шували вагу Чигирина в очах 
християнських правителів. І тим 
самим формували сприятливе 
тло для визнання з боку найзаці-
кавленішого з них – москов-
ського царя. 

Саме Московія тоді найкраще 
пасувала для Гетьманщини на 
роль тарана у міжнародному ви-
знанні. І це добре розуміли в Чи-
гирині, нав’язуючи у червні 1648 
р. контакти з царем, який неви-
падково був найслабшою ланкою 
серед християнських володарів, 
оскільки Варшава була для нього 
стратегічним суперником. Ледь 
зіп’явшись на ноги, Московія з 
кінця XV ст. перетворилася на за-
тятого ворога Великого князів-
ства Литовського, а згодом і Речі 
Посполитої у справі домінування 
в Східній Європі. Під цю експан-
сіоністську політику були підве-
дені ідеологічні аргументи у ви-
гляді династичної теорії, яка про-
голошувала, що саме до москов-
ських правителів як нащадків 
Рюриковичів перейшло право во-
лодіти всіма землями колишньої 
Київської Русі. Треба зауважити, 
що утвердження цієї теорії, сим-
волом чого стало визнання на по-
чатку XVI ст. за московським ца-
рем титулу «государя всієї Русі» з 
боку Великого князівства Литов-
ського, Лівонії та Ганзи, відбу-
лося не без пасивного сприяння 
українських князів. Через свою 
економічну й політичну самодос-
татність ті виявилися байдужими 
до ідеологічних конструктів дале-
кої Москви, хоча поміж ними теж 
були справжні нащадки Рюрико-
вичів. З тернистої і казуїстичної 
дороги, якою прямувала Моско-
вія, щоб продавити визнання 

своїх «історичних прав», була 
прибрана чи не найтяжча пере-
пона.

Однак, з огляду на попере-
дній шлях Московії від загубле-
ного в лісах васала Золотої Орди 
до претендента на володарю-
вання у Східній Європі, спроби 
узаконити Українську державу 
московськими руками наражали 
Хмельницького на великі ри-
зики. До середини XVII ст. Мо-
сква підійшла з величезним до-
свідом захоплення й переінак-
шення на свій лад різних за циві-
лізаційним кодом та 
військово-політичною й госпо-
дарською потугою держав. Усе, 
що потрапляло під її вплив, цар 
розглядав як свою вотчину, а на-
селення – включно з елітою – 
трактував як своїх холопів. 
З-поміж державних утворень, які 
належали до європейської сис-
теми економічних і суспільних 
стосунків, першими жертвами 
московської експансії стали Твер, 

Новгород, Псков, а також відтяті 
від руського світу верхівські, сі-
верські та смоленські землі. Се-
ред східних державних утворень 
перед московським військом ка-
пітулювали Казанське й Астра-
ханське ханства, втратив частину 
суверенітету Ногай, розпочалося 
проникнення Московії в Перед-
кавказзя, а з 80-х років XVI ст. – 
до Сибіру. Москва, як могла, 
вклинювалася в нічийне Поле, 
намагаючись закріпитися навіть 
на лісостеповому Лівобережжі 
Дніпра, територіально віддале-
ному від неї, але стратегічно дуже 
важливому з огляду на протисто-
яння з Річчю Посполитою та 
Кримом. Зрештою, об’єктом 
упертих зазіхань Московії стали 
козацтва Дону, Волги, Яїка й Те-
реку. І хоча станом на середину 
XVII ст. їй ще не вдалося погли-
нути козацькі анклави, вона все-
таки втягнула їх до сфери свого 
впливу. 

Деспотична, відірвана від Єв-
ропи Московія мала цілком 
інакшу цивілізаційну модель, за-
мішану на засвоєному від Орди 
типу самодержавства з холоп-
ством перед государем усього без 
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винятку населення. Така органі-
зація суспільства й влади засад-
ничо суперечила притаманному 
Україні «лицарському» типу сус-
пільства – з його ідеалом добро-
вільного служіння еліти монар-
хові, недоторканості «окропленої 
кров’ю» власності, неписаним ко-
дексом шляхетської гідності й 
честі. Поглиблювали ціннісне 
розмежування української еліти 
від Московії й культивування там 
ксенофобії, ворожості до всього 
європейського, недовіра до укра-
їнського православ’я, цензура на 
завезені українські друки аж до 
дикунського спалення книжок у 
1627 р. та накладення заборони 
на їх поширення. 

У Московії православних 
українців вважали зіпсованими 
«латинством» відступниками від 
істинно православної віри. Мос-
ковський Православний Собор 
1621 р. ухвалив спеціальний указ, 
який регламентував перехід ві-
рних Київської митрополії в лоно 
Московського патріархату через 
перехрещення та покаяння, чим 
прирівнював їх до католиків. 

В Україні  непідробний ін-
терес до Московії існував хіба 
лише в середовищі вищого пра-
вославного духівництва, та й то 
великою мірою тому, що мос-
ковський цар залишався єди-
ним православним монархом. 
На зламі XVI–XVIІ ст. з право-
славних українських кіл почали 
линути заяви про етнічну спо-
рідненість православних Речі 
Посполитої з московитами та 
про перебування обох під спіль-
ним дахом у княжі часи й ні-
бито бажання перейти під 
зверхність православного царя. 
Проте в цих заявах був один 
суттєвий момент – вони при-
значалися для московських вух 
й відгонили відвертою ритори-
кою, породженою лише бажан-
ням зіпертися на підтримку 
Московії у релігійних змаган-
нях з католиками та уніатами. 
До подібних стратегій підштов-
хувала гострота релігійного пи-
тання в Речі Посполитій, а не 
усвідомлення необхідності при-
єднати українські та білоруські 
землі до Московії. Про це не-
двозначно свідчать зусилля ми-
трополита Петра Могили, по-
кликані відродити колишню 
велич Києва. Представлення 
Києва як «другого Єрусалима» і 
центру Всесвіту втілювало уяв-
лення української еліти про 

власну самобутність та ко-
лишню велич Русі.

Не спішило під московські 
хоругви й українське козацтво. 
На Москву воно дивилося крізь 
призму власних прагматичних 
інтересів, беручи участь у всіх 
московських війнах Речі Поспо-
литої й водночас воліючи по-
всякчас отримувати царське жа-
лування та з вигодою найматися 
на царські служби проти татар. 
Ці служби, більшість з яких при-
пала на те ж таки XVI ст., нічим 
принциповим не відрізнялися 
від козацьких служб  іншим 
християнським володарям – ав-
стрійському імператорові, мол-
довському господарю, семиго-
родському князеві.

Враховуючи всі обставини, 
ключовий момент полягав у 
тому, наскільки  верхівка Геть-
манщини усвідомлювала рівень 
ризиків і загроз, якими віяло від 
ідеї узаконення Української дер-
жави московськими руками. Од-
нак, не маючи іншого вибору, 
Хмельницький вдався до мос-
ковських послуг. 

Попри зусилля Чигирина, 
перші п’ять років війни Москва 
перебувала на роздоріжжі. А 
процес визрівання української 
політики царя та опрацювання 
концепції, представленої на Пе-
реяславській раді 1654 р., одно-
значно спростовує версію про 
підходи московських еліт, засно-
вані нібито на якомусь природ-
ному потягові сусідів до єднання. 
Московська дипломатія, як і 
українська, не оперувала понят-
тями етнічної близькості україн-
ців та росіян, «єдиного народу» 
чи «єдиного православнорус-
ского народу» й керувалася ви-
нятково прагматичними інтере-
сами.

Протягом 1649–1653 рр. 
верхня межа бажань царя не ся-
гала далі ролі посередника між 
козаками та Варшавою. Всі ди-
пломатичні ігри, які вела Мо-
сква, спрямовувалися винят-
ково на використання україн-
ського чинника для здобуття 
поступок з боку Яна Казимира, 
зокрема – зречення права на 
Смоленськ. 

Причини таких довготрива-
лих вичікувань Московії на-
справді полягали не в міжнарод-
них обставинах, військовій него-
товності чи заворушеннях у Нов-
городі чи Пскові. Суть проблеми 
була в тому, що питанні майбут-

нього українських земель Москві 
довелося мати справу вже не з 
традиційною елітою, а зі станом, 
який потіснив шляхту і потребу-
вав свого узаконення як нова 
«політична нація». 

Московська еліта виявилася 
ідеологічно неготовою до стрім-
кого злету козацтва на вершину 
соціальної драбини – Москва, як і 
Варшава, й далі не сприймала ко-
заків як еліту. За уявленнями 
царя та бояр представляти укра-
їнський світ мала шляхта. Геть-
манщину царський двір вважав 
утворенням, яке постало на влас-
ному пні й не мало зв’язку зі 
спадщиною княжих часів. Відтак, 
протягом шести років (від 1648 
до 1654) у стосунках Москви з Чи-
гирином не було й сліду викорис-
тання «династичної теорії», 
цього центрального «історичного 
аргументу» в обґрунтуванні мос-
ковських претензій на київську 
спадщину.

Насправді погодитись укласти 
союзницьку угоду з Гетьманщи-
ною царя змусили вмілі дипло-
матичні ходи Хмельницького. Ре-
альна перспектива протекторату 
Туреччини над Гетьманщиною та 
перетворення гетьмана на «са-
модержця руського», а гетьман-
ської влади на спадкову, улегі-
тимнену в подальшому «блакит-
ною кров’ю» Лупулувого роду, 
перекреслювало амбітні плани 
Московії, виношувані з кінця XV 
ст. У 1653 р. Хмельницький все 
нижче опускав над головою Мо-

Алєксєй 
Міхайловіч   
(19 березня 
1629 — 29 
січня 1676) 
— другий 
московський 
цар з династії 
Романових
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скви Дамоклів меч турецького 
протекторату. Відступати було ні-
куди. Довелося визначатися. 

Однак споряджаючи в Укра-
їну боярина Бутурліна, цар ще не 
мав наміру всеохопно улегітим-
нювати Гетьманщину. У пер-
шому наказі посланцю ідея ви-
знання гетьмана й Української 
держави, яку проштовхував 
Хмельницький, зависала в пові-
трі. Кремль волів пояснювати 
свою згоду на військово-
політичний союз з Чигирином 
лише прагненням захистити пра-
вославних  від переслідування ка-
толиків. Але по дорозі наказ було 
замінено на інший, ґрунтований 
на елементах версії Чигирина, 
яка апелювала до тяглості україн-
ської історії від княжих часів до 
Гетьманщини і яка подавала 
Гетьманщину як законну дер-
жаву. Очевидно Хмельницькому 
таки вдалося переконати Москву, 
що на менше він не згоден, що 
місія Бутурліна закінчиться про-
валом, а Гетьманщина опиниться 
під протекторатом султана. «Ві-
копомна» Переяславська рада 
1654 р. з московською боку ба-
нально робилася з коліс – цар не 
мав заздалегідь опрацьованої 
концепції й ухвалював рішення 
винятково під впливом гостроти 
моменту.

Рада в Переяславі, зібрана 8 
січня 1654 р., де вирішувалася 
доля українсько-московських 
стосунків, стала уособленням 
того, наскільки різними були під-

ходи сторін. Як шило з мішка, 
відразу ж вилізли назовні глибокі 
цивілізаційні розбіжності. Цар-
ські посли навідріз відмовилися 
присягати за царя, віддзеркалю-
ючи тим самим деспотичний ха-
рактер Московії, де всі піддані 
мали статус холопів монарха. По-
ведінка послів різко суперечила 
рідним для українців і таким же 
звичним для інших європейців 
політико-правовим уявленням, 
згідно з якими присягати мали 
обидві сторони. Усі попередні 
письмові козацько-польські 
угоди ухвалювалися в подібний 
спосіб. За короля завжди прися-
гали уповноважені комісари. 
Тож, заледве не дійшло до по-
вного розриву. Лише нагальна 
потреба руками Москви досягти 
міжнародного визнання Геть-
манщини змусила старшину піти 
на великий ідеологічний компро-
міс. Такий ризикований крок на-
мертво закріплював на рівні 
символів окремішність україн-
ських земель відносно Речі По-
сполитої, а також історичну тя-
глість між давньою Руссю та 
Гетьманщиною.

Заключним акордом стали 
так звані Березневі статті 1654 р., 
укладені в Москві Павлом Тете-
рею та Самійлом Богдановичем-
Зарудним і доповнені царськими 
грамотами-привілеями Війську 
Запорозькому, містам та Україн-
ській Православній Церкві. Цей 
комплекс документів формалізу-
вав визнання царем самодостат-
ності відновленої Української 
держави й подавав сигнал усьому 
християнському світові про її ле-
гітимність. Це був договір двох 
держав, за яким Гетьманщина 
добровільно визнавала протек-
торат Московії, але зберігала 
повну самостійність внутріш-
нього життя та право на зо-
внішні зносини. Гетьман мусив 
лише повідомляти про можливі 
антимосковські наміри сусідів, а 
також не контактувати без ві-
дома царя з Туреччиною та 
Річчю Посполитою. Московія га-
рантувала всі права і вольності, 
якими користувалися козаки, 
шляхта, духівництво, міщани. 
Козацький реєстр сягав 60 тисяч. 
Цар зобов’язувався розпочати ві-
йну з Річчю Посполитою, а також 
воювати з Кримом, якщо татари 
вчинять напад на українські 
землі. Натомість Гетьманщина 
мала виплачувати данину Моско-
вії, що було типовим у таких ситу-

аціях для того часу. Царський во-
євода з обмеженими військовими 
повноваженнями мав бути лише 
в Києві.  

Усіма визнаною нормою по-
ведінки володаря було право ви-
ходу з-під зверхності іншого во-
лодаря, якщо той порушив узяті 
на себе зобов’язання. В європей-
ській історії підлеглі правителі 
часто міняли свого патрона – 
тому й Хмельницький після Пе-
реяслава 1654 р. не вважав свої 
руки зв’язаними і спокійно про-
довжував шукати вигідніших 
протекторів. Саме про такий 
спосіб сприйняття в Україні до-
мовленостей з Москвою додат-
ково свідчить бодай сам факт 
того, що рада відбулася не в сто-
личному Чигирині, не в Києві як 
сакральному центрі України, а в 
рядовому полковому містечку 
Переяславі, неподалік тодіш-
нього московського кордону. 
Крім того, були допущені дії, які 
давали підстави в майбутньому 
легко підважити легітимність 
ради. Передусім, у ній не брали 
участі запорожці – неприпус-
тима річ як на традиції Війська 
Запорозького. Не з’явилися й 
представники від Кальницького, 
Уманського, Паволоцького пол-
ків. Підважувала правочинність 
досягнутих на раді домовленос-
тей і відмова Бутурліна прися-
гати за царя – полковники при-
ховували цей факт від козацтва. 
А Березневі статті Б. Хмельниць-
кий так і не виніс на затвер-
дження козацької ради. 

Козацька старшина диви-
лася на Переяславську раду 
1654 р. та Березневі статті з рід-
ної їм європейської дзвіниці. 
Однозначно тлумачила їх як пе-
рехід України під протекцію 
царя задля захисту суверенітету 
Гетьманщини від зазіхань Вар-
шави. Застерігала за собою 
право вільного виходу з-під 
протекції, якщо цар порушить 
взяті на себе зобов’язання. Гра-
нично чітко це відбилося у зна-
менитому маніфесті 1658 р. до 
європейських держав, яким І. 
Виговський пояснював причини 
розриву з Московією: «Не з ін-
шої причини прийняли ми про-
текцію великого князя москов-
ського, як тільки для того, щоб з 
Божою поміччю зберегти для 
нас і наших нащадків ту сво-
боду, що ми її добули зброєю і 
освятили нашою, стільки разів 
пролитою кров’ю».  

Ян II Казимир 
Ваза або 

Казимир V  
(22 березня 

1609 — 16 
грудня 1672), 

король Речі 
Посполитої 

(1648—1668) 
і титулярний 

король Швеції 
(до 1660)
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Бути сараєвським 
письменником
Яку тематику та естетику пропонує світові сучасна література  
Боснії і Герцеговини 

Н
а материку сучасної сві-
тової літератури відбува-
ється не так багато яскра-
вих тектонічних проце-

сів, щоб можна було їх ігнору-
вати. А робити відкриття за-
вжди цікаво й корисно. Пере-
кроювання мапи Європи напри-
кінці минулого століття явило 
світові нові держави та змінену 
культурну матрицю. А кон-
кретно в цей історичний момент 
посеред Європи прорізується 
нова вершина, постає яскрава, 
нова і невідома українцям літе-
ратура, якій лише мовний 
бар’єр заважає спричинити ви-
бух. Якби йшлося про англо-
мовну колишню колонію якоїсь 
потужної метрополії, розмова 
давно точилася б масштабно й 
серйозно. Та мова про Боснію і 
Герцеговину, БіГ, колишню 
югославську республіку, ма-
леньку країну з малою мовою. 
Небагато в кого назва «Сара-
єво» викликає інші асоціації, 
крім війни й центральноєвро-
пейської глушини. Проте там-
тешня література сьогодні по-
стає з не меншою потужністю, 
ніж класичне вже «втрачене по-
коління» ХХ століття, і, ризикну 
припустити, з часом матиме в 
історії літератури неабияку вагу. 

Югославських письменників 
та поетів, знаних і шанованих у 
світі, ніколи не бракувало, але 
ключове тут означення «югос-
лавський». Для маленької Бос-
нії і Герцеговини зараз принци-
пово важливо те, що вона реалі-
зується в літературі сама, вибо-
рюючи право на власну мову і 
водночас прагнучи звільнитися 
від кордонів, позначених нею, 
пропонуючи світові цілком 
окрему тематику та естетику. 
Поступово приходять пере-

клади, розголос, відзнаки. Чому 
ж це цікаво світові?

Поза сумнівом, ключовими 
стали війна і травма. У сараєв-
ської поетки Адіси Башич є 
пронизливий вірш «Травмо-
маркет», ліричну героїню якого 
іноземці запитують: чи не зда-
ється їй, що вона торгує своєю 
травмою? І та чесно відповідає: 
авжеж, але, боюся, це єдине, 
що я маю. Конфлікт 1990-х не 
міг не позначитися на літера-
турі: то був не просто різкий 
хронологічний розрив, розлу-
чення з модерною традицією, з 
«великим романом», скроєним 
за масштабними лекалами Іво 
Андрича. То було буквальне пе-
ребивання хребта, після якого 
довелося заново вчитися хо-
дити. Логічно, що всі найяскра-
віші дебюти 1990-х відбувалися 
в малій прозі, сформувалася 
ціла «література новелістів». 
Але й час збирання себе по 
клаптях Боснія потроху пере-
ростає, з року в рік продукуючи 
дедалі більше вартих уваги по-
внокровних романів. Які, втім, і 
далі тематизують війну. Хор-
ватському критикові Браніміру 
Донату належить уже класич-
ний опис подій на балканській 
літературній сцені: «У хорват-
ських письменників війна ви-
світлена маргінально й бідно, 
без вагомих здобутків. Нато-
мість боснійські автори пока-
зали, що вона може породити 
велику літературу, що найкраще 
писалося там, де вмиралося». 
Війна – колосальний художній 
виклик і вічна тема, завжди ці-
кава зовнішньому спостеріга-
чеві. За свій новий голос босній-
ська література заплатила ви-
соку ціну. І втратила багато ін-
дивідуальних голосів, які фор-
мують спільний. Скажімо, Ка-
рім Заїмович, прозаїк і автор ко-
міксів, якому не було й трид-
цяти, загинув буквально перед 

Автор: 
Катерина Калитко, 

письменник, перекладач
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ВІЙНА І 
ТРАВМА. 
Горить міська 
бібліотека 
Вєчніца, 
підпалена 
снарядом

визволенням Сараєва, і ця 
втрата болить досі. 

Найпотужніший боснійсь-
кий бренд Александар Гемон 
(фото 2) якось зауважив, що ту-
тешня література – феномен, бо 
немає видавців, немає критиків, 
немає читачів, немає й книжок, 
а вона існує. Виносячи за дужки 
художню гіперболізацію, слід 
визнати, що це значною мірою 
правда. Незалежні впливові 
гравці, такі як сараєвський ви-
давничий дім Buybook, пооди-
нокі. А резонансні автори нама-
гаються видаватися за кордо-
ном, навіть якщо це близьке за-
рубіжжя. Хоч як дивно, існу-
ванню та розвитку боснійської 
літератури також прислужилася 
війна, точніше її безпосередній 
наслідок – еміграція. Розкидані 
світом боснійці все ще поєднані з 
утраченою домівкою мовно і те-
матично, проте аудиторію зі 
старту мають ширшу. Той самий 
Гемон (до речі, боснієць з укра-
їнським корінням, прадід якого 
приїхав на Балкани з Галичини) 
давно вже англомовний прозаїк 
із пропискою в Чикаго й світо-
вим ім’ям, до того ж взірець 
блискучого володіння англій-
ською мовою на рівні Конрада 
чи Набокова. Екс-сараєвець Се-
мездин Мехмедінович теж дово-
дить, що простіше заговорити 
мовою світу, ніж дочекатися пе-
рекладача з малої мови. Пере-
бравшись до США, він оприлюд-
нив англійською збірку «Сараєв-
ський блюз», свій літературний 
щоденник війни, і здобув славу 
всесвітню. Трагедія малої нації 
проявилася у світовому контек-
сті та в масовій свідомості – ори-
гінали поклав на музику калі-
форнійський гурт Charming 
Hostess, продемонструвавши, як 
текст з однієї культури вкупі з 
музикою перетворюється на 
мантру в іншій. Знаменитий са-
раєвець Міленко Єрґович нині 
живе в Загребі, рік за роком пу-
блікуючи незмінно сильні й за-
требувані на іноземних ринках 
романи. Кількість перекладів по-
стійно зростає, а письменника 
називають майбутнім балкан-
ським претендентом на Нобеля, і 
для цього є всі підстави.

Сучасна література БіГ ба-
гата і на сильні жіночі голоси. У 
добре відомій українцям книжці 
Світлани Алексієвич «У війни не 
жіноче обличчя» авторка-
медіатор збирає воєдино сповіді 

й спогади інших жінок. Босній-
ські ж письменниці свідчать 
самі, й живий голос свідка додає 
темі іншої глибини. Літературна 
зрілість умовно старшої генера-
ції, неможливої без Нури Баз-
дуль-Губіяр чи Алми Лазарев-
ської, припала якраз на війну. 
Середнє покоління тоді накопи-
чувало досвід. Приміром, пись-
менниця й драматург Меліна Ка-
мерич (фото 1) була асистентом 
хірурга у військовому шпиталі, 
майбутній прозаїк Сніжана Му-
лич передавала на Захід репор-
тажі з міста під облогою. У най-
молодшого покоління, яке пред-
ставляє Ламія Беґаґич, війна ба-
нально забрала дитинство. 
Кожна з цих жінок у свій час та 
спосіб повернулася до пережитої 
травми. Травми, згаданої на по-
чатку, що залишається єдиним 
справжнім багажем, колектив-
ною пам’яттю, яку втілюють та 
осмислюють ці жінки. 

І, звісно, багатьох літератур-
них явищ не було, якби не осо-
бливий дух Сараєва. За Дейтон-
ськими угодами маленька кра-
їна розділена на ентитети, які 
балансують у вельми химерній 
політичній системі, і Сараєво, 
місто й кантон, залишається 
точкою опори. Колись богемна 
столиця Югославії, середовище 
культурного, етнічного та релі-
гійного порозуміння, пережив-
 ши урбаноцид, 1395 днів обло  ги, 
місто вистояло. І зараз лишається 
місцем сили та обов’я  з ковим 
пунктом на шляху боснійського 
письменника, хоч би звідки він 
походив і куди прямував. Спе-
цифічний тутешній гумор та 
вимогливе середовище є, безу-
мовно, формотворчими чинни-
ками, які не дають спочивати на 
лаврах і переживати стагнацію, 
спускаючи на землю навіть із 
потужними здобутками. Попу-
лярний сюжет сараєвських 

анекдотів – вуличні халамид-
ники-яліяші дражнять нобелі-
анта Іво Андрича, зустрівши 
його в кав’ярні: «Агов, письмен-
нику! Як пишеться? А як 
п’ється?». Тільки в Сараєві міг 
сформуватися такий блискучий 
іронік, як Ненад Величкович 
(фото 3). Під час війни захисник 
міста, нині керівник літератур-
ної майстерні «Омнібус», до-
слідник націоналістичних мані-
пуляцій у літературі, письмен-
ник, який з однаковою іроніч-
ною мужністю говорить про мо-
торошні меню мешканців обло-
женого міста в «Сараєвських га-
стронавтах», про себе в «Бать-
кові моєї доньки», про цілу кра-
їну та навіть регіон у романі 
«Сагіб». Останній – це просто-
таки чарівна пігулка, що прида-
лася би кожній країні. Це гумор 
хірурга чи то патологоанатома, 
що препарує стереотипи, комп-
лекси та сором. І страх, безу-
мовно. У Сараєві кажуть, що ні-
коли так добре не жартували, як 
під час війни. На іншій шальці 
терезів – трагічні «Зморшки до-
вкола очей» Саудіна Бечире-
вича, щоденник солдата, чия 
старість приходить з війною, 

«Книга про Уну» Фарука Ше-
хича – меланхолійне сорту-
вання воєнних спогадів та роз-
мова з рікою (у 2013 році цей 
роман було відзначено літера-
турною нагородою ЄС). Непо-
вторні голоси міських інтелек-
туалів Джевада Карахасана, 
Озрена Кебо та покійного вже 
Даріо Джамонії. Усе це Сараєво. 

Звісно, боснійська літера-
тура може запропонувати сто-
ронньому читачеві не тільки 
травматологію. Цей «темний ві-
лаєт» сполучає орієнтальний 
містицизм, меланхолійний фа-
талізм і питомо слов’янський 
надрив, тут живе м’який босній-
ський іслам, що стає подразни-
ком і тестом на відкритість для 
чужинця, проте й кейсом із по-
розуміння для європейця. Але 
роман як рана, література як на-
ціональна терапія, травма як 
рух і поступ і справді захоплю-
ють. Це варте поваги, знання й 
розуміння. 

«Сараєвський 
блюз» 
Семездина 
Мехмедіновича
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Відгук на колонку в № 1-2 «Європа забула, 
що вона має кордони», у якій Філіпп де 
Лара пише про безпорадність Заходу перед 
українською кризою 
Ігор: Шкода, але той дитячий садочок, 
який гордо називає себе ЄС, ніяк не може 
зрозуміти, що бувають погані дяді й тьоті, 
які не слухають вихователів і мають десь 
різні правила і поняття на кшталт незалежна 
судова влада, чесна міліція... Які правила в 
тоталітарно-корумпованій державі? Але це 
все дрібниці порівняно з тим жахом, яким є 
для діточок Великий Північний Вовк. І зараз 
йде справжня війна за Україну – колиску всієї 
європейської цивілізації. І якщо ті дітки й далі 
будуть показувати цукерочку ЄС і казати, що ми 
її отримаємо через надцять років, то вони цю 
війну програють. Програємо, звичайно, і ми, 
але ж їм нас не шкода – ми для них абстракція. 
А от ВОВК – реальність. І, проковтнувши нас, 
ВОВК набере сили і нахабства, щоб покусати 
маленьких діток, які побудували собі абсолютно 
нереальний ілюзорний світ і зовсім забули, що 
буває і ще щось інакше, справжнє, жорстоке, 
брутальне, неправильне. І це інше може 
раптово завалитися до їхньої солом’яної 
хатки і знищити їхнє ілюзорне щастя. Так що 
часу на обіцяночки ні в нас, ні тим більше в 
Європи немає. Прозівають європейці Україну 
й унікальний шанс обламати клики ВОВКУ. 
Бо як тільки збудеться мрія Мазепи й Україна 

вирветься нарешті з-під російської опіки, 
сама Імперія зла розсиплеться як картковий 
будиночок. Але дітки виховані, чемні, дальше 
пісочниці не дивляться і всієї глобальності 
не бачать або не хочуть бачити. Де ж та 
вихователька, яка їм все нарешті пояснить і 
навчить, як діяти?? 

Відгуки на статтю «Євромайдан снайперів» 
у № 1-2, у якій Роман Малко аналізує тактику 
«точкових ударів» активістів і влади 
Юрко: Надзвичайно цікава стаття, особисто 
поміняв свою думку про певні заходи, 
влаштовані Євромайданом. Дякую автору за те, 
що додав віри в перемогу народу над донецько-
бандитською владою.
янинаЕсли: Власть может нарваться 
на экспроприацию незаконно 
приватизированного при длительном 
невыполнении требований митингующих. 
И оппозиция ничего не сможет сдержать, 
если народ в ней разочаруется и поймет, что 
это представители тех же олигархических 
кланов, только в данный момент опальных! 
Только кажется, что все стихает, на самом 
деле революционные идеи уже в головах 
людей, не занятых созидательным трудом и, 
в данный момент, семейными проблемами. 
Промедление смерти подобно – по Ленину – 
актуально как для оппозиции, так и для власти. 
Только выполнить требования протестующих, 

другого не дано! Сохранить то, что есть, а не то 
потерять все!
Юрій: Так, все по-дорослому. Чому? Ми 
не хочемо в новітнє рабство. Пригадуєте 
Шевченка: «Та не однаково мені, як Україну злії 
люди присплять лукаві, і в огні її, окраденую, 
збудять... Сьогодні Україна окрадена і в огні. 
Потрібно шукати вихід. Обов’язкова умова: цей 
вихід повинен влаштувати український народ, 
який не хоче в рабство, не хоче в євразійську 
пастку, не хоче в майбутнє, де не буде 
справедливості. В стійло нас не загнати!

Відгук на коментар Тараса Кузьо в № 1-2, 
у якому науковий співробітник Центру 
трансатлантичних відносин пише про 
можливість санкцій з боку Заходу 
Адольф: Я на сто відсотків згодний з 
американським експертом Кузьо, все, що 
зробив за чотири роки Янукович, – це зрада 
Батьківщини. Розкрадання, корупція та 
особисте збагачення в особливо великих 
розмірах. Президент – це лице України, але ж 
він цього далеко не розуміє, хоча має диплом 
ПРАФЕСАРА. Так єхидно прямо в очі брехати 
колегам Євросоюзу – ще ніхто так себе не 
поводив… Нині для введення санкцій причин 
більше ніж потрібно, і Заходу більше не треба 
чекати, тому що Україна дуже близька до 
розколу. Чим далі, тим більше Росія наступає на 
незалежність України.

Олександр Михельсон Оксана Хмельовська  

ТІТУШКИ ПОЗА 
МАйДАНОМ

ХТО КОМУ 
ПУШКІН

БАГАТО 
ПОГАНОГО 

Комуністи пропонують Вер-
ховній Раді прийняти постанову 
про відзначення на державному 
рівні 215-річчя Алєксандра 
Пушкіна. У відповідному пред-
ставленні за підписом нардепа 
Олександра Голуба сказано, що 
«за внесок у розвиток україн-
ської літератури». Який внесок, 
спитаєте ви? А ось такий, на-
приклад: Пушкін сприяв публі-
каціям початківця Гоголя (при-
віт від Хармса), мав удома праці 
Максимовича (російською, ясна 
річ) і бував у Малоросії. Напри-
клад, в Одесі. Згадано навіть, 
що саме в Одесі Пушкін ознайо-
мився з творчістю англійського 
поета Джорджа Ґордона Бай-
рона і дуже підпав під його 
вплив. Цікаво, коли в Росії по-
чнуть відзначати день наро-
дження Байрона? Внесок-бо в 
розвиток російської літератури 
очевидний… 

Валерія Бурлакова 

За свята я пройнялася ще 
більшою «любов’ю» до нашої мі-
ліції. Нещодавно шестеро тітуш-
ків побили моїх рідних. Хоч як 
дивно, це сталося не на Майдані, 
а в дворі, у райцентрі на Рівнен-
щині. І через те, що люди по-
сміли перешкодити тітушкам ви-
красти авто. Відтак на рівному 
місці – гематоми, струс мозку, за-
криті черепно-мозкові травми й 
тижні реабілітації під крапельни-
цею. Але в цій історії мене вра-
зило інше: на виклик швидка 
їхала 40 хвилин. А міліція, до якої 
тричі телефонували, з’явилася 
ще пізніше й тільки тому, що її 
привезли знайомі на таксі. Як 
тільки силовики почули, що се-
ред нападників синок місцевого 
авторитета, проявили млявість. І 
ця «новорічна пригода» ще раз 
підтвердила мою думку: систему 
потрібно змінювати якнай-
швидше. 

«Нам теж про вас багато 
розповідали поганого…» – ска-
зав мені боєць «Беркута» в лісі 
під «Межигір’ям». Почала роз-
питувати людей. Подейкують, 
що після подій біля АП україн-
ським міліціонерам демонстру-
вали вибірково кадри з прово-
каторами – найпереконливіші 
та найстрашніші. Розповідали, 
що на Майдані всі такі. І навіть 
зауважили: двох строковиків 
тоді, 1 грудня, вбили. Але про це 
державі треба мовчати, бо «самі 
розумієте, що буде». Кажуть, що 
саме така «довіра», така розпо-
відь про «страшну таємницю» 
може міцно забетонувати в го-
лові людини будь-яку маячню. 
Може, й не таку абсурдну… Сьо-
годні важко сказати, що правда, 
що ні. Втім, за півтора місяця 
революції я вже двічі перечи-
тала «1984» Орвелла. Змушує 
вірити в найбезглуздіше.  

ЗВОРОТНИй ЗВ’яЗОК 

:(
Міліція, до 
якої тричі те-
лефонували, 
з’явилася ще 
пізніше і тіль-
ки тому, що її 
привезли зна-
йомі на таксі. 
Як тільки си-
ловики почу-
ли, що серед 
нападників 
синок місце-
вого автори-
тета, прояви-
ли млявість
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