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Юрій Вербицький –  
кандидат фізико-

математичних 
наук, альпініст, 

провідний інженер 
відділу сейсмічності 
Карпатського регіону 
Інституту фізики НАН 

України зі Львова. 
50-річного чоловіка 
з пораненням ока 

брутально викрали 
з лікарні, жорстоко 
побили й залишили 
помирати в лісі біля 

Борисполя.

Сергій (Самвел) 
Нігоян – 21-річний 

українець 
вірменського 

походження, активіст 
Євромайдану із 

села Березнуватівка 
Дніпропетровської 

області. Загинув  
уранці 22 січня. 

Дістав одне кульове 
ураження в шию, 
одне – в голову.  

За іншими даними 
поранень було 

чотири.

Михайло 
Жизневський –  

25-річний 
громадянин  

Білорусі, житель  
Білої Церкви,  

член партії  
УНА–УНСО.  

Був застрелений  
у грудну клітку  
в ділянці серця 
вранці 22 січня 
під час наступу 
«Беркута» на 

протестувальників на 
вулиці Грушевського.

День Соборності

2014
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 Факти тижня 

Н
езадовго до здачі цієї статті на 
YouTube з’явився відеозапис зну-
щань бійців внутрішніх військ із 
чоловіка, затриманого на вулиці 

Грушевського. Його належність до по-
встанців видно по зачісці. Чому варто 
визначатися саме по ній? Бо ніякого 
одягу, крім шкарпеток і кросівок, на 
жертві немає.

Голого учасника протестів років 30 
зафільмовано на легко впізнаваному тлі 
вулиці в урядовому кварталі Києва, при-
близно навпроти будівлі Кабміну. Ле-
жить сніг, який у Києві пішов тільки у 
вівторок. Навколо стоять бійці ВВ (вну-
трішніх військ) та пара беркутівців, ве-
вешники також стоять на схилах. Чоло-

віка (вже роздягненого) на морозі заво-
дять до міліцейського автобуса – не ав-
тозака, а саме автобуса – через бічні 
двері. Та раптом повертають назад. Із 
нього глузують, дають йому в руки 
битку з криками «Ударь нас!», фотогра-
фують у такому вигляді й лише за пів-
хвилини пхають назад до салону. Один 
із міліціянтів дає жертві потиличника. 
Інший, коли затриманий уже підніма-
ється в автобус, б’є того під ноги, але ко-
лега поруч його осмикує. Це видно бук-
вально на останніх секундах відео.

ПІКЕ «БЕРКУТА»
Запис з’явився після кількох днів по-
стійного потоку інформації про викра-
дення та/або побиття активістів Май-
дану співробітниками зведеного спец-
загону «Беркут», який печально усла-
вив себе ще під час придушення заво-

рушень поблизу Адміністрації прези-
дента торік 1 грудня. Відтоді навіть у 
пресі «беркутят» часто плутають із 
бійцями внутрішніх військ, хоча немає 
нічого простішого, ніж відрізнити 
світло-плямисту форму перших від 
чорної та шоломів останніх (за що ра-
дикали здавна кличуть тих «космо-
навтами» й «водолазами»). Щоправда, 
ненависть саме до «Беркута» зрозу-
міла: бійці цього спецпідрозділу вияв-
ляють особливу жорстокість під час 
придушення масових акцій, не відріз-
няючи радикалів від мирних перехо-
жих. При цьому вони отримують наба-
гато краще матеріальне забезпечення, 
ніж вевешники. Хоча під час прямих 
сутичок, як у перші дні тижня на ву-
лиці Грушевського, вгодовані спец-
призначенці ховаються за спинами 
строковиків ВВ, котрим і дістається 
град каміння та пляшок із «коктейлем 
Молотова».

Однак слід визнати, що нині бійці 
ВВ також не схильні дотримуватися за-
конів та інструкцій. Згадане відео оста-
точно зруйнувало підвалини владної 
пропаганди про те, що побиття, калі-
чення й навіть убивства активістів мі-
ліцією є вигадками чи «провокацією» 
опозиціонерів, а то й західних спец-
служб (про що додумався заявити на-
віть прем’єр Микола Азаров). Після 
трансляції ролика на телебаченні МВС 
змушене було заявити про «неприпус-
тимість» знущань і оголосити початок 
службового розслідування.

Насправді надії на розслідування 
та покарання винних немає. Адже 
цього не сталося навіть після жорсто-
кого розгону студентського Євромай-
дану 30 листопада, після чого протести 
й зробилися масовими. Відтак міліці-
янти відчувають уседозволеність. 
Особ ливо після ухвалення репресив-
них «законів 16 січня», за якими, в 
принципі, можна дістати термін навіть 
за обґрунтовану публічну критику зло-
чинів або зловживань силовика чи 

Після Народного віча на Май-
дані розпочалися масові сутич-
ки на підступах до урядового 
кварталу. Відтоді вуличні бої не 
вщухали майже чотири доби

Надзвичайні новини
Янукович закручує гайки, розкручуючи спіраль насильства

Почалися викрадення про-
тестувальників. Зокрема, 
невідомі захопили і 15 год 
утримували громадського 
активіста Ігоря Луценка

Автор: 
Олександр Михельсон

Мітингувальники заблокували час-
тини внутрішніх військ у Рівному, 
Івано-Франківську, Львові та Одесі. 
Бійці МВС так і не змогли вирушити 
звідти до Києва

США запровадили 
санкції щодо урядов-
ців, причетних до за-
стосування сили проти 
мітингувальників
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ПОВСТАННя У РЕГІОНАх 
У Львові близько 2 тис. людей заблоку-
вали будівлю ОДА. Голова Львівської 
обл держадміністрації Олег Сало під тис-
ком протестувальників написав заяву 
про звільнення. Щоправда, пізніше ска-
зав журналістам, що її не можна вважати 
дійсною, бо вона писана під тиском і по-
грозами фізичною розправою «ради-
кально налаштованих людей».

У Рівному після Народного віча мітин-
гарі пішли до облдержадміністрації і за-
йняли будівлю. Активісти вибили шибки 
і зламали вхідні двері. Після цього їхня 
група ввірвалася до приміщення ОДА. 
Заступники голови адміністрації напи-
сали заяви про звільнення. Окрім того, 
кількасот жителів Рівного й далі блоку-
ють частину внутрішніх військ.

У Тернополі після Народного віча депу-
тати облради разом із активістами нама-
галися потрапити до приміщення адмі-
ністрації, проте міліція заблокувала 
входи.

В Івано-Франківську відбувся кілька-
тисячний пікет під будівлею ОДА. Страй-
карі спробували її штурмувати. Однак зу-
міли лише прорватися в хол адміністра-
тивного приміщення. Далі вхід їм забло-
кували правоохоронці.

У хмельницькому мітингувальники 
звели барикади навколо ОДА. Таким чи-
ном вони вимагали проведення поза-
чергової сесії обласної ради для при-
йняття звернень до влади із закликом 
припинити силове протистояння в Києві.

У Вінниці протестувальники перекрили 
на кілька годин вулицю Соборну. Натовп 
скандував: «Ганьба зрадникам!», «Банду 
геть!»

У Луцьку на попереджувальний страйк 
вийшли близько тисячі представників 
найбільших підприємств міста. Акція 
розпочалась із панахиди по загиблих ак-
тивістах.

У Черкасах після мітингу на Соборній 
площі мешканці ввірвались у примі-
щення ОДА. Між ними та міліцією ста-
лися запеклі сутички. Бійці МВС застосу-
вали світлошумові гранати, утім мітингу-
вальникам вдалося захопити частину бу-
дівлі.

У Сумах на вулиці вийшло близько ти-
сячі людей. Вони пройшли жалобною 
ходою і пікетували офіс осередку Партії 
регіонів

судді. До речі, той-таки Азаров від імені 
влади вже фактично схвалив навіть 
убивства людей на Грушевського, мов-
ляв, винна в цьому лише опозиція, і 
взагалі, мабуть, у радикалів стріляли… 
самі радикали, звісно ж, аби «скомпро-
метувати» владу.

Після таких заяв зрозуміло: зну-
щання «правоохоронців» із затрима-
них лише частішатимуть. Радикали (й 
не тільки вони) це теж усвідомлюють і 
дедалі більше відчувають: відступати 
їм нікуди.

(РОЗ)РЕГУЛюВАННя?
У той час, коли з’явилося відео, лідери 
політичної опозиції мали піти на пере-
говори з Віктором Януковичем. Перед 
тим Віталій Кличко домовився і з мілі-
цією, і з протестувальниками про 
«припинення вогню» на барикадах ву-
лиці Грушевського. Втім, зустріч опо-
зиціонерів із президентом замість 
анонсованої 13-ї години розпочалася 
лише після 17-ї. На час здачі до друку 
цього числа Тижня наслідки перего-
ворів відомі ще не були.

Утім, перспективи проглядаються. 
Так, до зустрічі з опозицією Віктор Яну-
кович провів розмову зі спікером Вер-
ховної Ради Володимиром Рибаком. 
Фрагмент цього рандеву надали теле-
баченню. Президент заявив, що ни-
нішня політична криза потребує вирі-
шення «в стінах парламенту». І вже за 
кілька годин стало відомо, що спікер 
Рибак призначив позачергову сесію 
парламенту на вівторок 28 січня.

Опозицію ця ситуація здивувала. 
«Рибак скликав позачергову сесію. На 
сайті ВР написано: за ініціативою нар-
депів. Тобто має бути 150 їхніх підписів. 
Опозиція, наскільки я знаю, нічого не 
підписувала. Регіонали кажуть, що теж 
нічого не знають. То хто ж ініціює?» – 
прокоментував події депутат від УДАРу 
Павло Розенко.

«І головне, – додає депутат, – згідно 
з Конституцією та законами має бути 
оприлюднено порядок денний позачер-
гової сесії. Незрозуміло: для чого ми 
збираємось? Які законопроекти вже 
внесені?» Утім, щодо цього є певна 
думка. Джерела Тижня запевняють, 
що Янукович нарешті підпише давно 
готовий указ про введення надзвичай-
ного стану. А Рада буде повинна його 
освятити.

Тут є юридичний нюанс. У Консти-
туції України у ст. 106, ч. 21 зазначено, 
що надзвичайний стан вводить глава 
держави. Але згідно ст. 85, ч. 31 Кон-
ституції парламент має затвердити це 
«протягом двох днів з моменту звер-
нення президента України». З погляду 
теорії все логічно: в разі виникнення 
критичних ситуацій потрібна миттєва 
реакція влади, а демократичне затвер-
дження цих рішень може трохи поче-
кати. Проте після скандального при-
йняття «законів 16 січня», за які на-
справді не проголосувало й 60% необ-
хідної кількості депутатів (що пізніше 
визнав співавтор цих законів регіонал 
Володимир Олійник), від парламент-
ського вівторка можна чекати чого за-
вгодно.

Джерела Тижня, близькі до аналі-
тичних центрів Партії регіонів, ствер-
джують: «Расчет безотказен». На ви-
хідних Янукович підпише указ про 
надзвичайний стан. Підставою стануть 
уже наявні звернення обласних та місь-
ких рад на Південному Сході а також – 
акти захоплення адміністративних бу-
дівель у Західній Україні. В такій ситу-
ації опозиція змушена буде або зая-
вити про бойкотування позачергового 
засідання Ради, або спробувати забло-
кувати її, що, як показує досвід 16 січня, 
результатів не дає. Крім того, Консти-
туція жодним чином не вказує на при-
пинення надзвичайного стану через 
його несхвалення парламентом. Тож 
маніфестантам, та й політичній опози-
ції, немає сенсу блокувати чи захоплю-
вати ВР. Влада діятиме незалежно від 
того, чи схвалить це парламент.

Якщо повірити джерелам, чи не 
єдиною інтригою в цій схемі є масштаб 
дії надзвичайного стану. Адже Консти-
туція вказує, що його може бути запро-
ваджено не лише по всій Україні, а й у її 
«окремих місцевостях». Поняття місце-
вості для цього випадку законодавством 
не розтлумачене. Тобто надзвичайний 
стан можна ввести тільки в Києві. Або в 
столиці та Львові, Рівному, Луцьку 
тощо, проте не вводити в Донецьку й 
Харкові. Що дуже полегшить переправу 
спецсил і тітушків на придушення по-
встань. Зрештою, з формального по-
гляду надзвичайний стан можна запро-
вадити навіть в окремо взятому районі 
міста Києва – там, де Хрещатик і Май-
дан… Але гуляти – то гуляти. 

Перші жертви протистояння. Двоє 
людей загинули від вогнепальних 
поранень. Офіційно підтвердже-
на загибель також Юрія Вербицько-
го, якого викрали разом з Ігорем Лу-
ценком

янукович розпочав перего-
вори з опозицією. Результа-
том стала домовленість про 
те, щоб скликати позачерго-
ве засідання Ради 28 січня

Бійці «Беркута» ата-
кували активістів Авто-
майдану. Чимало лю-
дей після цього зникли 
безвісти 

Між мітингуваль-
никами та бійця-
ми МВС оголошено 
перемир’я
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АБО СМЕРТь
Загиблий на Грушевського білорус  

Локі завжди носив у кишені український 
прапор. Вірменин Сергій Нігоян  

«ніколи ні про що не просив»  
і постійно чергував на Майдані

Автор: Валерія Бурлакова
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«Н
евтихаюча дзві-
ниця» – таку назву 
має поема вірмен-
ського поета Па-

руйра Севака. «Как никогда и как 
нигде был к месту вопль скорбя-
щий тот. Ах, Вардапет, в большой 
беде устами скорбными народ, 
чью душу черный траур сжег, мо-
лил, рыдал: «Спаси нас, Бог…» – 
ці слова 30 грудня на своїй сто-
рінці у соцмережі опублікував 
Сергій Нігоян із села Березнува-
тівка Солонянського району Дні-
пропетровської області. Що-
правда, на той момент 20-річний 
юнак уже майже два тижні – з  
8 грудня – мешкав не там, а на 
Майдані.  

Єдиний син у вірменській ро-
дині, що переїхала до України, 
рятуючись від війни в Нагірному 
Карабаху. Скромний, навіть 
сором’язливий, готовий терпіти 
всі негаразди, щоб зайвий раз не 
потурбувати когось, Сергій стояв  
охороні Майдану. «Я ночами роз-
носила чай на площі. Було хо-
лодно. Він стояв із боку Лядських 
воріт і, на відміну від багатьох ін-
ших охоронців, не підходив 
ближче, не покидав поста. Піді-
йшла сама, тоді взяв чай і вдячно 
поцілував мені руку. Запитав, як 
звати. Кокетливо навіть. Позна-
йомилися, – згадує Сергія Міріам 
Драгіна, дівчина, яка зустріла 
хлопця на революції. – За тиж-
день помітила, що в нього немає 
рукавичок. Принесла, кажу: що ж 
мовчали? А він плечима знизує, 
усміхається. Ніколи ні про що не 
просив. Щоночі чесно ніс варту. 
Щоночі. Думаю, чимало людей 
його запам’ятали. Колоритний 
такий, ніби не звідси. Думала, 
ідейний із Закарпаття, напри-
клад. Поцікавилася якось. Вияви-
лося, з Дніпропетровська. Гар-
ний, чесний і сміливий чоловік. 
Сьогодні його вбив снайпер із 
вогнепальної зброї. Тільки зараз 
зрозуміла, що саме його. Сергію 
Нігояне, спасибі за все, я тебе 
пам’ятатиму». 

«Колись вірменин Параджа-
нов зняв фільм, який став симво-
лом українців. Сьогодні вірменин 
Нігоян віддав життя, яке стало 
символом України», – написав 22 
січня Святослав Вакарчук.

«Вони кажуть, що на Грушев-
ського стоять самі галичани. Сер-
гій Нігоян із Дніпропетровська. 
Вони кажуть, що на Грушев-
ського нацисти – ті, хто виступає 
за Україну для українців. Сергій 
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Нігоян вірменин. Ніщо не руйнує 
міфів пропаганди краще, ніж 
куля снайпера», – схаменулися 
користувачі соціальних мереж…

Сьогодні портрети Сергія Ні-
гояна висять на 32-й барикаді. 
Його пам’ять вшанували українці 
і в Львові, і в Криму. Хлопця цим 
не повернути. Але досі стоїть 
Майдан – Майдан, на який украї-
номовний мешканець Дніпропе-
тровщини приїхав, не попере-
дивши батьків, і за який віддав 
своє життя. Досі тривають су-
тички на Грушевського – су-
тички, які дедалі більше нагаду-
ють зовсім не вирішальний у за-
гальному перебігу подій, але 
справді знаковий та героїчний 
бій під Крутами.

НА ЗГАДКУ
Ще одне віддане за Україну 
життя – представника іншого 
братнього народу, громадянина 
Білорусі Михайла Жизневського. 
УНСОвця з Леваневського ма-
сиву містечка Білої Церкви, що 

під Києвом. «Сьогодні до Вал-
галли відлетіла душа воїна укра-
їнського народу – Локі, – напи-
сали на сайті УНСО. – Святіть 
ножі, бо це війна…»

Локі загинув на Грушевського 
від куль близько 10:30 22 січня. 
На Майдані він стояв давно. У ки-
шені, згадують знайомі, білорус 
завжди носив синьо-жовтий 

український прапор. На ньому 
просив розписуватися людей із 
різних міст та країн. Думав, ли-
шиться на згадку… Тепер цей 
прапор нагадуватиме комусь про 
самого Михайла.

«Про нього як про людину 
можна сказати дуже багато хоро-
шого, – розповідає Тижню друг 
убитого Віталій Лукіянчук. – Ці-

леспрямований. Впевнений у 
собі. Він завжди дотримувався 
патріотичних поглядів. Захоплю-
вався екстремальними видами 
спорту… Був чудовою людиною, 
справжнім патріотом України».

26 січня Локі мало виповни-
тися 26 років. «Веселі, брате, часи 
настали», – такий статус тепер 
назавжди залишиться на його 
сторінці «Вконтакте». 

…У МВС використання вогне-
пальної зброї бійцями «Беркута» 
не визнали й відзвітували про по-
рушення кримінальної справи за 
статтею «Умисне вбивство». Лі-
карі тим часом підтвердили: у 
тілі Сергія Нігояна знайшли 
кулю від снайперської гвинтівки 
Дєґтярьова калібру 7,62 мм. У тілі 
Локі була куля калібру 9 мм, ймо-
вірно, від пістолета Макарова.

У Бориспільському районі 
Київської області, з лісів якого 
виповз раніше викрадений акти-
віст Ігор Луценко, за інформа-
цією ЗМІ, було знайдено два 
трупи зі слідами тортур. Голови 

«БЕРКУТ» ПІШОВ НА ТЕ,  
ЧОГО НЕ РОБИЛИ НАВІТь  
ПІД ЧАС СВІТОВИх ВОєН: 
ПОБИТТя МЕДИКІВ
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загиблих були обмотані скотчем. 
Виявлення одного з них підтвер-
див місцевий дільничний. Уби-
тий Юрій Вербицький був 
львів’янином 1963 року наро-
дження. Активістом Євромай-
дану. Сейсмологом.

Повідомлення про ще одного 
загиблого хлопця, якого бійці 
«Беркута» нібито жорстоко по-
били на колонаді стадіону «Ди-
намо», після чого або зіштов-
хнули, або він сам зістрибнув, не 
витримавши тортур, наразі не 
має офіційного підтвердження. 
За деякими даними, протесту-
вальник, його ім’я невідоме, по-
мер. За іншими – живий і зараз 
перебуває в реанімації. 

Є і непідтверджена інформа-
ція про ще кількох застрелених на 
Грушевського. Про цих чоловіків 
журналістам розповіли лікарі.

Можливо, стратив «Беркут» і 
протестувальника, який прямував 
до лав бійців із білим прапором у 
ніч з 20 на 21 січня. «Я сидів ми-
нулої ночі, дивився «Еспресо TV». 

Там пішов якийсь розумник із бі-
лим прапором до них. Вевешники 
розступилися й пропустили (ка-
мера за ним стежила). Як тільки 
пройшов лаву вевешників, на-
летіла беркутня – семеро-
восьмеро – і стала штовхати. По-
тім лежачого без руху ще ногами 
добили. Далі підійшов один спец-
назівець і тричі в упор вистрілив у 
непритомне тіло з пістолета-
травмата. Видно було, як від кож-
ного пострілу смикається лежаче 
тіло. Навіть мені, людині, що про-
йшла війну, стало не по собі. Це 
вже і не виродки навіть, це по-
вністю сформований матеріал для 
шибениці», – написав один із тих, 
хто дивився в цю годину пряму 
трансляцію. 

«Беркут» пішов не тільки на 
вбивства та постріли в найне-
зручніших свідків розправ – жур-
налістів, а й на те, чого не робили 
навіть під час світових воєн: по-
биття медиків. Медпункт на Гру-
шевського, який за три дні проти-
стояння бачив сотні травмованих 

і вже навіть загиблих, рознесли 
вщент. Утім, біля його розбитих 
вікон знову гуртуються лікарі. 
Нервово курять. Фактично кожні 
15 хв лікують свіжі, нові рани.

Крізь бинти проступає кров, 
але протестувальники з пере-
в’язаними головами та ногами 
знову повертаються на барикади. 
Між лавами людей і морем чор-
них шоломів густий червоно-
чорний дим. Не першу добу па-
лають автомобільні шини, дим 
від яких видно й на лівому бе-
резі Дніпра. Ритмічний стук па-
лиць по залізу огорож і щитів 
чути й на Арсенальній. Лунають 
вибухи. 

Протистояння триває цілодо-
бово. На паркан біля бібліотеки 
на Грушевського – у ній розташу-
вався новостворений медпункт – 
на світанку 23 січня хлопці в мас-
ках вішають величезний держав-
ний прапор. «Воля», – написано 
на жовтій частині полотна. «Або 
смерть» не додано, хоча місця ще 
безліч. Це й так усі розуміють. ф
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Програма  
Східного бандитства

Д
осі залишається чимало оптимістів, які 
вважають Януковича просто корумпова-
ним параноїком, якого можуть контролю-
вати олігархи, зацікавлені у зближенні з 

ринками ЄС. Насправді він шукає насилля як 
способу відплати, помсти за поразку в 2004-му. І 
для цього використовує цілий державний апарат. 
Він і далі говоритиме про діалог, але в Україні 
немає демократичних інституцій, із якими 

можна було б його вести, оскільки 2010-го пре-
зидент узурпував владу. Він прагне не компро-
місу, а чогось, що виправдає застосування на-
силля на державному рівні як помсту за його 
особисту травму. Таким людям не можна на-
віть водійські права давати, що вже казати 
про владу в державі.
Проти Януковича багато різних людей. Це 

не лише праві. Ніхто з цих громадян не хоче 
жити за диктатури. Ось причина насильства, що 
виникло з вини режиму й визріло через бездіяль-
ність опозиції.
Багато з тих, хто пише про Східну Європу, помил-
ково прив’язують протестні рухи до угод, які авто-
ритарні лідери укладають із Росією. Хоча ці домов-
леності справді впли-
вають на логіку полі-
тичних процесів у 
пост- чи неорадян-
ському світі й, швидше 
за все, додають упев-
неності авторитарним 
сусідам РФ, динаміка 
спротиву та його при-
душення серйозніше визначається (не)здат-
ністю цих рухів знаходити й застосовувати 
успішні ненасильницькі стратегії, що ґрунтуються 
на давніх принципах демократії та верховенстві 
права, а не на геополітичних концепціях про відно-
сини між Сходом і Заходом.
Режим Януковича зробив те, що зробила б будь-
яка авторитарна фальшива демократія, – приду-
шив небезпечний для нього рух. Останньому не 
вдалося повністю досягти бажаного ефекту: спри-
чинити конфлікти всередині режиму, які призвели 
б до відкритої зміни лояльності принаймні якоїсь 
частини державних правоохоронних органів. Біль-
шість активістів та їхніх координаторів робили те, 
що забезпечило успіх Помаранчевій революції 
2004 року, – зберігали ненасильницький характер 
спротиву. Це добре, але цього замало.
У 2013-му все інакше і бракує щонайменше двох 
важливих факторів.
По-перше, у 2004 році фальсифікації виборів ба-
чило й викривало ціле суспільство, зокре  ма й чи-
новники. Нині представники режиму незалежно 
від рангу та статусу остаточно не усвідомили, чому 

режим Януковича нелегітимний і чому вони ма-
ють правові підстави, а не лише бажання не кори-
тися наказам і приєднатися до опору.
По-друге, ймовірна зміна режиму в надто далекій 
перспективі: президентські вибори мають відбутись 
аж 2015-го. Тож посадовці не бачать сенсу в тому, 
щоб ризикувати кріслами зараз і дістати підви-
щення в найкращому разі тільки за півтора року в 
кращому разі або провести весь час, що залишається 
до всенародного волевиявлення, без зар плати чи 
навіть, у найгіршому випадку, за ґратами.
Відтак протестному рухові слід було зробити дві 
речі.
Перша: донести, що режим Януковича нелегітим-
ний після змін 2010 року до Конституції. Вони зро-
били конституційний порядок в Україні недостат-
ньо ефективним. Проаналізувавши їх, важко пові-
рити, що є розподіл влади і що нею наділені чинов-
ники, а не купка клоунів, переодягнених у прези-
дента, Кабмін та депутатів. Спецпризначенці та інші 
посадовці мають виконувати накази таких режимів, 
тільки якщо працюють на той-таки цирк. Спробуйте 
порозмовляти із правоохоронцями, які блокують 
урядовий квартал у центрі Києва, – і побачите, що 

вони не тільки навчені 
бити людей, а й зна-
ють певні ази закону. 
Цього ніхто й не нама-
гався робити. Нато-
мість усі ЗМІ, громад-
ські організації та опо-
зиційні партії досі 
звертаються до Януко-

вича й компанії як до поганих політиків, проте 
легітимних посадовців.

Друга: рух міг наблизити дату зміни режиму. 
Якщо дострокові вибори справді оголосять, а не 
просто обговорюватимуть, українські громадські 
організації повинні будуть забезпечити чесні пе-
регони.
Західні уряди можуть посприяти двома спосо-
бами: нагадувати українцям про те, що зміни 2010 
року до Основного Закону зробили конституцій-
ний лад і посадовців нелегітимними, й відрядити 
спостерігачів для легітимізації виборів. Не зава-
дили б і санкції проти корумпованих чиновники, 
які вдаються до насилля.
Перше допомогло б спецпризначенцям зрозуміти, 
що їхнє керівництво не має права віддавати їм на-
кази, а друге – українському громадянському сус-
пільству здобути легітимну владу в Києві й поши-
рити свій досвід на решту країни та регіон Схід-
ного партнерства ЄС.
Україна має ще одну нагоду створити нову, більш 
європейську Конституцію за участю власних гро-
мадян. Інакше наступні обрані лідери будуть по-
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НА ЗОВНІШНІх І ВНУТРІШНІх 
СЛУЖБАх ЗАхОДУ ТЕЖ 

ЛЕЖИТь ЧАСТКА ПРОВИНА  
ЗА ТЕ, щО ДІєТьСя В УКРАїНІ



ОБЛУДНІ 
ПОСМІшКИ.
«Визнання 
Заходом 
узурпатора 
України 
Януковича як 
легітимного 
президента не 
тільки сприяло 
побиттю 
мирних 
протесту-
вальників 
силовиками,а 
й проторувало 
шлях 
домовленостям, 
що підписані 
ним у Москві»

пулярніші за режим нинішнього президента, але 
не набагато легітимніші.
Чимало українців розчарувало рішення Януко-
вича, Азарова та інших 21 листопада 2013 року 
призупинити підготовку до підписання Угоди про 
асоціацію та зону вільної торгівлі України з ЄС.
Однак щонайменше від 2010 року за рішенням 
Конституційного Суду Україна не має правочин-
ного Основного Закону, оскільки нинішній кон-
ституційний лад забезпечується інституцією, що 
не має права цього робити. А отже, що в країні не 
існує посадовців, які можуть представляти її і 
підписувати угоди від її імені. Згідно з Віден-
ською конвенцією про право міжнародних дого-
ворів, у такому разі угоди не є чинними. Визна-
ння Заходом узурпатора України Януковича як 
легітимного президента держави не тільки спри-
яло побиттю мирних протестувальників мілі-
цією, яка виконувала «легітимні» накази, а й 
проторувало шлях домовленостям, що підписані 
ним у Москві. Хоча саме Янукович і його режим 
здебільшого відповідальні за узурпацію влади в 
Україні та насилля проти мирних протестуваль-
ників, на зовнішніх і внутрішніх службах Заходу 
теж лежить частка провина за те, що діється в 
Україні.
Лідерів ЄС не раз попереджали про нелегітимність 
Януковича та його режиму. Останнє таке поперед-
ження було напередодні Вільнюського саміту, коли 
до Європолу надійшло прохання про арешт Януко-
вича.

Якби його у столиці Литви заарештували, правоохо-
ронці не мали б режиму, який їм треба захищати, бо 
в Україні немає уряду – є просто група узурпаторів.
Відтак кров загиблих українців і на руках західних 
та східних урядів: США, Канади, ЄС, Росії та ін. Така 
ситуація зберігається понад чотири роки. Весь цей 
час по всій Україні били і вбивали мучеників. Дер-
жава перетворилася на в’язницю. Про подібний тю-
ремний експеримент не міг мріяти навіть професор 
Філіп Зімбардо – психолог, що ставив стенфорд-
ський тюремний експеримент. Громадян кидають 
за ґрати. Навіть Юлію Тимошенко, але не тільки її, 
ув’язнили за сфальсифікованими звинуваченнями. 
Ніхто в Україні не захищений від Януковича та його 
спецназівської держави. Цими днями вбито щонай-
менше трьох учасників протестних акцій – за кіль-
касот метрів від Європейської площі у центрі Києва.
Дотепер Захід не спромігся відповісти на застере-
ження, що надходили від українських громадян, і 
реалізувати європейсь  кий принцип верховенства 
права у відносинах із офіційним Києвом. Керів-
ники Європолу та інших інституцій і служб ЄС, від-
повідальних за відносини з Україною, мають по-
дати у відставку. Наступне покоління західних по-
літиків та експертів із питань Східного бандитства 
повинне нарешті прочитати висновок Венеціан-
ської комісії про конституційний лад в Україні від 
2010 ро  ку, припинити легітимізувати узурпаторів, 
почати фінансово підтримувати ненасильницький 
спротив і забезпечити спостерігачів для прове-
дення незалежних виборів. 
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яка європа 
нам потрібна?
Нездатний визначитися з важелями впливу  
на Україну, ЄС неприпустимо зволікає  
в переломний момент

є
вропейський Союз готовий 
до публічного і конкрет-
ного обговорення, чи вво-
дити санкції щодо України, 

хоча зробить це не раніше ніж 
10 лютого. Чому з таким запіз-
ненням? Це дата чергового засі-
дання Ради міністрів ЄС із зов-
нішньополітичних справ, до по -
рядку денного якого внесений 
окремий пункт. Зламати закос-
тенілий порядок може хіба що 
третя світова війна, а не криваві 
події в Україні. Бюрократія і в 
Європі залишається бюрокра-
тією.

Міністри закордонних справ 
країн Євросоюзу зберуться 10 лю-
 того в Брюсселі, щоб ухвалити 
попереднє рішення щодо укра-
їнського питання. До цього дня 
члени ЄС проводитимуть ши -
рокі консультації у себе вдо  ма. 
Уряди на місцях повинні заручи-
тися згодою парламентів, після 
чого міністерства закордонних 
справ зможуть надіслати оформ-
лені пропозиції до Брюсселя.  

Паралельно до справи під-
ключаться постійні представни-
цтва країн-членів у штаб-квар-
тирі ЄС. Їм потрібно з’ясувати 
думку впливових важковаго-
виків, таких як Німеччина та 
Франція, і внести корективи до 
подань міністерств. Різні країни 
запропонують різні санкції: еко-
номічні, фінансові, візові чи 
подорожні обмеження. 

Усі пропозиції 28 членів ЄС 
мають бути узгоджені в одному 
пакеті, запротокольовані й до-
дані до проекту резолюції міні-
стрів у Брюсселі. Із моменту, 
коли Євросоюз почав форму-
вати конкретні позиції, спливе 
щонайменше два тижні. Чи 
можна це пришвидшити? На-
вряд чи. Схоже, ЄС знову пас-

тиме задніх, втрачаючи дорого-
цінний час у вирішальний для 
України період.

Але головне не в цьому. Від 
дипломатичних кіл у Брюсселі 
вже відомо, що кілька країн ва-
гаються, чи взагалі варто ухвалю -
вати спільні санкції ЄС стосов  но 
України. Данія не готова до та-
ких різких дій, Ірландія має гір-
кий досвід, Болгарія перебуває 
під невсипним оком старшого 
брата... У Дубліні законодавці не 
люблять згадувати, як торік зов -
нішньополітичне відом  ство РФ 
чинило шалений тиск, погрожу-
ючи заблокувати процедуру уси-
новлення російських дітей ір-
ландськими сім’я  ми. І все тільки 
заради того, щоб перешкодити 
поширенню пропозиції Ірландії 
затвердити список санкцій ЄС, 
аналогічний Акту Маґнітского.        

«Рішення в короткостроко-
вій перспективі не видно», – роз-
водить руками міністр закордон-
них справ Німеччини Франк-
Вальтер Штайнмайєр. Тож наві   ть 
якщо ФРН не переконана оста-
точно в тому, що сьогодні 
треба відкинути вбік усі справи 
й цілодобово розглядати україн-
ське питання, це не просто через 
наміри не сваритися з Росією. А 
через брак далекоглядного мис-
лення і розуміння, що станеться 
з Європою після повторної пере-
моги на президентських виборах 
Віктора Януковича в 2015 році – 
за всього спротиву українських 
виборців під час голосування, 
але в ситуації масових фальсифі-
кацій. Навіть якщо міністри за-
кордонних справ країн ЄС піз-
ніше приймуть схвальне рішен-
 ня з численними вилученнями і 
застереженнями.

Із неприхованим песимізмом 
під час Всесвітнього економіч-

ного форуму в Давосі про наслід-
 ки європейського нерозуміння 
заявив колишній президент По -
льщі Александр Квасневський. 
За його прогнозом що    до майбут-
ніх перспектив влас  не Євросо-
юзу, «ми можемо потрапити в 
таку спіраль подій, яку вже не 
вдасться зупинити… Нам насправ-
 ді загрожує велика трагедія». 
Такий песимістичний сценарій 
необов’язково має бути апока-
ліптичним. Але не враховувати 
його щонайменше легковажно. 

Згідно з експертними про-
гнозами, найближчим часом, не 
бачачи перспектив, з України 
почне виїжджати її найенер-
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гійніша, найосвіченіша, найбі -
льш розчарована і західно орі-
єнтована частина населення. 
Байдуже, яким чином вони емі-
груватимуть: просячи політич-
ного притулку, готові до гастар-
байтерства чи в надії на кращу 
освіту. Це будуть не тисячі мо-
лодих людей і навіть не десятки 
тисяч у пошуках кращої долі. 
Вони їхатимуть не задля особис-
тих перспектив, а заради своїх 
дітей та онуків. Держава внаслі-
док цього зазнає суттєвих втрат, 
її розвиток сповільниться, на 
віль  ні робочі місця заїдуть іммі-
гранти. І це вже буде зовсім 
інша Україна.

Пересічному європейцеві до -
сі важко усвідомити, як усе це за-
чепить особисто його. Натомість 
нові іммігранти з України пре-
тендуватимуть значною мірою 
не на місця сантехніків і при-
биральниць. Загалом високий 
освітній і культурний рівень 
дасть їм змогу, працюючи за 
меншу плату, поступово витіс-
няти місцеве населення з робо-
чих місць. У Європі може пору-
шитися і без того нестійкий ба-
ланс, швидко зросте рівень без-
робіття, відчутно погіршиться 
криміногенна ситуація внаслі-
док маргіналізації суспільства, а 
також через наступ глобалізації.

Недаремно торік Швейцарія 
обмежила трудову еміграцію з 
країн ЄС, вводячи квоти на пере-
селенців, через дедалі більший 
наплив робочої сили з-за кордо-
 ну. У результаті обмеження сто-
суватимуться передусім країн 
Східної Європи. Берн зробив це 
не сумніваючись, ігноруючи різ-
 ку критику сусідів. Ніяк не поді-
яли вмовляння і Верховного 
представника ЄС із закордонних 
справ Кетрін Ештон, яка заяви-
 ла, що схвалені швейцарським 
урядом заходи суперечать угоді 
про вільне переміщення людей, 
бо створюють відмінності між 
групами держав-членів… Праг-
матичний Берн не захотів жерт-
вувати добробутом громадян. 

Наразі країни Євросоюзу 
не зможуть протистояти п’ятій 
хвилі української еміграції (від 
ХIX століття світом їх прокоти-
лося вже чотири). Попри відсут-
ність безвізового режиму, іно-
земні дипломати будуть змушені 
без упину видавати візи україн-
цям на тлі риторики про під-
тримку демократичної України. 
До чого це призведе? Невелике 
порівняння: чисельність україн-
ської діаспори в США нині ста-
новить 1 млн осіб із 320 млн 
усього населення, при цьому 

наші співвітчизники через обра-
них конгресменів вміло користу-
ються політичним впливом у 
Держдепартаменті та Конгресі. 
Можна лише здогадуватися, які 
зміни очікують ФРН із її 82 млн 

населення, коли до неї в’їде бо-
дай півмільйона українців. 

Ми давно це бачимо на при-
кладі турецьких іммігрантів, 
яких нині понад 2 млн у Німеч-
чині. У місцях компактного про-
живання турки особливо не об-
тяжують себе вивченням німець-
кої мови, хоч і мають значний 
вплив у державі через своїх полі-
тиків в питанні дотримання со-
ціальних гарантій. Ми спостері-
гаємо те саме в китайських квар-
талах Бангкока, де між тайцями і 
переселенцями з Піднебесної та-
кож є стійке відчуження… Було б 
легковажно думати, що україно-
фобські настрої оминуть нашу 
молодь. Зрештою, ми через усе 
це вже проходили, коли в XIX 
столітті замість американських 
страйкарів до Штатів завозили 
злиденних штрейкбрехерів із Га-
личини і коли їх ненавиділо міс-
цеве населення. 

Із дня на день до Києва вко-
тре завітає куратор від Євросо-
юзу, комісар із питань розши-
рення та європейської політики 
сусідства Штефан Фюле. Наступ-
ного тижня під час сесії ПАРЄ у 
Страсбурзі вкотре буде обгово-
рено ситуацію в Україні. Напри -
кінці січня українське питан  ня 
першочергово розглянуть на 
традиційній Мюнхенській кон-
ференції з питань безпеки. Вод-
ночас депутати Європарламенту 
закликають лідерів посилити 
психологічний тиск на Адміні-
страцію президента Януковича 
«по телефону, у Twitter, у будні, 
по неділях, на канікулах».

Важко повірити, але цей тиск 
до 10 лютого знову обмежиться 
вмовляннями ворогуючих сто-
рін, останніми попередженнями, 
закликами, обіцянками, погро-
зами... Наразі інших аргументів 
у ЄС немає, доки незграбно руха-
ється його бюрократичний меха-
нізм. Не кажучи вже про те, що 
без європейських санкцій, за ве-
ликим рахунком, втрачають сенс 
американські.

У цей критичний період ча-
сова різниця між Україною та 
Європою становить не просто дві 
години. Зараз години в Києві 
збігають набагато швидше, ніж у 
Брюсселі. І якщо ЄС не зможе 
мобілізуватися найближчими 
днями, то ця часова прірва по-
глибиться і йтиметься не тільки 
про вбивство демократичної 
країни, а й про власне самогуб-
ство. 

БЮРОКРАТІЯ І В ЄС БЮРОКРАТІЯ. 
Канцлер ФРН Анґела Меркель 

обурена репресіями українського 
уряду проти мітингувальників, проте 

впевнена, що застосовувати санкції 
на нинішньому етапі зарано
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Спілкувалися 
Роман 
Малко,  

Ганна Трегуб

Володимир Василенко:
«Коли президент стає загрозою 
національній безпеці»

П
равознавець-міжнародник 
Володимир Василенко 
про понує організувати за-
гальнонародний референ-

дум щодо дострокових виборів 
президента. Тиждень розпитав 
його про правничі, політичні та 
соціальні аспекти цієї ініціативи.

У. Т.: Ви співавтор «Звернення 
до Ради Всеукраїнського 
об’єднання «Майдан», ліде-
рів парламентських і позапар-
ламентських політичних пар-
тій, громадських організацій 
та рухів», яке закликає до 
проведення загальнодержав-
ного референдуму про до-
строкові вибори президента. 
Чи вважаєте цей шлях сьо-
годні можливим? Бо ж органі-
зація референдуму – преро-
гатива глави держави. За но-
вим законом, на такому воле-
виявленні вже не потрібні 
спостерігачі. як можна було б 
його виграти в цих умовах, 
навіть якби більшість грома-

дян вимагала відставки лі-
дера?

– План дій, затверджений Ві-
чем 19 січня, також закликає до 
проведення всеукраїнського на-
родного голосування з метою ви-
словлення недовіри президентові 
та його відставки в конституцій-
ний спосіб. Янукович не є гаран-
том захисту суверенітету України 
й забезпечення конституційних 
прав, як передбачено Конститу-
цією, і становить загрозу націо-
нальній безпеці та конституцій-
ному ладові держави. Про це, 
зокре ма, свідчать і укладення 
ним у лютому 2010 року сумноз-
вісних Харківських угод, і від-
мова від підписання в листопаді 
2013-го Угоди про асоціацію з ЄС 
усупереч Закону України «Про 
засади внутрішньої і зовнішньої 
політики». Президент Янукович 
систематично освячує своїм роз-
черком численні «закони», які 
ухвалює контрольована ним пар-
ламентська більшість усупереч 
Конституції України та Закону 

«Про Регламент Верховної 
Ради». Апофеозом такої антидер-
жавної і антиконституційної ді-
яльності є підписання 17 січня 
«законів про диктатуру», спрямо-
ваних на порушення фундамен-
тальних прав і свобод громадян.

Єдиним легітимним спосо-
бом започаткування процесу усу-
нення Віктора Януковича від 
влади є проведення всеукраїн-
ського референдуму про достро-
кові вибори президента України.

Які висувають аргументи 
проти? Перший: закон про рефе-
рендум є антиконституційним, бо 
ухвалений у нелегітимний спосіб і 
суперечить Конституції України. 
Використання цього акта буде 
його легітимізацією. Але зва-
жаймо на нашу реальність. Прак-
тично всі закони від початку 2010 
року прийнято з порушеннями Ре-
гламенту й Конституції, але їх за-
стосовують. Влада санкціонувала 
закон про референдум із метою, 
зокрема, ухвалити вироблену під 
Януковича нову Конституцію. 
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Чому опозиція не може викорис-
тати його для досягнення право-
мірних, легітимних цілей? Другий 
аргумент: влада все одно сфальси-
фікує результати, і таким чином 
опозиція та українське суспільство 
зазнають поразки. Тоді годі споді-
ватися, що 2015 року переможе 
кандидат від опозиції, а отже, на-
віщо брати участь у виборах? Тре-
тій аргумент: закон передбачає, 
що комісії спостерігачів форму-
ються лише міськими радами, 
тому вона не зможе контролювати 
підрахунок голосів. Чинний закон 
про вибори народних депутатів у 
цьому відношенні набагато доско-
наліший, але на парламентських 
виборах 2012-го і потім на довибо-
рах сталися масштабні фальшу-
вання. Тому лідерам опозиції слід 
не відмовлятися від ідеї прове-
дення референдуму, а розпочати 
роботу зі створення механізму за-
хисту результатів народного воле-
виявлення як під час нього, так і 
під час президентських виборів. 
Позитивним буде навіть висвіт-
лення того, які маніпуляції і техно-
логії використають для фальшу-
вання майбутніх виборів глави 
держави і яких заходів потрібно 
вжити, щоб цьому запобігти.

Закон про референдум перед-
бачає, що його проведення має 
санкціонувати президент. Проте 
якщо ініціативні групи зберуть 
3 млн підписів, то останній 
зобов’язаний підписати указ про 
проведення референдуму. А 
якщо влада блокуватиме його ор-
ганізацію ще на етапі створення 
ініціативних груп, її протиправні 
дії стануть мобілізуючим факто-
ром та імпульсом для наступної 
хвилі протестів і підставою для 
тиску на офіційний Київ також і з 
боку західних держав та інститу-
цій. Майдан тоді набуде іншої ди-
намічної модальності.

У. Т.: Закони від 16 січня спри-
чинили вибух негативних емо-
цій у суспільстві. Президент їх 
підписав. Отже, режим оста-
точно визначився і на демокра-
тії можна ставити крапку?

– Необхідно задіяти всі ле-
гальні можливості для скасування 
цих законів. Насамперед опози-
ційним народним депутатам 
варто звернутися до Конституцій-
ного Суду з вимогою скасувати їх 
як неконституційні й забезпечити 
суспільну підтримку такого по-
дання. Лідери опозиційних сил 
повинні звернутися до уповнова-

женого Верховної Ради з прав лю-
дини, зробити відповідне подання 
до Конституційного Cуду. Окремі 
громадяни також мають право 
подати позови до українських су-
дів із вимогою скасувати ухвалені 
антиконституційні закони. У разі 
відмови відкривається перспек-
тива дальшого оскарження у 
Страсбурзькому суді. Водночас 
необхідно організувати подання 
до Генеральної прокуратури 
України з вимогою порушити 
кримінальні справи про вчи-
нення злочинів у сфері службової 
діяльності провладними народ-
ними депутатами, керівництвом 
секретаріату Верховної Ради, її 
головою, а також президентом за 
ознаками злочинів, передбаче-
них Кримінальним кодексом 
України, зокрема його ст. 364 
«Зловживання владою або служ-
бовим становищем», ст. 365 «Пе-
ревищення влади або службових 
повноважень», ст. 367 «Службова 
недбалість».

У. Т.: Наскільки ці закони відпо-
відають нормам міжнародного 
права?

– Із погляду процедури і 
змісту відбулося безпрецедентне 
порушення Регламенту Верховної 
Ради та Конституції України. Тому 
ці закони є юридично нікчем-
ними. Їх ухвалення можна квалі-
фікувати як конституційний пере-
ворот. На мою думку, такий пере-
ворот стався ще тоді, коли всу-
переч Основному Законові було 
створено провладну парла-
ментську більшість і коли в квітні 
2010 ро ку вона із грубим пору-
шенням Регламенту ВР ратифіку-
вала антиконституційні Харків-
ські угоди. Відтоді під час при-
йняття практично всіх законодав-
чих актів відбувалося постійне по-
рушення Регламенту й Конститу-
ції. Нині ж провладна більшість за 
лічені секунди ухвалила десяток 
законів пакетом. Згідно з Регла-
ментом мав обговорюватися й го-
лосуватися кожен законопроект. 
Їх ухвалили без обговорення в ко-
мітетах. Провладні нардепи ка-
жуть, мовляв, є документи, які за-
свідчують його факт, але сум-
нівно, що вони відповідають дій-
сності: обговорення в комітетах 
потребує тривалого часу. Опози-
ційні депутати були позбавлені 
права законодавчої ініціативи на 
внесення поправок, які також 
мали обговорюватися в комітетах 
і на пленарних засіданнях. Ідеться 

про процедуру розгляду в пер-
шому, другому і, коли треба, тре-
тьому читаннях.

Нелегітимно ухвалені акти 
заперечують фундаментальні 
права та свободи людини, пе-
редбачені в Конституції України 
та міжнародно-правових угодах, 
підписаних нашою державою. 
Ухвалення законів, які суттєво 
обмежують права і свободи гро-
мадян, рівнозначне запрова-
дженню надзвичайного стану. 
Володимир Рибак і Віктор Януко-
вич підписали їх миттєво, тому 
можна передбачити, це була за-
здалегідь спланована акція з ме-
тою залякати суспільство й легі-
тимізувати силові засоби приду-
шення протестного руху.

Твердження, що «закони про 
диктатуру» списані з європей-
ських і американських норматив-
них актів, не витримують кри-
тики, бо їх автори умисно прихо-
вують (або не знають) умови та 

обставини ухвалення й застосу-
вання в західних демократіях об-
межень, які стосуються прав лю-
дини в надзвичайних обставинах. 
Законодавчі приписи, що перед-
бачають кримінальну відпові-
дальність за наклеп, вважаються 
такими, які вийшли з ужитку і 
яких не застосовують суди.

В українських політичних реа-
ліях, коли судова гілка виконує 
політичні замовлення влади, сис-
тема обмежень, запроваджена 
«законами 16 січня», призведе до 
створення «поліцейської демо-
кратії» зі свободою репресій сило-
вих органів проти громадян.

У. Т.: Утім, закони набувають 
чинності. який ви бачите вихід?

– Якщо в українських суддів є 
здоровий глузд і громадянська 
мужність, то будь-який із них 
може ініціативно порушити карні 
справи проти згаданих осіб за 
вчинення ними службових зло-
чинів за прикладом судді Юрія 
Василенка, який свого часу завів 
її проти президента Кучми. 
Проте, звичайно, мають тривати 
масові протести учасників Май-
дану, спрямовані на скасування 
«законів про диктатуру».  

Повну версію 
інтерв’ю 

читайте на сайті 
www.tyzhden.ua
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УхВАЛЕННя «ЗАКОНІВ ПРО 
ДИКТАТУРУ» МОЖНА 
КВАЛІФІКУВАТИ яК 
КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПЕРЕВОРОТ



Спілкувався 
юрій 

Радченко

Віктор Мусіяка:  
«Жодних правових засобів 
боротьби з режимом немає»

П
ісля сюрреалістичного 
«засідання» Верховної 
Ради 16 січня, коли цілу 
низку відверто про-

скрипційних законів більшість 
затвердила навіть не ручним го-
лосуванням (бо не було проце-
дури підрахунку), а просто ви-
гуком голови лічильної комісії 
«235 – за!», не лише багато хто з 
експертів, а й маси, судячи із су-
тичок на вулицях, утвердилися 
в думці, що демократії в Україні 
покладено край.

Тиждень попросив проко-
ментувати події одного з авторів 
тексту Конституції України, 
професора Києво-Могилянської 
академії Віктора Мусіяку. Хоча 
висновок правника невтішний, 
професор пропонує конкретний 
шлях виходу з гострої політич-
ної кризи.

У. Т.: Чи є легітимними закони, 
ухвалені 16 січня 2014 року? Чи 
означає це, що парламента-
ризм в Україні справді знище-
ний?

– Відверто дивує те, що саме 
прийняття цих законів частина 
політиків називає «узурпацією 
влади» та «антиконституцій-
ним переворотом». Бо й те, й те 
відбулося не сьогодні, а кілька 
років тому. І нині маємо справу 
не з причинами, а з наслідками!

Після відомого рішення Кон-
ституційного Суду в 2010-му від-
повідати на такі запитання, по 
суті, немає сенсу. Доводиться 
більш як через три роки ще раз 
нагадати, що реально узурпація 
влади способом антиконститу-
ційного перевороту була вчи-
нена рішенням органу, який має 
стояти на сторожі Основного За-
кону поряд із президентом – «га-
рантом додержання Конституції 
України, прав і свобод людини і 
громадянина». Так першу Кон-
ституцію незалежної України 
перетворили на фіктивну, фак-
тично позбавивши державу 
Основного Закону.

Тому насправді суперпрези-
дентська система влади в умо-
вах «відновленої» квазіконсти-
туції народилася не 16 січня 
2014-го, вона існує вже четвер-
тий рік поспіль. Який суспільно 
корисний сенс був у «віднов-
ленні»? Жодного, адже за цей 
час ухвалено величезну кіль-
кість законів, які грубо ігнору-
ють навіть «відновлену» (!) Кон-
ституцію. «Відновлення» дії 
Конституції 1996 року повер-
нуло суперпрезидентські повно-
важення главі держави, й це 
було перше і єдине завдання. 
Надалі зникла потреба навіть у 
«конституційній декорації», бо 
й «відновлений» Основний За-
кон не став обов’язковим для до-
тримання в решті положень, 
окрім повноважень президента. 
Невдовзі розпочався й досі три-
ває процес створення «подушки 
законів» для забезпечення 
функціонування надцентралі-
зованої влади. Про людське око 
тепер достатньо наділити відпо-
відний акт позначкою «закон» 
(а нікого ж не турбує, що він су-
перечить Конституції!), щоб 
створити видимість легітим-
ного функціонування влади.

У. Т.: Але ж не самою Конститу-
цією регулюються відносини в 
суспільстві?

– Тут діє щось на зразок «за-
кону лавини». Сьогодні 
конституційно-правова сфера в 
такому стані не здатна належно 
та цивілізовано унормувати й ре-
гулювати найважливіші аспекти 
гарантування та реалізації прав і 
свобод людини та громадянина. 
Вона неспроможна відповісти на, 
здавалося б, елементарне запи-
тання: як бути з неконститу-
ційно «відновленою» Консти-
туцією та з навалою антикон-
ституційних законів? Влада, а з 
нею держава й суспільство за-
грузли у квазіконституційно-
законотворчому непотребі, псев-
доправовій брехні та обмані від її 

професійних речників і юристів-
натхненників.

Отже, січневі закони як 
«плоть від плоті» духу 
агресивно-покірної парламент-
ської більшості мають оста-
точно відсікти навіть думку про 
можливий спротив владі. Вони 
не лише один з останніх акордів 
нещадної боротьби з інакодум-
ством, а й ознака остаточного 
створення органічних для 
влади, проте абсолютно недемо-
кратичних засад її функціону-
вання.

У. Т.: У чому ви вбачаєте най-
більші порушення в контексті 
так званих законів від 16 січня?

– Оскільки саме їх при-
йняття гранично загострило 
соціально-політичну ситуацію, 
необхідно звернути увагу ось на 
що. По-перше, технічна частина 
процесу «ухвалення» цих доку-
ментів навіть не потребує кри-
тики: достатньо констатувати 
кілька фактів. Проголосовані 16 
січня закони були зареєстровані 
в парламенті 14-го числа, тобто 
потрапили до поцедури кінце-
вого голосування на... третій 
день після реєстрації. Досить 
зазирнути до Регламенту Верхо-
вної Ради, щоб зрозуміти наяв-
ність непереборних підстав для 
визнання дій парламенту неза-
конними, адже навіть теоре-
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тично у вищого законодавчого 
органу не було часу для їх ви-
вчення та критики. Про це 
йдеться в законі «Про статус на-
родного депутата України», 
«Про комітети і комісії Верхо-
вної Ради України».

Саме голосування – чергове 
знущання із суті парламента-
ризму. Чи можна голосувати в 
парламенті руками? Звісно, але 
є установлений Регламентом по-
рядок, зокрема підрахунку го-
лосів, дій лічильної комісії. Усе 
це було очевидно проігноро-
вано. А ще є рішення КС від 7 
липня 1998 року, за яким «пору-
шення встановленої Конститу-
цією України процедури при-
йняття законів є підставою для 
визнання їх неконституцій-
ними».

По-друге, зміст ухвалених 
законів явно свідчить про ігно-
рування парламентом і прези-
дентом (який негайно їх підпи-
сав!) цілої низки статей Консти-
туції. Вже 18 років не ухвалю-
ють закону про організацію і 
проведення мітингів, зборів, по-
ходів і демонстрацій. Січневий 
закон (проект № 3879) детально 
й навіть зі смакуванням розпи-
сує заборони в організації та 
проведенні цих заходів, але ж 
права ніде не прописано! При 
цьому не можна не звернути 
уваги, наприклад, на редакцію 

частини 1 статті 185.1 Кодексу 
«Про адміністративні правопо-
рушення»: «Порушення вста-
новленого порядку...». Якого, 
питається, «встановленого по-
рядку», якщо такий порядок 
досі не визначений?! Порядку, 
який відповідно до настрою 
встановлює сама міліція?.. Так 
і стаття 39 Конституції Укра-
їни про право на збори та мі-
тинги має пряме застосування; 
обмеження можуть бути на-
кладені судом відповідно до 
закону, але знову-таки цього 
закону немає!

Обмеження згаданої статті 
Кодексу суперечать як статті 
39, так і статті 22 Конституції 
України. Органи внутрішніх 
справ Кодекс наділяє в цій 
сфері неприродними для них 
повноваженнями щодо на-
дання дозволів та заборон. Суд 
не згадується, але ж, згідно з 
Конституцією, права та сво-
боди людини і громадянина не 
можуть бути обмежені ніким, 
окрім суду...

Положення «не збиратися в 
колону більш ніж із п’яти тран-
спортних засобів» не можна не 
розглядати як анекдотичне, бо 
наслідки ігнорування цієї за-
борони доволі серйозні: мож-
ливе «оплатне вилучення 
транспортного засобу у цього 
власника», інакше кажучи, 

його реквізиція. Автомобіль – 
об’єкт права приватної влас-
ності, й вилучати його у влас-
ника за таке порушення пра-
вил руху способом реквізиції 
– нонсенс.

У змінах до законів є інші 
неприйнятні положення, але 
сенсу на них зупинятися не 
бачу, бо все це наслідки відо-
мого дійства...

У. Т.: Чи наявні правові пер-
спективи у таких засобів спро-
тиву, як імпічмент або рефе-
рендум? Зберігаються меха-
нізми захисту демократії та 
громадянських прав?

– Жодних правових засобів 
боротьби з режимом немає, 
оскільки і влада, і опозиція 
давно вже перебувають у поза-
правовому полі. Остання, ніяк 
не відреагувавши на рішення 
КСУ 2010 року, навіть не може 
скласти мандати, оскільки не 
існує механізмів «обнулення» 
партійних списків (тобто на 
місця тих депутатів, що ви-
були, повинні бути кооптовані 
інші члени партії, і так до 
останнього партійця). Анекдо-
тичність ситуації в тому, що 
нелегітимними тепер є всі: і 
влада, і опозиція... Проводити 
референдум за наявним зако-
ном – це влаштувати ще одне 
«свято демократії» для влади, 
не більше й не менше.

Мирний шлях один – це 
своє рідний «Маріїнський 
пакт» за зразком іспанського 
«пакту Монклоа». Нагадаю, що 
йдеться про історичний преце-
дент підписання згоди між 
усіма антагоністичними полі-
тичними силами Іспанії, від 
франкістів до комуністів, на 
основі визнання загально-
націо нальних політичних ці-
лей та за згоди припинення 
будь-яких політичних переслі-
дувань.

В Іспанії це спрацювало, бо 
провідники її політичних сил 
були настроєні патріотично, 
тож погоджувалися на заходи, 
які однозначно були в інтере-
сах країни.

В Україні такої еліти наразі 
немає. Але сама ситуація дає 
ще один шанс. Інших шляхів, 
непрогнозованих і непередба-
чуваних, я щиро не бажаю. Од-
нак, на жаль, не виключаю, 
якщо влада не відреагує на 
суспільний спротив. 

РЕЦЕПТ 
ПОРЯТУНКУ. 
«Мирний шлях 
один –  
це своє рідний 
«Маріїнський 
пакт» за 
зразком 
іспанського 
«пакту 
Монклоа»
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Спілкувався 
Сергій 

Воропаєв

Депутат європарламенту  
яцек Саріуш-Вольський: «Президент  
України втратив легітимність»

Д елегація Європарла-
менту відвідає Україну 
28–30 січня, щоб на 
місці вивчити ситуацію 

навколо Євромайдану. У планах 
зустрічі з керівництвом країни, 
представниками опозиції та акти-
вістами громадянського суспіль-
ства й передусім із президією Єв-
ромайдану.

Віце-президент Європейської 
народної партії та депутат Євро-
парламенту від Польщі Яцек 
Саріуш-Вольський в ексклюзив-
ному інтерв’ю Тижню висловив 
упевненість, що Євромайдан дія-
тиме щонайменше до наступних 
президентських виборів і має за-
безпечити їх чесність та прозо-
рість. Політик наголосив, що за-
вдання побудови демократії укра-
їнці повинні вирішувати само-
стійно. ЄС може лише сприяти, 
зокрема і за допомогою санкцій.

У. Т.: Чому виникла потреба ство-
рити спеціальну місію, коли вже є 
постійна делегація європарла-
менту зі зв’язків з Україною?  
У чому буде «додана вартість» 
цієї поїздки?

– Розрізняймо. Є делегація як 
інституція Європейського парла-
менту, котра постійно працює з 
Україною. А ця місія – група із 
12 депутатів, які поїдуть до Укра-
їни з’ясувати обставини. Переду-
сім вони мають побачитись із 
представниками влади, хоча поки 
що й не всі зустрічі підтверджені, 
поспілкуватись із євромайданів-
цями та опозиціонерами.

Ми почнемо свій візит із 
зустрічі з президією Євро-
майдану. Є також наміри 
побачитися із президен-
том Віктором Янукови-
чем, головою Верховної 
Ради Володимиром 
Рибаком, прем’єр-
мініст  ром Миколою 
Азаровим, першим 
віце-прем’єром 
Сергієм Арбузо-
вим, іншими 
міністрами, ге-

неральним прокурором Віктором 
Пшонкою. Ми хочемо погово-
рити також із колишніми прези-
дентами Леонідом Кравчуком, 
Леонідом Кучмою та Віктором 
Ющенком. Тобто йдеться про ве-
лику програму, яка дасть змогу 
оцінити всю складність ниніш-
ньої ситуації.

У. Т.: Сподіваєтеся на підготовку 
певної спеціальної резолюції або 
доповіді за підсумками візиту?

– Як це зазвичай відбувається, 
делегація відзвітує за підсумками 
візиту перед Комітетом з питань 
закордонних справ Європарла-
менту. Це буде основний резуль-
тат. Плюс певні рекомендації, які 
можуть привести до організа-
ції дебатів чи ухвалення ре-
золюції. Однак про це 
говорити зарано.

У. Т.: Чого ви осо-
бисто очікуєте від 
зустрічей із пред-
ставниками україн-
ської влади?

– Зокрема, пере-
дання їй повідо-
млення, що Угода 
про асоціацію зали-
шається на столі 
переговорів, 

що вимоги мають бути виконані, 
що українська влада повинна 
утримуватися від жорстокості, 
не порушувати прав людини, 
свободи ЗМІ, прав студентів на 
страйки, свободи зібрань для Єв-
ромайдану. А також що не 
можна переслідувати людей, які 
беруть участь у мирних протес-
тах. Має бути також розказано 
про головне очікування стосовно 
чесних і вільних наступних пре-
зидентських виборів.

У. Т.: Чи вважаєте ви достатнім 
лише сказати українській владі, 
чого не можна чи не варто ро-
бити? Може, з огляду на ескала-
цію конфлікту єС має замисли-
тися про конкретніші дії, напри-
клад, про санкції?

– Звичайно, цього замало. 
Принаймні якщо подивитися 
на результати, які маємо до ни-
нішнього моменту. Водночас 
немає причин не передавати 
таких послань знову і знову.

Очевидно, що ми не на-
правимо наш «беркут» для 
захисту Євромайдану від 
«Беркута». Це абсурд. Що ж 
стосується санкцій, то їх за-
раз обговорюють, зокрема 

й нові резолюції Євро-
парламенту. Щодо 
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Інтерв’ю  
записане  
16 січня  

2014 року

них немає рішення. Однак санк-
ції можливі. Заклик до влади за-
лишається той самий: утримува-
тися від порушення законів, від 
жорстокості, від побиття мирних 
демонстрантів.

У. Т.: хто може стати першими 
жертвами таких санкцій?

– Ми не можемо говорити про 
це на нинішньому етапі.

У. Т.: Багато хто висловлює побо-
ювання, що вибори в Україні 
2015 року буде сфальшовано...

– Останні парламентські ви-
бори не були чесними й віль-
ними, тож можливим є викорис-
тання тих самих інструментів, 
зокрема адміністративного ресур-
 су, для фальсифікації результатів 
голосування.

Звичайно, Європейський пар-
ламент направить місію спостері-
гачів, як ми робили це в останні 
роки, наприклад, у 2004-му, коли 
її очолював я. Тоді, як пам’ятаєте, 
ми запропонували повторити 
другий тур виборів.

У. Т.: Але місія спостереження – 
це швидше «пасивний метод» 
допомоги Україні. Чи є якісь діє-
віші інструменти в розпоря-
дженні єС?

– Мене завжди дивують такі 
запити від українців: «Зробіть 
щось». Ми можемо посприяти, 
однак не можемо виконати ро-
боту за вас.

Ні Європейський Союз, ні 
США не можуть направити вій-
ська чи нашу поліцію для забез-
печення демократичного жит  тя в 
Україні. Україна – суверенна дер-
жава, і ми здатні використову-
вати лише ті засоби, які відпові-
дають міжнародному праву. Це 
місії спостереження, диплома-
тичний тиск, можливо, санкції... 
Ви маєте більше розраховувати 
на самих себе.

У. Т.: Кажете, євромайдан стане 
запорукою демократичних змін. 
Але ж це складно – залишатися 
місяцями на вулицях…

– Євромайдан – це вже не 
просто віче, це інституція. Є ор-
ганізація ВО «Майдан», яка 
взяла за приклад досвід поль-
ської «Солідарності». Це вже 
структура, і вона не може бути 
розігнана «Беркутом» так легко, 
як віче.

Думаю, це постійна частина 
політичного й громадського 

ландшафту України. І влада не 
зможе ліквідувати її, якщо не за-
стосує таких заходів, як свого 
часу Войцех Ярузельський у 
Польщі, коли запровадив так 
званий військовий закон (цей за-
кон, ухвалений у 1981 році, надав 
армії та спеціальним поліцей-
ським силам право забезпечити 
контроль над країною, зааре-
штувати лідерів «Солідарності» 
й запобігти будь-якій активності 
організації).

У. Т.: На вашу думку, протести 
триватимуть до 2015 року?

– Так. Ви маєте пам’ятати з іс-
торії вашої країни про існування 
Січі. Це було незалежне місто, що 
жило в степах. І ця організація в 
крові, у спротиві, різними спосо-
бами народила своєрідну ко-
зацьку демократію, в якій обира-

лися рада й отаман. Це історія 
української демократії. Дуже сво-
єрідна й дуже обнадійлива.

У. Т.: Так, але Січ не була в центрі 
Києва...

– На той час і міст такого 
масштабу не існувало.

У. Т.: Чи правильно я зрозумів, 
що, на вашу думку, тактика яну-
ковича стосовно ігнорування Май-
дану не спрацює?

– Він ігнорує? Він абсолютно 
не ігнорує Майдану. Спрямовує 
туди міліцію. Чи візьміть, ска-
жімо, вердикт Верховного Суду 
про заборону будь-яких маніфес-
тацій до 8 березня. Він не ігнорує, 
а намагається протидіяти.

У. Т.: Чимало експертів в Україні 
кажуть, що спроби розігнати Май-
дан силою можуть бути інспіро-
вані Москвою. Ви згодні з ними?

– Не знаю. Єдине, що скажу 
точно: головною передумовою 
асоціації з ЄС була і є демократія. 
А вже потім ідеться про еконо-
міку, торгівлю, стандарти. Євро-
пейський Союз не асоціюється з 
країнами недемократичними.

Саме тому всі заяви ниніш-
нього керівництва України про 
бажання асоціюватися не викли-
кають довіри. Коли перший віце-
прем’єр-міністр Сергій Арбузов 

заявляє, що Україна хоче підпи-
сати Угоду про асоціацію в 2014 
році, а потім знову проти демон-
странтів кидають «Беркут», це 
цілковитий гротеск.

У. Т.: Багато європейських політи-
ків сьогодні не вірять у можли-
вість підписання Угоди про асоці-
ацію з Україною до президент-
ських виборів. Але чи залишиться 
вона актуальною опісля?

– Так. Європейський Союз не 
хоче переглядати Угоду. Вона 
була парафована і близька до 
підписання, тож може бути під-
писана з новими президентом та 
урядом. Вибори мають відпові-
сти на запитання: хоче нація асо-
ціації чи ні? Воно має бути осно-
вним.

Проблема нелегітимності ни-
нішнього президента полягає в 
тому, що він проводив виборчу 
кампанію з меседжем про ба-
жання асоціації з ЄС, а потім, 
просто перед Вільнюським самі-
том, зробив розворот. Саме тому 
люди вийшли на вулиці й органі-
зували Євромайдан. Глава дер-
жави утратив легітимність, бо 
змінив політику. Саме тому гро-
мадяни мають знову визначи-
тися щодо нього.

Звичайно, українці можуть 
обрати того кандидата, який ви-
ступатиме за членство у Митному 
союзі, чом би й ні? Однак вибори 
мають бути вільними та чесними.

У. Т.: Ми не можемо вести мову 
про відносини Україна – єС без 
згадки про Росію…

– Чому?

У. Т.: щонайменше тому, що 
остання постійно втручається і 
впливає на події...

– ЄС чітко сказав, що для 
нього є неприйнятними будь-які 
тристоронні переговори.

У. Т.: Так, але лунає багато заяв із 
РФ щодо «неприпустимості тиску 
на Україну з боку єС». Чи маєте 
ви відповідь на такі заяви?

– Це цілковита демагогія. Мо-
сква може зробити пропозицію 
Києву. ЄС також висловив пропо-
зицію – це Угода про асоціацію, 
яка є найбільш просунутою в його 
історії. І саме Росія почала тис-
нути: торговельні ембарго, еконо-
мічний тиск, погрози, шантаж. 
Це задокументовано. Європей-
ський Союз не використовував та-
ких інструментів. 

Коли перший віце-
прем’єр-міністр 
Сергій Арбузов 

заявляє, що 
Україна хоче 

підписати Угоду 
про асоціацію в 

2014 році, а потім 
знову проти 

демонстрантів 
кидають «Беркут», 

це цілковитий 
гротеск
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З 
цінностями Євромай-
дану наразі нібито все 
зрозуміло. Потім, коли 
спаде напруження, коли 

розпустять озброєні злочинні 
угруповання, що діють під 
виглядом органів правопо-
рядку, коли відбудуться пока-
зові суди (не з такими суд-
дями, як зараз) над вищими 
функціонерами – зрадни-
ками Конституції, коли ни-
нішні господарі країни захо-
ваються в Підмосков’ї, коли в 
щоденному громадському, ді-
ловому й приватному житті 
запанує закон, словом, коли 
станеться перезавантаження 
всієї системи... Колись же це 
станеться? Ось тоді дове-
деться заново домовлятися 
про засади: який тип держави 
оптимальний для України – 
президентська чи парламент-
ська республіка, жорстко цен-
тралізована чи з більшими 
правами самоврядних тери-
торій, яка має в ній бути еко-
номіка – ліберальна чи соці-
ально орієнтована? Домови-
тися, вочевидь, буде важко, 
але якось уже домовимося, бо 
тих, хто вийшов на Майдан та 
Грушевського, на Євромай-
дани в різних містах від 
Луцька до Одеси, від Львова 
до Запоріжжя, єднають цін-
ності, сама їх наявність.

А що ж ті, з іншого боку? 
Адже там не лише пацюки із 
зачісками й Patek Philippe’ами 
і не лише гопники з битками 
й телефоном сотника, який 
усе одно не заплатить. Там і 
притомні загалом люди тра-
пляються. Добрі. Співчут-
ливі. Вихователька в дит-
садку, охоронець паркінгу, 
ріе лтер, слюсар шостого роз-
ряду – перераховую перших-
ліпших моїх знайомих, які га-
дають, що розмовляють ро-
сійською, в Європі – одні 
під...си, а президент у нас до-
брий. І вони такі, які вони 
вже є, – теж громадяни.  

І знову за рибу гроші: по-
чинаються ці розмови про дві 
України. А після загострення 
на Грушевського – ще й про 
непереборне протиріччя, яке, 
мовляв, може закінчитися 
тільки розколом. Знову пояс-
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нюють, чому саме: проросій-
ський Донбас і прозахідна 
Галичина, цивілізаційний 
розлом по Дніпру, вся ця 
гантінґтонівщина... Про це 
вже писали багато разів, і я, 
многогрішний, вправлявся 
мало не в кожному номері: 
прихильність до Росії тут ні 
до чого, може йтися хіба що 
про прихильність до мерт-
вого минулого. 

Поясню: не ми одні такі, 
майже в кожній європей-
ській країні існували регі-
они, які донедавна були 
якщо не найрозвиненішими, 
то хоча б «козирними»: Ман-
честер у Британії, Ельзас у 
Франції, Рур у Німеччині. 
Технології – на рівні початку 
ХХ століття, культура – на 
рівні робітничої слобідки. З 
переходом до постіндустрі-
альної ери їхня перевага пе-
ретворилася на тягар. Тут 
немає уявлення про при-
ватну власність, про закон, 
про права особистості, бо не 
було таких реалій. Тут немає 
навичок вибудовувати інди-
відуальний проект життя, бо 
майбутнє було запроекто-
вано заздалегідь: ідеш на 
шахту або «в завод» (оці 
прийменички: «на районі», 
«в завод» і є справжніми ци-
вілізаційними реперами). 
Ну або в банду, а потім уже в 
завод. Наш пролетар відріз-
няється від англійського 
лише тим, що нашого на-
вчили своєю пролетар-
ськістю пишатися. Тепер він 
шукає собі точку опори й 
знаходить її в казці про 
«справедливий» СРСР і під-
ступну Америку. Звісно, що з 
ватажком-зеком йому про-
стіше примиритися, ніж із 
вільним, незалежним спів-
вітчизником-буржуа, класо-
вих ворогів він не любить.

Як його долучити до на-
шої України, якщо він ще 
здатен щось почути? Потрі-
бен спільний економічний 
простір, а не анклави для оф-
шорів. Потрібен спільний по-
літичний простір, а не ме-
режа злодіїв у законі. Потрі-
бен спільний культурний 
простір, а не скринька для 
трансляції російських серіа-
лів та російських темників. 
Потрібен спільний історич-
ний простір, щоби горлів-

ський шахтар і маріуполь-
ський слюсар згадали своє, 
припустімо, полтавське ко-
ріння (знову ж таки приклад 
із життя). Потрібне спільне 
бачення майбутнього – і це 
вже частково є, бо на Май-
дані стоять хлопці з Доне-
цька, Харкова, Херсона, 
Одеси, Дніпропетровська, 
Кривого Рогу (а не лише Рів-
ного, Луцька та Івано-
Франківська, як комусь хоті-
лося би), подивіться на «ін-
сталяцію» з назвами міст 
біля входу в Будинок проф-
спілок. Українці незалежно 
від регіону, прізвища, ко-
льору очей і форми обличчя 
бачать свою перспективу у 
великому об’єднаному світі, 
де ніби вже знайшли спосіб 
виходу з індустріальної 
пастки. Цей вибір вони готові 
боронити безкомпромісно, 
не шкодуючи свого життя в 
буквальному сенсі, – вклоні-
мося пам’яті загиб лих... 

Ну а ті, хто не хоче в май-
бутнє, приречені. Їм дове-
деться вигадувати собі щось 
надійніше, ніж спортзал під 
ментівським дахом і надія 
«зрубати» 200 грн за ніч ма-
хання биткою. І ніякий Ган-
тінґтон їм не допоможе, бо 
підтримка з братньої країни, 
де берізки, танки і національ-
ний лідер, припиниться, що-
йно ціна за барель упаде з ни-
нішніх $90–100 до $20–30, як 
до кризи.

Тож розкол України є, 
але він не в просторі, а в 
часі. І машина часу теж іс-
нує, її винайшли на Май-
дані: досить перейти на цей 
бік барикади – і ти вже в 
майбутньому. Навіть якщо 
саму барикаду зруйнують, а 
її, схоже, не зруйнують. 
Жила тонка в тих, хто на 
боці минулого. 

УКРАїНЦІ НЕЗАЛЕЖНО  
ВІД РЕГІОНУ БАЧАТь СВОю 
ПЕРСПЕКТИВУ У ВЕЛИКОМУ 
ОБ’єДНАНОМУ СВІТІ.  
ЦЕЙ ВИБІР ВОНИ  
ГОТОВІ БОРОНИТИ 
БЕЗКОМПРОМІСНО, НЕ 
ШКОДУюЧИ СВОГО ЖИТТя
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Відчуженість регіонів
Висока залежність низки регіонів від зовнішніх ринків та 
відсутність повноцінного національного ринку створюють 
сприятливий ґрунт для сепаратистських проектів

Е
скалація силового протисто-
яння знову супроводжується 
спробами представників вла-
 ди спекулювати на загрозі 

міжрегіонального конфлікту, 
гро  мадянської війни чи навіть 
розвалу країни. Відповідна ри-
торика для України не нова. У 
2004–2005 роках під час Пома-
ранчевої революції її вже намага-
лися конвертувати в сепаратист-
ський проект ПіСУАРу за резуль-
татами сєверодонецького з’їзду 
місцевих рад різних рівнів. На-
прикінці 2012-го Тиждень за-
стерігав, що діяльність «Украин-
ского выбора» та педалювання 
ним теми федералізації країни 
можуть мати на меті підготовку 
до реалізації аналогічного про-
екту в разі, коли остаточно буде 
втрачено можливість повернути 
на московську орбіту всю Україну 
(див. № 49/2012). 

Якщо після домовленостей 
Януковича з Путіним могло 
скластися враження, що для 
Кремля відповідне завдання 
вже не актуальне, то нині ситуа-
ція знову стрімко змінюється. 
Адже поведінка українського 
президента свідчить про те, що 
він не збирається віддавати 
владу добровільно, тож у разі, 
якщо це станеться під приму-
сом, може спробувати зберегти 
контроль бодай над частиною 
країни. Сво  єю чергою, російське 
лобі в Україні, яке наразі обі-
ймає ключові державні посади в 
силовому блоці, так само, схоже, 
прагнутиме втримати під своїм 
контролем якщо не всю, то бо-
дай частину території держави. 
Заяви з натяками на «наявність 
підстав» для цього вже лунали в 
грудні 2013 року з вуст Дмітрія 
Мєдвєдєва. 

Позірною передумовою для 
забезпечення суспільної підтрим-
 ки відповідних сепаратистських 
ідей наразі видається тривале зо-
нування України на індустрі-
альну південно-східну, біло-синю 
й російськомовну, та дотаційну 

центрально-західну, помаранче-
 ву й україномовну. Попри значну 
умовність відповідних пропаган-
дистських конструк  цій, їх тривале 
домінування в інформаційному 
просторі відіграло свою роль. 

Однак ті чи інші регіональні, 
мовно-культурні, ментальні чи 
політичні відмінності мали б зна-
чно менше підстав за умови висо-
кого рівня економічних взаємо-
зв’язків між різними частинами 
країни. Але за 23 роки в Україні 
так і не було створено повноцін-
ного єдиного національного рин-
 ку, а окремі її регіони розвива-
лися як уламки ще радянського 
«єдиного народногосподарського 
комплексу». У результаті рівень 
їх залежності від внутрішнього 
ринку лишається в низці випад-
ків нижчим, аніж від зовніш-
нього (зокрема, й колишньої ме-
трополії). 

Спробуємо класифікувати різ -
 ні регіони за двома параметрами, 
як-от інтегрованість до внутріш-
нього ринку України та залеж-
ність від експорту на ринки ЄС і 

Росії. Адже дилема вибору між 
векторами економічної інтеграції 
відіграє важливу роль в обґрун-
туванні «різноспрямованості» 
окре  мих регіонів. При цьому, як 
засвідчив проведений аналіз, 
час  то цю спрямованість визна-
ють і підтримують громадяни на 
основі стереотипних уявлень, які 
наразі мають мало спільного з ре-
альним станом справ. 

Брак інформації про обсяги 
торгівлі між окремими регіонами 
країни змушує для визначення 
рівня їх залежності від внутріш-
нього ринку звернутися до таких 

показників, як відношення екс-
порту до валового регіонального 
продукту (ВРП, аналог ВВП для 
країни) та експорту промислової 
продукції до її загального обсягу. 
Що вищі ці показники, то більш 
залежний регіон від зовнішніх 
ринків і відповідно менш залеж-
ний від внутрішнього. Водночас 
частка Росії та ЄС в обсягах екс-
порту того чи іншого регіону ви-
значає рівень його залежності від 
їхніх ринків та економічної заці-
кавленості в інтеграції з ними. 

Найменш залежні від вну-
трішнього ринку України інду-
стріальні південно-східні регіони 
(Луганська, Донецька, Запорізь-
 ка, Дніпропетровська), а також 
Миколаївська, Полтавська і За-
карпатська області. Відношен  ня 
експорту до ВРП тут становить 
47,9% і вище. Відтак внутрішній 
ринок України є наразі для них 
другорядним. Особливо це стосу-
ється Донбасу (Донеччина та Лу-
ганщина), де згадане співвідно-
шення сягає 85–91% і за кордон 
спрямовується більш як поло-
вина продукції видобувної та пе-
реробної промисловості. 

Висока залежність від зов-
нішніх ринків збуту притаманна 
й низці інших регіонів України, 
причому не лише на південному 
сході (Одеська, АР Крим), а й у 
центрі (Кіровоградська, Київсь  ка, 
Сумська) та навіть заході (Волин-
ська, Чернівецька, Тернопіль-
ська). Однак роль промисловості 
в економіці цих та більшості ін-
ших регіонів значно менша, а від-
так нижче і відношення експорту 
до ВРП. Найнижчий же рівень 
залежності від експорту прита-
манний центральним та захід-
ним регіонам, де його відно-
шення до валового регіонального 
продукту – лише 10–25% (див. 
«На кого орієнтуємося?»). Во -
ни більше зорієнтовані на вну-
трішній ринок. 

Концентрація експорту низки 
західних регіонів на ринок ЄС зна-
чно вища, ніж найбільш залеж-
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них від російського ринку півден-
но-східних. Наприклад, у Волин-
ській, Тернопільській, Львівській 
та Закарпатській областях частка 
експор  ту до країн Євросоюзу ста-
новить від 58,6% до 79,9% (тоді як, 
приміром, у Сумській області до 
РФ експортується лише 50,3%). Це 
об’єктивно формує підґрунтя для 
спротиву західноукраїнських регі-
онів євразійському вектору інте-
грації, а також створює ризи  ки 
для їх економічних перспектив у 
разі входження до Митного (у 
перспективі Євразійського) сою  зу 
та погіршення умов торгівлі з ЄС. 

Попри активну пропаганду, 
висо  ка залежність від росій-
ського рин  ку властива незна-
чній кількості регіонів України. 
У дев’яти до РФ спрямовується 
понад 30% експорту, але лише у 
двох із них високий рівень за-
лежності від експорту на росій-
ський ринок поєднується з висо-
ким співвідношенням експорту 

до ВРП та промислового вироб-
ництва (Запорізька та Сумська 
області). В інших регіонах, де на 
ринок РФ спрямовується велика 
частина експорту, його роль в 
економіці значно менша. 

Варто зазначити, що еконо-
міка Донецької області, всупереч 
стереотипам, аж ніяк не прив’я-
зана до російського ринку збуту: 
його частка в експорті регіону 
(20,5%) нижча, ніж середня по 
Україні чи навіть у таких західно-
українських областях, як Волин-
ська чи Івано-Франківська. При 
цьому частка експорту до ЄС 
(25,6%) перевищує на Донеччині 
частку експорту до Росії, а пере-
важна його частина припадає на 
країни Азії та Африки. Роль євро-
пейського ринку також більша, 
ніж російського, у таких півден-
но-східних областях, як Лугансь-
 ка та Одеська.

Таким чином, більшість регі-
онів України, у яких є перма-

нентна загроза реалізації тих чи 
інших сепаратистських проектів, 
мають важливу спільну рису: 
низьку залежність від внутріш-
нього ринку та високу – від зо-
внішніх. Частина з них дуже за-
лежні від експорту до РФ, і це 
лише поглиблює проблему в умо-
вах використання російським ке-
рівництвом економічних контак-
тів для реалізації власних неоім-
перських проектів. 

Водночас посилення еконо-
мічної взаємозалежності різних 
регіонів України з особливою 
увагою до тих, які перебувають у 
зоні підвищеного ризику з пог-
ляду реалізації сепаратистських 
проектів, має стати першочер-
говим завданням для нової 
влади. Цей процес може і пови-
нен відбуватися в межах давно 
назрілої модернізації економіки 
України, її структурної перебу-
дови та інтеграції до європей-
ського ринку.  

Високий         Високий у промисловості 

Помірний

Сумська

АР Крим

Луганська

Хмельницька

Чернівецька

Закарпатська

Київська

Львівська

Івано-
Франківська

Житомирська

Рівненська
КИЇВ

Терно-
пільська

Донецька

Полтавська

Одеська

Кіровоградська

Дніпро-
петровська

Миколаївська

Черкаська

Запорізька

Херсонська

Харківська

Вінницька

Чернігівська

Волинська

м. Севастополь

59,2           45,9

20 55,7

28,2       32,4

10,6      30,4

15,8     27,3

13,8     30,3

14,7     25,9

19,2        28

18,2      30,4

18,8        33,9

18,5     32,2

31,4       21,7

35,5           36,7 
22,5     0

22,9         38,9

11,9          39,2

9,1          45,0

17,7               54,5

14,1             48,5

29,3   51,6

51,4    34,8

47,9              63,4 67,0                    52,2

61,9  

85,4                            58,7

91,0                            50,0

На кого орієнтуємося?
Високі співвідношення експорту і валового регіонального продукту, а також експорту промислової продукц� та � загального виробництва 
в низці регіонів ілюструють їхню невелику залежність від внутрішнього ринку України. 
При цьому експорт із більшості регіонів уже сьогодні або досить 
диверсифікований, або переважно спрямований на ринок ЄС.

Рівень зорієнтованості економіки регіону 
на зовнішні ринки

Рівень залежності експорту товарів із регіону 
від окремих зовнішніх ринків

Зорієнтовані на російський ринок
Зорієнтовані на ринок ЄС
Географічно диверсифікований експорт
     в т. ч. із переважанням частки ринку ЄС
     в т. ч. із переважанням частки російського ринку

Відношення 
експорту продукц� 
обробної та видобувної 
промисловості до обсягу 
� виробництва у регіоні, %, 
січень – жовтень 2013 року

Частка експорту 
товарів до РФ 

Частка експорту 
товарів до ЄС 

Частка експорту товарів на ринок РФ та ЄС у загальному 
експорті товарів із відповідного регіону, %, 
січень – жовтень 2013 року За даними Держстату, Головних 

управлінь статистики (ГУС) 
у регіонах, власні розрахунки 

автора 

23,4   58,6

24,9          45,3

12,8   22,8

20,5    25,6

26,0    30,0

13,7   25,5

14,5 64,9

17,4         79,9

23                45

14 66,7

24,3   26,2

33,6        32,0

34,6         36,9

26,3    25,4

26,0        36,0

24,5   21,8

25,8   21,5

26,0   18,6

28,7    21,9

10,8   20,5

34,4      23,1

36,7       16

38,9       15,3

39,8     18,6

50,3           13,3

47,5            9,9

44,2          30,6

Відношення 
експорту товарів 

до валового 
регіонального 

продукту, 
%, 2011 рік
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Спілкувався 
Богдан 

Буткевич

Рефат Чубаров:
«Влада імітує діалог  
із татарами»
Голова Меджлісу кримськотатарського народу 
про загрози екстремізму в Криму та їх джерела

П
одії на Євромайдані, но-
вини про те, що крим-
ський татарин загинув на 
війні у Сирії, перебуваючи 

в лавах ісламістських повстанців. 
Усі раптом помітили існування в 
Криму організації «Хізб ут-
Тахрір». Коли раніше такий са-
мий татарин загинув на війні в 
Іраку, це не зацікавило в країні 
нікого, окрім кримських регіо-
нальних ЗМІ. Тема мусульман-
ського екстремізму, що нібито 
піднімає голову в АРК, зараз ак-
тивно розкручується в російських 
та проросійських медіа. І це при 
тому, що нинішня українська 
влада активно заграє з маргі-
нальними кримськотатарськими 
організаціями, про які ще два-
три роки тому ніхто не чув. Нато-
мість тепер вона цілеспрямовано 
заміняє їхніми представниками 
людей із Меджлісу кримськота-

тарського народу. Впродовж 
останнього року відбувається не-
бачена від се реди ни 2000-х акти-
візація проросійських «каза-
чьих» організацій в АР Крим. 
Про загрози сепаратизму в 
Криму Тиждень поспілкувався 
з головою Меджлісу, народним 
депутатом Рефатом Чубаровим.

У. Т.: Чи контролює на сьогодні 
міжконфесійну та громадсько-
політичну ситуацію в Криму 
Меджліс?

– У всіх населених пунктах 
Криму обрані та діють місцеві 
меджліси, і люди коригують свою 
думку й визначають власну пове-
дінку відповідно до позиції орга-
нів національного самовряду-
вання кримських татар. Це визна-
ють і наші опоненти – Меджліс є 
єдиною організацією серед крим-
ськотатарського народу, до якої 

прислухається більшість людей. 
Наша остаточна мета – створення 
відповідного законодавства, яке 
дозволило б нам самим, себто та-
тарам, обирати своїх представни-
ків до органів місцевого самоу-
правління за встановленою кво-
тою. Для мене особисто прикла-
дом є та система автономії, яка 
створена наразі в Південному Ти-
ролі у складі Італії.

У. Т.: Останні кілька років влада в 
Криму та Києві активно протидіє 
Меджлісу через його підтримку 
проукраїнських опозиційних сил, 
маючи справу натомість із маргі-
нальними організаціями на 
кшталт проросійської «Міллі 
Фірка» чи мусульманськими 
фундаменталістами-салафітами 
із «Себат» тощо. Наскільки силь-
ною та ефективною є ця проти-
дія?

– Нинішня українська влада 
дуже вузьколоба й надто прагма-
тична. Та прагматика закінчу-
ється виборами 2015 року – це 
реально єдине, що її цікавить. 
Виключно в сенсі підім’яти під 
себе всіх і всюди. Зрозуміле і її 
ставлення до нас, адже Меджліс 
– єдина організація в Криму, яка 
не є під владою. Що стосується 
згаданих організацій, то ство-
рення політичних симулякрів в 
українській політиці дуже поши-
рене явище. Однак наскільки 
швидко їх викликають до життя 
в разі потреби, настільки ж 
швидко вони забуваються, коли 
стають неактуальними для за-
мовника. Головне завдання 
влади – максимально ослабити 
кримськотатарський рух, роз’єд-
нати його передусім в особі 
Меджлісу, хоча насправді то є 
досить небезпечна тактика. Та 
ця правляча команда взагалі не 
виходить з інтересів держави в 
плані збереження її територіаль-
ної цілісності та протидії реаль-
ному сепаратизму. Однак ігнору-
вати кримських татар не вихо-
дить, усе одно треба вести якийсь 
діалог. Але реальної розмови з 
реальними людьми вони вести 
не вміють, тому намагаються го-
ворити тільки з тими, з ким ви-
гідно. Така імітація дуже небез-
печна, адже в суспільстві все 
одно і далі тривають процеси, які 
з часом стають незворотними. 
Особливо в такому складному 
місці, як Крим. Однак влада во-
ліє продовжувати цю корупцію в 
суспільно-політичному секторі. 
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Понад те, нам кажуть відкрито: 
якщо ви не маєте політичної ло-
яльності до нас, то кримські та-
тари не отримають фінансу-
вання. Наприклад, у держав-
ному бюджеті України на 2014 
рік затверджено на всі заходи з 
облаштування поселень репатрі-
антів лише 5 млн грн замість 196 
млн, як раніше планувалося.

У. Т.: Уже понад півроку в проро-
сійських ЗМІ нагнітається ситуація 
з приводу загрози мусульман-
ського екстремізму в Криму, осо-
бливо в сенсі діяльності організа-
ції «хізб ут-Тахрір» в останні 
роки й нібито вербування нею 
кримських татар на війну в Сирії. 
Кому це вигідно і яка, на вашу 
думку, мета цього?

– Проти України загалом по-
стійно відбуваються інформа-
ційні атаки з Москви, причому 
за рахунок України намагаються 
вирішувати внутрішньоросійські 
проблеми. Той самий «Хізб ут-
Тахрір» останніми роками почи-
нає активізуватися, як правило, 
напередодні виборчих кампаній. 
Тому в мене вже виникають 
певні підозри, що до тієї органі-
зації в нас мають стосунок вну-
трішні сили. Я не можу ствер-
джувати, що, наприклад, СБУ чи 
люди з влади співпрацюють із 
цими ісламськими радикалами, 
але існування й розвиток таких 
організацій цілком відповідає 
логіці боротьби з Меджлісом у 
плані того, щоб кримські татари 
не виступали як згуртована елек-
торальна сила. Адже «хізби» сві-
домо агітують людей узагалі не 
брати участі у виборах, бо вважа-
ють, що демократія не відповідає 
шаріату. І повірте, ми відчуваємо 
результати їхньої роботи, коли 
через невихід десятка людей не 
обирається, приміром, голова 
сільради – кримський татарин 
тощо. Відтягування голосів – 
одне із завдань «хізбів», через 
що вони, власне, досі існують. 
Другим завданням є створення 
агресивно-погроз ли вого іміджу 
кримських татар, адже завдяки 
цьому влада може легко мобілі-
зувати власний електорат, ляка-
ючи його найпохмурішими 
«страшилками» та прогнозами. 
Якщо говорити саме про інтер-
еси Росії, то вона зацікавлена ви-
ключно в тому, щоб постійно 
розхитувати ситуацію в Україні 
загалом і Криму зокрема в усіх 
можливих аспектах, як-от му-

сульманський екстремізм, між-
конфесійні проблеми, проблема 
Чорноморського флоту тощо. 

 
У. Т.: Але ж «хізб ут-Тахрір» є час-
тиною великої розгалуженої між-
народної організації. яким чи-
ном навіть та сама СБУ може 
впливати на них у сенсі внутріш-
ньополітичних розстановок?

– Ніколи як противник у їх-
ній риториці не розглядається 
Російська Федерація. Інша річ – 
Америка, Ізраїль, демократія й 
Захід загалом, ось це найбільші 
вороги та світове зло. Росія може 
тільки іноді бути негативно 
представлена в їхній риториці 
виключно у світлі конкретних 
випадків наступу на права му-
сульман, але жодної системної 
критики. «Хізби» – це справді 
вже проблема і явище в Криму. 
Однак люди бачать, що в них по-
стійно виникають суперечності 
між тим, що вони кажуть, і тим, 
що роблять у реальному житті. 
Можна довго говорити, що світ-
ська держава не відповідає нор-
мам шаріату, тому справжнім 
мусульманам треба ігнорувати її, 
але самі ж їхні лідери не викону-
ють цього. Однак «хізби» у світо-
вому мас штабі справді є систем-
ним явищем, що свідчить про іс-
нування в них єдиного центру та 
певних ресурсів. Їхню появу в 
Криму хтось фінансує, але хто – 
то вже питання до правоохорон-
ців. Впевнений, що вони можуть 
бути використані зовнішніми си-
лами, і, враховуючи їхню секто-
подібність, досить небезпеч-
ними.

У. Т.: Розглянемо інший бік – про-
російські організації, особливо 
екстремістські парамілітарні на 
кшталт різноманітних «каза-
честв». їхні діяльність та рито-
рика завжди були дуже агресив-
ними, як і деякі дії.

– Характер діяльності росій-
ських організацій у Криму зале-
жить від внутрішньої ситуації в 
Україні. Що більше якихось про-
тиріч і шарахань, то більше акти-
візуються ці формації. Однак 
вони не в змозі провадити якусь 
реальну сепаратистську політику, 
спираючись лише на власні сили 
та ресурси, без підтримки якоїсь 
впливової внутрішньої україн-
ської політичної сили. Уся проро-
сійська активність починає вико-
ристовуватися зазвичай у період 
турбулентності, тобто перед вибо-

рами чи, як зараз, через тему єв-
роінтеграції. Також дуже плід-
ною для них є тема протистав-
лення православ’я й ісламу. Для 
кримських татар найбільша про-
блема полягає в тому, що проро-
сійські організації воліють не так 
захищати права росіян, як об-
межувати права інших народів, 
зокрема й кримськотатарського. 
Що стосується безпосередньо 
«казаков», то вони постійно ак-
тивні, хоча нерідко ця активність 
має абсолютно незалежні від 
громадсько-політичних факторів 
причини. Наприклад, виникає 
проблема переділу землі – вони 
тут як тут. Вони взагалі багато 
чого роблять суто на камеру, для 
забезпечення певного іміджу сво-
єму лідерові та свідомої провока-
ції, як, наприклад, спроби встано-
вити хрести біля змішаних у 
плані населення селищ. Однак за 
всієї своєї бутафорності мають 

цілком парамілітарний характер, 
тому в разі виникнення будь-
яких конфліктних ситуацій дуже 
швидко мобілізуються. Саме 
тому є дуже зручними партне-
рами для влади. Що доводить не-
щодавня ситуація зі зверненням 
президії Верховної Ради Криму 
до президента Януковича з про-
ханням про введення надзвичай-
ного стану. Паралельно в цьому 
самому зверненні планувалося 
створення при кожній місцевій 
раді автономії так званих громад-
ських рад, куди обов’язково мали 
входити представники якраз «ка-
зачьих» організацій. «Казаки» не 
настільки ідеологічні – вони 
радше віддані своїм лідерам, із 
якими за гроші влада цілком 
може домовитися. І взагалі росія-
нам у Криму слід зрозуміти, що 
підхід за принципом «нас більше, 
тому ми диктуватимемо умови» 
може призвести до дуже великих 
проблем. Усі етнічні проблеми 
поставали саме на такому ґрунті, 
та й у меншості виникає питання: 
що зробити, щоб уже нас стало 
більше? Це шлях до відкритого 
конфлікту, в нікуди. 
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РОСІяНАМ У КРИМУ СЛІД 
ЗРОЗУМІТИ, щО ПІДхІД ЗА 
ПРИНЦИПОМ «НАС БІЛьШЕ, 
ТОМУ МИ ДИКТУВАТИМЕМО 
УМОВИ» МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ 
ДО ДУЖЕ ВЕЛИКИх ПРОБЛЕМ



Об’єднання без шрамів
Андреас Умланд: «Відмінності між східними і західними німцями 
дедалі більше зникають»

С
ьогоднішня демократич-
 на об’єднана Німеччина 
– результат величезної 
політичної волі східних 

німців, які пройшли через ре-
волюцію 1989-го, й адекватної 
соціальної політики та фінан-

сової допомоги західних нім-
ців своїм приєднаним земля-
кам. З професором Андреасом 
Умландом Тиждень говорив 
про шлях подолання, проб-
ле ми та досвід повернення собі 
цілісної держави після пова-

лення авторитаризму на при-
кладі Німеччини. 

У. Т.: У чому найбільше вияв-
лявся поділ німців на східних і 
західних, зокрема й на психоло-
гічному рівні, до возз’єднання 
1990 року? 

– Головна відмінність у тому, 
що Західна Німеччина була капі-
талістичною країною, включеною 
до західноєвропейської культур-
ної спільноти. Також за багатьма 
параметрами вона була значно 
американізованою, що стосується 
політики і культури. Східні ж 
німці й далі жили в умовах тоталі-
таризму, як і за Гітлера, хоча то 
був зовсім інший тоталітаризм. 
Вони були обмежені у своїх куль-
турних і туристичних можливос-
тях, не знали світу. Соціалістична 
планова економіка визначала по-
всякденне життя.

Перерізаний бетонним му-
ром на дві частини Берлін – це 
символічно. Це мова холодної вій-
 ни, коли через одне місто, одну 
країну проходить кордон світів. 
Нагадаю, що Берлін – столиця 
об’єднаної Німеччини, створеної 
Отто фон Бісмарком у 1871 році, 
й що він був таким до 1945-го. З 
1701-го це місто було столицею 
Пруссії, а потім цілої Німеччини. 

Як на мене, цікавішим є по-
діл не на Східну і Західну Німеч-
чину, а на Південну і Північну, 
католицьку і лютеранську. Справ-
 ді, йдеться про вагомі культурні 
відмінності. Нині повертається 
стара лінія поділу на Північ і 
Південь – це демаркаційна лінія, 
яка має дуже глибоке історичне 
коріння, що сягає часів Рефор-
мації в Європі. 

Також чітко видно відмін-   
ні  сть між класичною, прусською 
і франкофільськими частинами 
Німеччини. Там внутрішнє на-
лаштування людей інше, ніж у 
решті країни. Прусська тради-
ція – це дисципліна, робота, по-
рядок, а франкофільська під-
штовхує до насолоди життям. 

Усередині східної і західної 
частин Німеччини також є низка 
поділів. Саксонія, Баварія – 

Спілкувалася 
Ганна Трегуб 
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БІОГРАФІЧНА 
НОТА:
Андреас 
Умланд – ні-
мецький полі-
толог, фахівець 
із питань росій-
ського ультра-
націоналізму, 
європейського 
неофашизму, 
порівняльної 
демократизації, 
пострадянської 
вищої гумані-
тарної освіти  
та суспільствоз-
навства. 
Заснов  ник і го-
ловний редак-
тор книжкової 
серії «Soviet 
and Post-Soviet 
Politics and 
Society» німець-
кого наукового 
видавництва 
«Ibidem».

це дуже специфічні федеральні 
зем  лі (так звані вільні держави), 
а їхні мешканці ідентифікують 
себе з ними. Не варто забувати 
про складні відносини з Авст рі-
 єю та Швейцарією. Німеччина 
значно різноманітніша, ніж ба-
гато хто думає. Для південних 
німців північ їхньої країни бага-
 то в чому є іншою країною. Про-
 те політично Німеччина об’єд -
нана і єдина. 

У. Т.: як вдалося зростити дві 
Німеччини так, що шов майже 
непомітний? Чи хотіло насе-
лення Східної Німеччини 
об’єднуватися із Західною?  
що стало запорукою мирного 
об’єднання? 

– Питання про об’єднання 
Німеччини завжди було на по-
рядку денному після 1945 року. 
Навіть у гімні НДР був рядок про 
те, що вона має об’єднатися. До-
вгий час Західна Німеччина не 
визнавала Східнонімецької дер-
жави. 

Велику роль після об’єднання 
у 1990-му відігравав економіч-
ний фактор. Східна Німеччина 
приєдналася до Західної (тобто 
НДР до ФРН). Багато хто забу-
ває, що демографічно західна 
більша від східної, тобто 60 млн 
проти понад 16 млн людей. Тому 
Східна Німеччина – це лише ма-
ленький шматочок цілої Німеч-
чини. Східні німці хотіли від 
об’єднання економічного зиску, 
а також свободи пересування та 
демократичних свобод і прав. 

Західні німці здебільшого 
позитивно ставилися до факту 
об’єднання. Для декого це було 
дуже важливим, а для багатьох 
зрозумілим, природним і тому 
нейтральним. Є німці із західної 
частини країни, які досі жодного 
разу не були в східній. 

Кілька слів про Штазі, своє-
рідне східнонімецьке КДБ. Ця 
установа була менш кривавою, 
ніж російський аналог, але 
глибше просотувалася в суспіль-
ство. Стеження в НДР було зна-
чно пильнішим, ніж у СРСР. Ве-
ликий відсоток населення Східної 
Німеччини брав участь у роботі 
цієї спецслужби як сексоти. Мен-
шість – за переконанням, біль-
шість – через тиск і примус. 
Йдеться про цифру від десятків 
до сотень тисяч. Від цієї діяль-
ності багато хто постраждав: ко-
гось кинули за ґрати, але здебіль-
шого руйнували кар’єри і родини. 

Люстрація була серйозною і де-
тальною, але не трагічною: ті, хто 
через неї втратив роботу, ставали 
пенсіонерами. Пенсії гідні, такі, 
що людина може дозволити собі 
раз на рік відпочити в Іспанії.

Були і східнонімецькі диси-
денти. Вони творці революції 
1989 року. Звісно, було бродіння 
всередині держапарату, проте не 
таке сильне, як у СРСР. Це не 
були дії рівня Ґорбачова і Яков-
лєва. Реформатори, як-от того-
часний мер Дрездена, якого на-
зивали Берґачов, а також Ганс 
Модров, Ґреґор Ґізі, проте їхня 
роль не була вирішальною. Ве-
личезну роль тоді відіграли ди-
сиденти, частина яких була по-
в’язана з церквою. Лютерани в 
НДР мали певну автономію, не 
були в стані РПЦ у СРСР. Саме 
через їхню захищену позицію та 
здебільшого непричетність до 
Штазі лютеранські храми стали 
центрами революційного спро-
тиву, зокрема згадати б церкву 
Св. Миколи у Лейпцигу. 

Величезні фінансові вливан-
 ня із Західної Німеччини після 
1990-х років допомогли і цю про-
блему вирішити. А тому об’єд-
нання Німеччини непорівнянне 
з будь-якими іншими проце-
сами. Це велика відмінність від 
того, що відбувалося у східноєв-
ропейських державах, які вийш-
 ли з-під влади комунізму і зго-
дом стали членами ЄС.

У. Т.: якою була соціополітична 
та економічна ситуація у Східній 
Німеччині після об’єднання? як 
місцеве населення сприймало 
об’єднання і трансформації,  
що відбувалися в результаті? 

– Ситуація склалася вельми 
суперечлива, тому що, з одного 
боку, поліпшилося політичне та 
соціоекономічне становище, бу -
ло покращено пенсійну систе-
 му. З іншого – зруйновано про-
мисловість. Виробництва за-
кривалися, бо не витримували 
конкуренції з відкритими рин-
ками та системою, за якою пра-
цює ринкова економіка. Наслі-
док – високий рівень безро-
біття, до 40%. І нині на Сході 
безробіття вище. 

У. Т.: як долалися наслідки мен-
тальних відмінностей між схід-
ними і західними німцями? За 
рахунок фінансування, культур-
ної політики, чогось іншого? На-
скільки складно чи просто було 

їх подолати? Чи помітні вони 
сьогодні?

– Жителі НДР, зокрема Схід-
ного Берліна, мали доступ до 
теле- і радіопрограм із ФРН. 
Вони знали, як там живуть і що 
там відбувається. Таким чином 
східні німці брали участь у житті 
західної частини країни. Мен-
тальна різниця полягає в тому, 
що на Сході жили в тоталітарній, 
соціалістичній системі, а на За-
ході – у демократичній, капіта-
лістичній. Перервати зв’язок 
було важко через те, що жителі 
Сходу мали родичів на Заході Ні-
меччини. До того ж пенсіонери 
НДР могли мандрувати до ФРН. 
Та й були і свій рок, і свій джаз, 
джинси та інтерес до західних лі-
тератури, філософії, соціогумані-
тарних наук. 

Освітня ситуація до 1990 
року нагадувала радянську. При-
родничі, медичні, інженерні на-
уки переважали над соціогумані-
тарними. Після 1990-го практич-
 но весь склад таких факультетів 
був замінений професорами із 
Західної Німеччини. 

Лишається питання розвитку 
індустрії на Сході країни. Багато 
молодих східних німців не зна-
ють або не пам’ятають НДР. Вони 
виросли в культурі об’єднаної Ні-
меччини та в її шкільній системі.  

У. Т.: У чому, на вашу думку, 
причини розколу українського 
суспільства? Чи вважаєте ви,  
що ці відмінності між умовно 
прорадянськими та прозахід-
ними українцями нездоланні? 

– Це давні питання мови, іс-
торії, геополітичних орієнтацій. 
Те, що відбувається, нагадує 

мені протистояння між католи-
ками і лютеранами, які пропо-
нують одні одним змінити свою 
віру. Я говорю про важкі про-
цеси зміни ідеологічних устано-
вок, вироблення такої історич-
ної пам’яті, яка була б консен-
сусною для всіх українців. Істо-
ричною свідомістю треба займа-
тися. Цього нині не відбува-
ється. 
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НІМЕЧЧИНА ЗНАЧНО 
РІЗНОМАНІТНІША, НІЖ 
БАГАТО хТО ДУМАє.  
ПРО  ТЕ ПОЛІТИЧНО ВОНА 
ОБ’єД  НАНА І єДИНА



Спілкувався 
юрій 

Радченко

Валерій Мунтіян:
«Із реалізацією стратегічних рішень необхідно поквапитись»

П
ідписання угод із Росією ви-
кликало неоднознач  ну ре-
акцію у суспільстві, при-
вів ши, врешті-решт, до 

Майдану.  З цього приводу вислов-
люються, здається, усі, хто хоче, 
проте голосу експертів-економістів 
практично не чути. Тож Тиждень 
вирішив звернутися по коментар 
до людини, яка безпосередньо го-
тувала та розробляла документи 
останніх стратегічних домовленос-
тей. Це  урядовий уповноважений 
з питань співробітництва з РФ, 
дер жавами–учасницями СНД,  
ЄврАзЕС та іншими регіональ-
ними об’єд нан нями,  секретар Ко-
мітету з питань економічного спів-
ро біт ниц  тва Ук раїнсько-росій сь кої 
між    дер жавної комісії, доктор еко-
номічних наук, професор, членкор 
НАНУ Валерій Мунтіян.

У. Т.: хто виробляє стратегії для по-
літичних та економічних рішень 
уряду, зокрема тих, у розробці 
яких бере участь Комітет з питань 
економічного співробітництва 
Українсько-російської міждержав-
ної комісії? Науковці й аналітики 
можуть розробляти різні «дорожні 
карти», але хто їм вказує напря-
мок тієї «дороги»? 

– Розробку стратегічних рі-
шень ініціюють уряд, Адміністра-
ція президента, Комітет економіч-
них реформ, центра льні органи 
виконавчої влади. Активно залуча-
ються до цієї роботи громадські ор-
ганізації, асоціації товаровиробни-
ків, підприємців та роботодавців, 
наукові центри. Адже головним 
критерієм для нас є якість страте-
гічного документа, де повинні бути 
враховані перш за все національні 
інтереси України, передбачені тен-
денції розвитку, проаналізовані 
внутрішні та зов  нішні ризики.

Проте для стратегії первин-
ними є стратегічний задум та стра-
тегічний план. А для дороговказу 
потрібне системне, цілісне світо-
сприйняття. Через це спочатку по-
винна бути сформована ідеологія 
розвитку країни, а вже потім стра-
тегія як механізм та інструмент 
оптимізації досягнення мети. І до 
цього завдання треба підійти 

комплексно, системно, з урахуван-
ням усіх факторів. Адже ситуація 
складна: світ нестабільний, цивілі-
зації на межі зіткнення, йде 
складна трансформація індустрі а-
ль  ної світової системи у постінду-
стріальну. 

Вибір у нас є. Але ми повинні 
залишатися на своїй землі, через 
яку проходить стратегічний шлях 
між Заходом і Сходом, між Євро-
пою та Азією. Ми на тому шляхові 
знаходимося. Для тих, хто живе 
прямо на дорозі, ідея перекрити її 
«китайською стіною» що ліворуч, 
що праворуч є однаково хибною! В 
обох випадках зникне власне до-
рога, а отже, зникне і наша еконо-
міка. Це метафора, але її взято з 
реа льного стану речей.

 
У. Т.: який ринок для нас важливі-
ший з економічного погляду?

– За суто економічними пара-
метрами ми не можемо відмови-
тися від жодного з них, для Укра-
їни життєво важливі як європей-
ський ринок, так і євразійський. 

Ми повинні, ні, ми просто виму-
шені  проводити зважену зовніш-
ньоекономічну політику, і лише 
тоді держава отримає позитивний 
ефект.

Найнагальніше завдання тут – 
одержати ресурс, якого немає в 
нас, але який є життєво необхід-
ним. Для України це отримання 
енергоресурсів та зовнішній ринок 
для власних товарів. Тільки так 
наша відкрита економіка може за-
безпечити еквівалентний обмін. 
Але ж ресурси ми отримуємо, з од-
ного боку, за завищеними цінами, 
а з іншого – наявні торговельні й 
технічні бар’єри на шляху наших 
товарів. Так, ціна на газ для Укра-
їни $407 із врахуванням $100  
знижки згідно з Харківськими уго-
дами, а для країн далекого зару-

біжжя середньоконтрактні ціни – 
це $390 без усіляких знижок... 

Критичні ресурси ми де мо-
жемо взяти? Лише  в СНД, насам-
перед у Росії, бо в Європі їх фі-
зично немає. Найбільший за обся-
гом та відповідний нам за структу-
рою ринок – це також ринок СНД. 
Але і ринок Європи є не набагато 
меншим за обсягом. Отже, необ-
хідно проводити виважену та 
ефективну економічну політику, 
двосторонню політику, яка не за-
грожувала б втратою незалежності 
та суверенітету держави.

Що важливо у такій ситуації? 
Важливо не мислити примітивно. 
«Ми з Європою» на противагу 
«Ми з Росією» – це ідеологічна, 
украй спрощена модель. Дозво-
ляти собі таке на початку XXI сто-
річчя – це завчасний стратегічний 
програш. Ви вважаєте Україну 
простою статичною системою, тоді 
як насправді вона є складною ди-
намічною системою і відповідно 
функціонує за набагато складні-
шими принципами та законами, 
ніж «ми або вони», «чорне або 
біле».   

У Європі рецесія триває з 2006 
року, ресурсів не вистачає для за-
доволення власних потреб. А ми 
без  ресурсів не зможемо перебуду-
вати власну економіку до європей-
ських стандартів. Якщо ж цього не 
зробимо, набагато потужніша на-
віть під час кризи європейська еко-
номіка нас просто «розчинить».  
Тобто ми відкриємо наш ринок пе-
ред європейськими товарами, за-
криємо власні виробництва, виже-
немо людей на вулицю – і цим за-
кінчиться непідготовлена «євроін-
теграція».   Тож ми повинні підій ти 
до неї озброєними, а не «голими».  
З цілком певними економічними 
показниками. І отримати певні га-
рантії та компенсації...

У. Т.: Ви вказуєте обсяг російського 
ринку (для України) – $55 млрд 
(«Економічна правда» (ЕП). що 
саме ви включаєте в поняття «об-
сяг ринку»? якою є його структура, 
специфіка наповнення? 

– У цілому із паритетністю тор-
гівлі на Сході у нас краще, ніж на 
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НЕОБхІДНО ПРОВОДИТИ  
ЕФЕКТИВНУ ЕКОНОМІЧНУ 
ПОЛІТИКУ, яКА НЕ 
ЗАГРОЖУВАЛА Б ВТРАТОю 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ 



Факт, що 
модернізацію 

проводити треба, 
неспростовний: 

загальна 
зношеність нашого 

промислового 
фонду назагал 

сягає  

80% 
за критичної межі 

50%

Заході.  У зовнішньоторговельно му 
балансі з Росією ми маємо від’ємне 
сальдо – $3,4 млрд, тоді як із краї-
нами  ЄС-28 воно становить $9,4 
млрд. 

Щодо структури торгівлі з обох 
боків, то цей ринок без перебіль-
шення диверсифікований. Це про-
дукція харчової промисловості,  мі-
неральні продукти, продукція хі-
мічної та легкої промисловості, де-
ревина, папір, вироби з каменю та 
цементу, металургійна продукція, 
продукція машинобудування... Це 
котли й турбіни, двигуни, силове 
устаткування, насоси, компресори, 
холодильники, бульдозери, хар-
чове та сільськогосподарське об-
ладнання, конвертери, прокатні 
верстати, двигуни та генератори, 
трансформатори, вагони, трактори 
й автомобілі, літальні апарати, 
плавзасоби, що хочете... Десятки 
сторінок найменувань!   

У. Т.: Проте енергоносії переважа-
ють, чи не так?

– На протиставлення енерго-
носіїв та сучасних технологій треба 
дивитися глобальніше. Почнемо iз 
цифр. У РФ темпи зростання ВВП 
із 1999-го по 2013-й становили 7%. 
На 2014 та 2015 роки ОЕСР про-
гнозує темпи зростання 2,5% та 
2,9%. РФ прогнозує 3,5%. Це не 
вельми високі темпи, але ж вони 
вищі, ніж у ЄС та США.  Прогнози 
свідчать, що ціни на нафту знижу-
ватимуться, і, усвідомлюючи цей 
ризик, росіяни проводять струк-
турні реформи, аби зістрибнути з 
«нафтової голки».  Та навіть якщо 
вилучити з балансу держбюджету 

Росії нафтову складову, то його де-
фіцит становитиме 10–11% від 
ВВП, а резервний фонд перевищує 
7% від ВВП. Отже, РФ має «по-
душку безпеки», яка не дасть мож-
ливості збільшити дефіцит бю-
джету більш ніж на 3–4% від ВВП. 
Тобто катастрофи вона уникне, бо 
має реальні ресурси, а не вірту-
альні.

А що з іншого боку? Ресурси? 
Ні, з боку США, а останнім часом і 
ЄС –  емісійний «верстат», що дру-
кує, говоритимемо відверто, па-
пірці. Росія такої можливості не 
має, тож виникає уявна еконо-
мічна диспропорція. Але Росія є 
скарбницею природних ресурсів 
світу... У мить, коли ця диспропор-
ція зміниться (а це невідворотно!),  
якраз і побачимо, де справжні «мо-
делі сталого розвитку».

Стосовно сучасних технологій, 
то тут ЄС відстає від США, Японії, 
Південної Кореї, а за низкою пози-
цій і від Китаю. Майте також на 
увазі, що критичні технології для 
проведення модернізації нашої 
економіки Європа і США не нада-
дуть, а технології вчорашнього дня 
конкурентоспроможність не забез-
печать. Якби Росія та країни СНД, 
багаті на ресурси, отримали доступ 
до європейських технологій, такий 
симбіоз створив би конкурента для 
США. Це цікаво. Але на ниніш-
ньому етапі такого не допустять...

У. Т.: Сировинна економіка як 
штучне дихання: порятує життя, та 
жити із цим не можна... Чим гото-
вий заплатити український олігар-
хічний капітал за доступ до дота-

ційної схеми? Чи не стануть Укра-
їнська держава та її населення за-
ручниками у великій грі олігархів? 

– Не забуваймо, що газ вико-
ристовується не лише як паливо, а 
нафта – не лише для виготовлення 
бензину! Йдеться про універсальну 
сировину для всієї економіки. Пи-
тання  сировинної бази є головним 
для будь-якої економічної сис-
теми. Ну які галузі вам подоба-
ються? Електроніка? Високомоле-
кулярна хімія? І там, і там мусите з 
чогось робити або елементну базу, 
або високорівневі хімічні сполуки!   

Знаменитий «крах доткомів» 
2000–2002 років, коли збанкруту-
вало 50% так званих мережевих 
компаній, довів, що ідея про абсо-
лютне домінування сфери послуг у 
сучасній економіці є  передчасною, 
якщо не перебільшеною. Світова 
економіка розвивається циклічно, 
тож слід пам’ятати, що в нижчій 
фазі циклу ресурси економіки 
якраз і наближаються до реальної 
вартості. Слід також нагадати, що 
після 2008-го епоху фінансової 
експансії замінили епохою матері-
альної експансії, де ключову роль 
відіграватимуть реальні ресурси. 
Ірак, Лівія, Сирія, Єгипет – це та-
кож боротьба за сировинні ре-
сурси. Отже, вони важливі. На-
стільки важливі, що заради цього 
можна цілі регіони занурити в 
кривавий хаос... 

Далі. Не йдеться ні про яку 
«дотаційну систему».  Йдеться про 
встановлення справедливішої ціни 
на газ, яка, утім, повинна і далі 
знижуватися! До того ж у росій-
ській газотранспортній системі є 
різний газ: різних виробників і різ-
ної вартості. І якщо докласти трохи 
зусиль, цілком можливо знизити 
ціну для України лише за рахунок 
ди вер сифікації поставок, «зняв-
 ши», до речі, і низку фірм-по се-
редників.

І про «ігри олігархів».  Ризики 
тут, безумовно, наявні. Не можна 
назвати «стратегічною грою» гру 
українських олігархів із власним 
населенням. «Велика гра» була б 
тоді, якби наші олігархи обіграли 
олігархів США, ЄС, Китаю, Росії та 
інших країн, а Україна здобула б 
конкретні переваги!.. Але саме 
тому маємо хоча б на рівні експер-
тів та виробничників дбати про ін-
тереси всієї держави. І накопичу-
вати сили для модернізації всієї 
соціально-економічної системи!

У. Т.: Чи не є падіння товарообігу з 
Росією за вісім місяців на 25% (за 
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даними вашого інтерв'ю в ЕП) бла-
гом? Адже це відбулося за раху-
нок скорочення закупівлі газу?

– В інтерв’ю ЕП йшлося про 
падіння обсягу закупівлі україн-
ських товарів Росією, а не навпаки. 
І в цьому сенсі – ні, падіння това-
рообігу на 25% з найбільшим тор-
говельним партнером є не благом, 
а великим ризиком для економіки 
України. Вчасно вжиті заходи дали 
можливість зменшити це падіння 
до 14%, а наступного року мати на-
дію на компенсацію такого еконо-
мічного шоку.

В економіці діє так званий 
ефект мультиплікатора: якщо ви 
закрили хімічний завод, то не 
лише звільнили його робітників. 
Ви залишили також без замовлень 
усіх підрядчиків, суміжників. А в 
кінцевому рахунку всіх працівни-
ків інтелектуальної праці (вчених, 
дизайнерів, журналістів), які ви-
ступали «надбудовою» над ресур-
сами суто виробничого  підприєм-
ства, надавали послуги за рахунок 
отриманих цим підприємством 
прибутків. Ви дуже хочете залиши-
тися без роботи? Гадаю, відповідь є 
очевидною.

Отже, виключно сировинна 
економіка є вразливою. У тому 
сенсі, що з виключно сировин  ною 
економікою важко увійти до між-
народного, на цьому етапі вже ме-
режевого, розподілу праці. Але не 
менш вразливою є суто віртуальна 
економіка, економіка «голих по-
слуг», яка не спирається на тверду 
ресурсну базу.  Тому економіка по-
винна бути збалансованою та 
ефективною! А для цього необ-
хідно, спираючись на ресурсні га-
лузі, проводити в економіці струк-
турні реформи. Чого жоден з 
українських урядів, на жаль, не 
робив...

У. Т.: хто є найбільш зацікавленим 
у продовженні перебування Укра-
їни в єдиному економічному 
комплексі з Росією? Чи не великі 
промислові підприємства, які тех-
нологічно відсталі й неконкурентні 
у світі вільної економіки? 

–  Чимало великих підпри-
ємств сьогодні вже обладнані за 
останнім словом техніки. Хоча 
коли вводиться в дію надсучасне 
обладнання, то різко скорочується 
штат підприємства,  наймається 
немало закордонних фахівців. 
Тобто ефективність виробничого 
комплексу зростає, але соціальна 
ситуація у місті, де розташовано 
цей комплекс, може погіршитись. 

Однак той факт, що модернізацію 
проводити треба, неспростовний: 
загальна зношеність нашого про-
мислового фонду назагал сягає 
80% за критичної межі 50%. 

І давно не йдеться про «єди-
ний економічний комплекс» із Ро-
сією. Йдеться про найбільшого 
торговельного партнера. Це абсо-
лютно різні речі у сенсі інтеграції. 
Я можу вам відповідально сказати, 
що документи щодо інтеграції до 
МС, наприклад, навіть не готува-
лися, хоча наукові оцінки підтвер-
джували доцільність цього. На від-
міну від документів та законів, не-
обхідних для інтеграції до ЄС, на 
що уряд послідовно витратив бі-
ль ше ніж рік, прийнявши, зо-
крема, масу змін до законодавства.

У. Т.: Захід не погодиться фінансу-
вати перебудову економіки Укра-
їни через високий рівень корупції: 
ніхто не хоче, щоб гроші банально 
вкрали! Для відкриття лінії фінан-
сування із Заходу потрібні зміни у 
владі: її підконтрольність, кар-
ність, відповідальність перед наро-
дом, що видав «мандат прав-
ління».  Нині цього немає. як 
можна розраховувати, що росій-
ське фінансування буде спрямо-
ване на оздоровлення української 
економіки? 

– Захід не погоджується фінан-
сувати Україну не через побою-
вання «банальних крадіжок», а че-

рез критичну нестачу власних фі-
нансових ресурсів. У ЄС в еконо-
мічній і соціально-по лі тичній 
сфері не менше проблем, ніж в 
України. 

Щодо «крадіжок» – цікаве пи-
тання. Воно демонструє, наскільки 
спрощено представники громад-
ськості уявляють собі процес руху 
коштів у системі державних фінан-
сів. Що означає «банально 
вкрали»? Люди гадають, що через 
кордон переїжджає транспорт  із 
грошима, щось на кшталт потяга із 
«золотом Корнілова»? І що по пе-
ретинанні державного кордону 
його розтягують члени Партії регі-
онів? Це весело і навіть револю-
ційно, але погано відповідає дій-
сності. Чимало проблем сього-
дення мають місце саме через таку 

надміру спрощену картину сис-
теми державних фінансів, яка є в 
головах протестувальників.

Існує система державних ра-
хунків у межах Державного казна-
чейства. Ці рахунки є захищеними, 
а кошти, що на них переказуються, 
є цільовими. Відповідно наявні й 
інструменти моніторингу. Нага-
даю вам, наприклад, що такі самі 
побоювання масово висловлюва-
лися тоді, коли Росія придбала в 
грудні на $3 млрд українських цін-
них паперів. Ось я демонструю вам 
документ, дивіться: через три го-
дини після завершення операції на 
зовнішньому ринку всі ці кошти 
надійшли на рахунок Нацбанку як 
поповнення золотовалютних ре-
зервів...  А ось інша довідка, з якої 
видно, на що йшли золотовалютні 
резерви Нацбанку протягом 2013 
року: на погашення боргів перед 
МВФ. 

Так, а що таке МВФ? Може, це 
якась підпільна структура росій-
ських олігархів? Ні, вслухайтеся в 
деталізацію назви: «Спеціальне 
агентство Організації Об’єднаних 
Націй».  Штаб-квартира  у місті Ва-
шингтоні, США... 

Ось так само і з іншими ко-
штами. Тут нічого неможливо про-
сто так узяти і «банально вкрасти».  
Кожен долар фінансування чітко 
розписано під кожну статтю між-
державних угод і «дорожніх карт»!

Інше питання, що можна 
вкрасти «небанально».  Напри-
клад, захопивши контроль над 
тією або іншою сферою виробни-
цтва... Тут ми підходимо до ідеї де-
монтажу олігархічної системи в 
принципі. І це абсолютно пра-
вильна ідея! Але майте на увазі, що 
і так звані олігархи давно вже ні-
чого не «дерибанять», як у нас ви-
словлюються. Так, вони виводять 
частину прибутків до офшорів.   
Але, по-перше, це вже легальні 
прибутки: ви ж самі хотіли капіта-
лізму, правильно? По-друге, це 
цілком легальні офшори... 

Тобто тут не все так просто. По-
трібні добре продумані, цивілізо-
вані дії, не виключаючи і реприва-
тизації. Бо, не зупинивши несанк-
ціонованого вивозу капіталу та «ті-
нізації» економіки, долати кризу 
буде важко. Головне, що розрахо-
вувати потрібно лише на власні 
сили. Для цього в нас є все необ-
хідне: і земля, і освічені люди, і 
основні ресурси. Але з реалізацією 
стратегічних рішень, які повинні 
забезпечити виживання держави 
Україна, варто поквапитись. 

РОЗРАхОВУВАТИ ПОТРІБНО 
ЛИШЕ НА ВЛАСНІ СИЛИ.  
ДЛя ЦьОГО В НАС є ВСЕ 
НЕОБхІДНЕ

Не зупинивши 
несанкціонованого 
вивозу капіталу та 

«тінізації» 
економіки, долати 
кризу буде важко

Після 2008-го 
епоху фінансової 

експансії замінили 
епохою 

матеріальної 
експансії, де 

ключову роль 
відіграватимуть 
реальні ресурси
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«Світ у 2014» – українська версія щорічного спецпроекту журналу The Economi	: аналіз, прогнози 
на майбутній рік від впливових експертів, політиків і ділових людей. Унікальність української верс� 
видання – 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 
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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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Королі доріг
Для автовиробників, що працюють на масовий ринок,  
розмір не головне, але він має значення

В
же є перші оцінки світового 
продажу автомобілів за 
2013 рік. З них зрозуміло, 
що Toyota після об’єднання 

виробництва із афілійованими з 
нею Daihatsu і Subaru впритул пі-
дійде до «клубу десятимільйон-
ників», у якому стане передови-
ком. Невдовзі до неї приєдна-
ються GM і Volkswagen (див. 
«Лідери серед автовиробни-
ків») – обидва автовиробники 
невпинно розвиваються, осо-
бливо на найбільшому у світі 
ринку автомобілів – у Китаї. Ви-
робникам моделей класу люкс із 
потужними брендами на кшталт 
BMW і Jaguar Land Rover жи-
веться непогано, навіть коли 
вони випускають автомобілі в по-
рівняно невеликих кількостях, 
але заробляють кругленькі суми 
на їх продажу. Компаніям, які 
продукують переважно моделі, 
розраховані на масовий ринок, і 
заробляють на них дуже скромну 
маржу, попри зростання продажу 
в США та Британії і, вочевидь, за-

кінчення шестирічного періоду 
економічного спаду в континен-
тальній Європі, буде непросто. 

Факторів, що роблять розмір 
автовиробника важливим, чи-
мало. Окрім очевидного ефекту 
економії на масштабах і пере-
конливих аргументів у перегово-
рах із постачальниками ком-
плектуючих, великій компанії 
простіше запропонувати широ-
кий асортимент продукції і за-
кріпитися в кожній ніші, осо-
бливо за наявності сучасних 
гнучких ліній виробництва. А ве-
ликі автомобільні групи мають 
більше можливостей розподі-
ляти чималі витрати на вико-
нання дедалі жорсткіших еколо-
гічних норм у наймасштабніших 
економіках. 

Автовиробникам доводиться 
за шалені гроші перестрахову-
вати інвестиції в технології на 
кшталт батарей, гібридних елек-
тродвигунів, дизельних, водне-
вих двигунів, удосконаленого 
пального. Вони сподіваються, 

що ці технології допоможуть їм 
дотягтися до суворіших еколо-
гічних стандартів. У листопаді 
компанія VW (напевне, щоб на-
лякати дрібніших конкурентів) 
заявила, що протягом наступних 
п’яти років інвестує у розвиток 
виробництва аж €84 млрд, при-
чому дві третини – у нові авто і 
технології.

Власне, великий масштаб 
компанії не гарантує успіху, а ав-
товиробники середньої ланки аж 
ніяк не приречені на провал. Од-
нак необхідність шукати ком-
пенсацію браку масштабності 
тисне на них дедалі більше. Най-
очевидніший спосіб збільшити 
компанію – злиття. 1 січня Fiat 
витратив $4,35 млрд на при-
дбання того 41% акцій Chrysler, 
який йому ще не належав. Це 
була частка трастового фонду, 
що керує коштами медичного 
страхування колишніх працівни-
ків компанії, які вийшли на пен-
сію. Навіть після злиття Fiat – 
Chrysler випускатиме лише 4 
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млн автомобілів. Fiat дістав до-
ступ до грошей Сhrysler, за раху-
нок яких зможе профінансувати 
нові моделі в надії підвищити 
річний продаж до 6 млн, а також 
збільшити реалізацію прибутко-
вих автомобілів преміум-класу з 
модельного ряду спортивних 
Alfa Romeo і Maserati. Але в Азії з 
її шаленим попитом на авто по-
зиції Fiat залишатимуться слаб-
кими, тож компанії не завадить 
об’єднати зусилля ще з кимось, 
щоб глибше зайти на цей ринок. 

Кроки на кшталт злиття Fiat і 
Chrysler – один із варіантів роз-
ширення масштабу, однак досвід 
показує, що не всі вони бувають 
успішними. Останнім часом обго-
ворюється злиття PSA Peugeot – 
Citroën і GM Europe, однак досяг-
нути таких домовленостей не-
легко. Так, DaimlerChrysler і 
BMW Rover зазнали цілковитого 
краху. 2005 року GM, побоюю-
чись зв’язуватися з проблемним 
партнером, виплатила Fiat 
близько $2 млрд компенсації за 
відмову від майже повного ви-
купу італійського автовироб-
ника. Гравці авторинку втоми-
лися наступати на ті самі граблі.  

Інший варіант збільшення 
масштабів – утриматися від 
злиття, створивши широкий 
альянс. Renault і Nissan 2014-го 
святкуватимуть 15-річчя парт-
нерства (нещодавно до них долу-
чився російський АвтоВАЗ). 
Об’єднання технологій і капіталу 
Nissan із менеджментом Renault 
забезпечило життєздатність обох 
компаній. Маючи якісь спільні 
платформи і комплектуючі, вони 
здебільшого все ж лишаються 
окремими підприємствами.

Об’єднання мають складну 
природу і можуть провалитися, 
якщо кожна зі сторін чітко не 
бачитиме переваг для себе, по-
яснює Ендрю Берґбаум, кон-
сультант AlixPartners. Прикла-
дів достатньо. Союз Suzuki та 
VW розпався ще до того, як 
мало розпочатися виробництво 
маленьких автомобілів для 
країн, що розвиваються, а закін-
чилося все в суді. Минулого мі-
сяця GM продала свої 7% акцій 
Peugeot, придбані, щоб закрі-
пити альянс для спільного ви-
робництва через брак потенці-
алу економії. Тепер Peugeot на-
магається налагодити тісніші 
зв’язки із Dongfeng, пропону-
ючи свої технології в обмін на 
доступ до китайського ринку.

Популярний спосіб скорис-
татися перевагами масштабу, не 
потерпаючи від недоліків цілко-
витого злиття або широкого 
альянсу, – це партнерство. Воно 
дає змогу розділити витрати на 
специфічні технології. Завдяки 
спільній розробці платформ для 
створення нових машин або дви-
гунів виробники ділять витрати і 
ризики. Експерт консультацій-
ної компанії KPMG Джон Ліч 
вважає, що в автомобільній га-
лузі ще ніколи не було стільки 
партнерств, як нині. Середні ви-
робники таким чином прагнуть 
заповнити прогалини у своєму 
асортименті або технологіях, а 
також вийти на нові ринки. А ще 
це чудовий варіант для випуску 
не надто прибуткових моделей, 
які компанії неохоче виробля-
ють, аби дотримуватися еколо-
гічних норм.

Раніше компанії майже за-
вжди робили власні двигуни. 
Однак нині вартість інновацій 
зростає, і вони усвідомлюють, 
що мало хто з клієнтів ціка-
виться виробником начиння під 
капотом. Тож Peugeot випускає 
двигуни спільно із Ford і BMW, а 
GM Europe – з Fiat. У Китаї всі 
іноземні компанії повинні шу-
кати місцевих партнерів для кін-
цевого складання автомобілів – 
це умова налагодження вироб-
ництва на найбільшому ринку у 
світі.

ПОРОДЖЕНІ КРИЗОю
Південнокорейський концерн 
Hyundai – Kia – це ще один 
гравець, який має шанси по-
трапити до першої десятки. Ра-
ніше на місцевому ринку домі-
нували дві компанії (Kia в 
партнерстві з Ford), але піз-
ніше, у період фінансової 
кризи в Азії 1997–1998 років, 
Kia опинилася під крилом 
Hyundai. Перебуваючи у складі 
конгломерату, що включає ве-
ликого виробника сталі, ком-
панія почала зростати. Вона 
випередила Ford, який, ма-
буть, вирішив задовольнитися 
середніми показниками й нині 
зменшує кількість брендів та 
платформ. І хоча Ford намага-
ється оживити занепалий 
бренд преміум-класу Lincoln, 
майже всі свої автомобілі все ж 
продає під традиційним синім 
овальним логотипом. 

Макс Варбертон із аналітич-
ної компанії Sanford C. Bernstein 

каже, що масштаби також пе-
редбачають деякі ризики. Ви-
робництво автомобілів для кож-
ного регіону і кожного сегмента 
означає необхідність випускати 
велику їх кількість. Це створює 

додаткові витрати і проблеми, 
але не завжди гарантує великі 
прибутки. Масові бренди SEAT і 
Skoda становлять значну частку 
обсягу продажу VW, однак най-
більші прибутки забезпечують 
ефектні Audi та Porsche.

Найбільші автовиробники 
грають у таку гру, в якій головне 
– вижити в довгостроковій пер-
спективі, доки конкуренти пада-
ють штабелями на узбіччях. Ко-
жен маленький SEAT, проданий 
VW навіть із великою знижкою, 
– це некуплене авто одного з єв-
ропейських суперників, якому 
стане ще складніше конкуру-
вати. 
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Лідери серед автовиробників 
Найбільші групи автовиробників у світі за обсягами 
продажу*, оцінки за 2013 рік, млн од.
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Спробувати все
Запустити стартап просто. А потім починається тяжка праця

«Н
авіть сервери ми 
мусили ставити в 
нашому власному 
офісі». Навал Ра-

вікант зі сміхом розповідає, як у 
1999 році заснував із друзями 
перший стартап Epinions – сайт, 
де споживачі залишали відгуки 
про різні товари. Равікантові 
та його команді довелося 
зібра  ти $8 млн венчурного капі-
талу, купити в Sun Microsystems 
комп’ютери, отримати ліцензію 
на програмне забезпечення для 
баз даних від Oracle і найняти 
вісьмох програмістів. На ство-
рення першої робочої версії веб-
ресурсу пішло майже шість мі-
сяців.

Порівняно з цим свою 
останню компанію AngelList (со-
ціальну мережу для стартапів та 

інвесторів) бізнесмен відкрив за-
виграшки. Це обійшлось у кіль-
кадесят тисяч доларів, які він 
уклав сам. Хостинг і належна об-
робка даних здійснювалися че-
рез інтернет за невелику плату. 
Більшість необхідного програм-
ного забезпечення була безко-
штовною. Найбільші витрати – 
зарплата двох дизайнерів, але 
завдяки простим і ефективним 
інструментам програмування 
свою роботу вони виконали за 
кілька тижнів.

Равікант не єдиний серій-
ний підприємець із такою істо-
рією. З початком першої хвилі 
буму доткомів у середині 1990-х 
відкрити стартап можна було 
майже задарма, що докорінно 
змінило його природу. Те, що 
колись було ризикованим біз-

нес-планом, перетворилося на 
низку невеликих експеримен-
тів, безперервні досліджен  ня. 
Така зміна породила новий під-
хід до практик управління біз-
несом.

Не всі новостворені компанії 
можна назвати стартапами. Ві-
домий фахівець у цій галузі 
Стів Бленк називає так лише 
фірми, які шукають бізнес-мо -
дель, здатну забезпечити швид-
 ке і прибуткове зростання. 
Мета – стати «мікромультинаціо-
 нальною корпорацією», тобто 
глобальним бізнесом у малому 
масштабі. Багато стартапів – 
просто дрібні підприємства, що 
використовують цифрові техно-
логії. Дедалі більша кількість – 
«соціальний бізнес», тобто ком-
панії із соціальною місією.
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У минулому стартапи май-
 же завжди починалися із за-
думу нового продукту. Зараз біз-
нес зазвичай починається з 
команди. Часто це двоє людей із 
взаємодоповнювальними вмін-
нями, швидше за все, добре зна-
йомі. Засновники (сьогодні цей 
термін популярніший, ніж «під-
приємці») часто пробують кіль-
 ка ідей, доки знайдуть те, що по-
трібно.

Під час першого інтернет-
буму уявити таку гнучкість було 
годі. Стартапи мали з нуля ство-
рювати майже все необхідне, 
особливо комп’ютерну інфра-
структуру. Нині майже всі скла-
дові програмного забезпечення 
для нового сайта чи прикладні 
програми для смартфона ре-
ально знайти у відкритому до-
ступі або у вигляді недорогих по-
слуг, які ви оплатите після отри-
мання прибутку. Прототип ство-
рюють за кілька днів, чим пояс-
нюється приголомшливий успіх 
організацій на кшталт Startup 
Weekend. Від моменту виник-
нення у 2007 році останньої її до-
бровольці організували понад 
тисячу хакатонів (марафонів для 
програмістів. – Ред.) вихідного 
дня, в яких узяли участь понад 
100 тис. учасників із майже 500 
міст, зокрема з далекого Улан-
Батора (Монголія) та Пермі (Ро-
сія).

Чи не найбільша зміна сьо-
годні полягає в тому, що ком-
п’ютерні потужності й цифрову 
пам’ять можна знайти онлайн. У 
найбільшого хмарного провай-
дера Amazon Web Services базо-
вий пакет безплатний і включає 
750 год серверного часу. А якщо 
новий сайт або прикладна про-
грама для смартфона виявиться 
суперуспішною, то за невелику 
плату майже миттєво можна до-
дати нові віртуальні сервери.

Також виникла й ціла нова 
індустрія послуг, які мають до-
помогти стартапам модифіку-
вати свій продукт. Компанія 
Optimizely (теж стартап) дозво-
лила перевести в автоматичний 
режим те, що стало важливою 
частиною праці нинішніх роз-
робників програмного забезпе-
чення: А/В-тестування. Кажучи 
просто, це означає, що якісь від-
відувачі веб-сторінки бачити-
муть базову версію А, інші – 
дещо модифіковану В. Якщо 
модифіковану червону кнопку 
«Купити зараз» натискають час-

тіше, ніж базову синю, код сайта 
можна негайно змінити. Ка-
жуть, Google одночасно прово-
дить стільки цих тестів, що мало 
хто з користувачів узагалі ба-
чить А-версію.

Щоб дізнатися, як саме ко-
ристувачі послуговуються їх-
німи продуктами, стартапи мо-
жуть підписатися на сервіси на 
кшталт usertesting.com. Відвіду-
вачам платять за те, що вони ви-
пробовують нові сайти або про-
грамки для смартфонів, пара-
лельно знімаючи це на відео. 
Виробники можуть задати сер-
вісу параметри користувача, 
який їм потрібен (стать, вік, рі-
вень доходів тощо), і дістати ре-
зультати за годину.

Сьогодні стартапи постійно 
перебувають у петлі зворотного 
зв’язку, а це означає, що управ-
ляти ними потрібно не так, як їх-
німи попередниками в епоху 
буму доткомів. І було цілком за-
кономірно, що рано чи пізно 
хтось мав записати ці нові пра-
вила менеджменту, так само як 
чернець-францисканець і мате-
матик Лука Пачолі занотував 
принципи подвійної бухгалтерії 
в тому вигляді, в якому ними ко-
ристувалися венеційські купці 
кінця XV століття.

Цього разу ми бачимо двох 
конкуруючих «пачолі»: Стіва 
Бленка й Еріка Ріса. Вони оби-
два спостерігали за службою 
миттєвих повідомлень IMVU, 
де перший був інвестором, а 
другий – старшим технологом. 
Їхні підходи дещо різняться, 
але обидва доходять загалом 
одного висновку: стара модель 
запуску стартапів або нового 
продукту, яку можна коротко 
окреслити фразою «збудуй – і 
клієнт сам прийде», віджила 
своє. Тепер компанії мусять 
зрозуміти, чого хочуть клієнти. 
Для цього потрібно створити 
продукт, замірювати реакцію 
користувачів, робити висновки 
з результатів, а тоді починати 
все спочатку, аж доки буде до-
сягнуто так званої відповід-
ності продукту й ринку.

У своїй книжці «Чотири кро-
 ки до прозріння» («Four Steps to 
the Epiphany») і недавно опублі-
кованому «Посібнику для влас-
ника стартапу» («Startup Owner’s 
Manual») Бленк розповідає чита-
чам, як здійснювати «розробку 
споживача» (на противагу роз-
робці продукту). Він заохочує 



підприємців «вийти на вулицю» 
й побачити, що саме потрібно 
людям. Книжка Ріса «Економ-
ний стартап» («The Lean Startup») 
більше нагадує посібник із по-
стійного вдосконалення онлайн-
пропозиції.

Ріс пропонує своїм читачам 
іще більший словничок для 
стартаперів, ніж Бленк, на по-
значення всього, що вони мають 
робити. Починати слід із «міні-
мально життєздатного продук-
 ту» (англійською MVP, minimum 
viable product) – чогось на 
кшталт зонда для вивчення ін-
тересу аудиторії. Вони завжди 
повинні перевіряти свої припу-
щення й націлюватися на «пере-
вірене навчання». А якщо стра-
тегія не працює, потрібно зро-
бити «розворот»: фактично ви-
знати свою поразку і почати все 
знову, з іншим продуктом. Ріс 
навіть рекомендує нову форму 
обліку інновацій: стартапи пови-
нні пильно стежити за своїми 
експериментами і впливом на 
«значущі показники» у сенсі не 
тільки зростання кількості ко-
ристувачів, а й того, що вони ро-
блять із продуктом.

Іще стартапи часто викорис-
товують споріднений метод під 
назвою «завдання та основні 
результати» (objectives and key 
results, OKR). Його винайшли в 
компанії Intel, а згодом запози-
чили Google і Zynga. Ідея полягає 
в тому, що всі складники компа-
нії – управління, команда й на-
віть окремі працівники – не 
лише ставлять собі чіткі завдан-
 ня (як-от підняти продаж на-
ступного кварталу на 25%), а й 
формулюють «основні резуль-
тати», які допомагають їм у 
цьому (скажімо, взяти на роботу 
двох нових менеджерів із про-
дажу або збільшити кількість пе-
реглядів на 10%). «У цих межах 
ми тоді можемо повторюватися, 
що дає нам змогу зберегти еко-
номний формат», – каже Карл 
Вальдекранц, директор швед-
ського стартапу Tictail, який до-
помагає створювати інтернет-
магазини.

Ідеї францисканця Пачолі 
поширилися завдяки появі у 
Венеції друкарського верстата. 
Його трактат про подвійну бух-
галтерію був однією з перших 
надрукованих там книжок 
(1494). Книжка Ріса також до-
носить його ідею, але те саме 
роблять і його численні ви-

ступи, відео з YouTube і те, що 
він називає «економним ру-
хом». Понад 1 тис. економних 
стартап-груп з усього світу про-
водять регулярні зустрічі, де 
обговорюють цей підхід. Орга-
нізації на зразок Lean Startup 
Machine влаштовують прак-
тичні семінари. Інші (зокрема, 
Luxr) продають навчальні мате-
ріали. Ще інші пропонують ін-
струменти для постійного 
контролю над успішністю стар-
тапу.

ЕКОНОМНА ЕКОНОМІКА
Економна методика швидко 
прижилась, але запроваджувати 
її не так легко. «Тільки-но ви 

почнете, як уже не можна буде 
розслабитися, сісти і спокійно 
подумати про наступний тест», 
– пояснює Шон Звайніс, спів-
засновник Tab – сервісу, який 
дає змогу користувачам збері-
гати віртуальні закладки в лон-
донських магазинах. Бізнес 
припинив існування в грудні: 
переважно, за його словами, че-
рез велику кількість зайвих 
«примочок», що не потрібні ко-
ристувачам.

Створюючи Buffer, – сервіс у 
Сан-Франциско, завдяки якому 
користувачі можуть зберігати 
твіт-повідомлення й надсилати 
їх пізніше, – його засновник бри-
танець Джоел Ґаскойн здебіль-
шого притримувався Рісової ме-
тодики. Навіть сьогодні, через 
два роки після запуску сервісу, 
нові функції спочатку випробо-
вують як MVP, а будь-які зміни 
проходять А/В-тестування. За-
раз Buffer має понад 1,2 млн ко-
ристувачів, 13 тис. із яких щомі-
сяця платять принаймні $10 за 
додаткові функції. Але залиша-
тися економним було завжди не-
легко: «Як підприємець, ти по-
винен вірити у свою правоту. 
Але ощадність означає: завжди 
треба собі нагадувати, що ти мо-
жеш і помилятися».

Дехто переймається питан-
ням, чи можна ще вважати за-
сновників економних стартапів 
підприємцями у звичному сенсі 
слова, чи вони радше емпірики, 
які намагаються знайти вигідну 
нішу. Інші сумніваються, чи еко-
номні стартапи здатні на значні 
інновації. «Економність дає ко-
рисний набір інструментів, але 
може штовхати на шлях обереж-
ного й поступового нарощення, 
а не трансформацій», – каже 
Скотт Нолан із Founders Fund, 
венчурної компанії, яка робить 
ставку на масштабні технології 
(наприклад, інвестиції в компа-
нію космічних перевезень ванта-
жів SpaceX). «Не можна просто 
повторюватися без кінця, якщо 
хочеш вийти на орбіту».

Ріс визнає, що його методика 
має певні обмеження. У своїй 
книжці він застерігає від «аналі-
тичного паралічу», коли заснов-
ники за деревами тестування не 
помічають стратегічного лісу. Але, 
звісно, мислить масштабно. Його 
зразок – батько наукового ме-
неджменту у виробництві Фреде-
рік Вінслов Тейлор. Той прагнув 
зменшити відходи матеріальних 
ресурсів, його послідовник хоче 
уникнути марнування інтелекту-
альних. У часи Тейлора, каже Ріс, 
більшість інновацій були спрямо-
вані на підвищення продуктив-
ності праці робітників і машин. 
Нині світ має потужності для того, 
щоб збудувати майже все, що 
тільки можна уявити. «Велике пи-
тання нашого часу, – пише він, – 
полягає не в тому, чи реально 
щось збудувати, а в тому, чи слід 
це робити». 
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Багато просиш – менше отримаєш
Найбільші клієнти адвокатів починають розуміти, що можна торгуватися

П
ерші нарікання з юридич-
них відділів великих ком-
паній почулися в середині 
2000-х, коли гонорари 

найдорожчих адвокатів Америки 
вперше сягнули $1 тис. за годину. 
Такі розцінки відтоді стали звич-
ними у престижних фірмах. Опу-
бліковане цього тижня виданням 
National Law Journal опитування 
засвідчило, що зараз вони дійш-
 ли аж до $1,8 тис. Але головні 
юристи великих компаній дедалі 
частіше розуміють, що ці захмар-
 ні тарифи можна обійти, й вима-
гають великих знижок.

Узагалі знижки більше асоці-
юються з товарами на кшталт 
старих автомобілів, а не з високо-
класними правничими послуга-
 ми. Колись юрист міг надіслати 
рахунок і не сумніватися, що 
отримає чек на вказану суму. В 
рекордні роки дехто одержував 
навіть більше: вдячні клієнти не 
шкодували трохи переплатити за 
добре виконану роботу.

Проте після фінансової кри    зи 
частка стандартного тарифу юри-
дичних фірм, яку вони фактично 
отриму  ють, зменшуєть  ся. На по-
чатку нинішнього місяця ком-
панія Peer Mo ni  tor, яка сте-
жить за адвокатською га-
луззю, повідомила, 
що цей показник у 
США опустився 
від 92% у 2007 
році до абсолют-
ного рекор  ду: 
83,5% у 2013-му. 
Аналогічний спад 
переживають бри -
тан   ські адвокати. 
«Знижки шалені», 
– каже консультант 
юридичних фірм 
Бред Гілдебрандт.

Які саме еконо-
мічні сили змушу-
ють торгуватися 
флагманів адвокатури, не таєм-
ниця. Попит на корпоративні 
юридичні послуги в таких сфе-
рах, як злит  тя, поглинан  ня, ак-
ції та облігації, різко впав у 
кризові 2008–2009 ро  ки і ще 
не відновився. Водночас пере-
сохли колись щедрі потоки 
прибутків від судових 
розглядів: нудну роботу з 

опрацювання гір документів, 
яку юридичні контори раніше 
віддавали на відкуп армії сві-
жоспечених юристів, дедалі час-
тіше виконують ком  п’ю тери.

Піднімати ціни в час слабкого 
попиту й запеклої конкуренції   
ненормально. Але в цій галузі 
«прейскурантні» цифри і надалі 
збільшують щороку на 2–3%  
лише для того, щоб запропону-
вати ще істотніші знижки, жерт-
вуючи всім прибутком від під-
няття цін.

Частково це зумовлено тим, 
що більше великих клієнтів ба-
чать: вони можуть торгуватись – і 
більше юридичних фірм розумі-
ють, що краще починати перемо-
вини з найвищої можливої стар-
тової ціни. Тут юристи нагадують 
бухгалтерів та інших професіона-
лів, які давно звикли до необхід-
ності торгу з великими клієн-
тами.

Інша причина полягає в 
тому, що найскладніші юри-
дичні послуги – це щось на зра-
зок автомобілів суперкласу й ди-
зайнерських сумочок: висока 

стартова ціна сприймається 
як знак якості. У позовах, 

де ціна справи обчислю-
ється сумами з ба-

гатьма нуля  ми, до 
дешевших адво-
катських контор 
намагаються не 
звертатися.

Але чи не най-
важливіше під -
ґрун  тя для знижок 
– це можливість 
для юридичних 
фірм встановлю-
вати різні ціни для 
різних клієнтів за-
лежно від їхньої 
готовності пла-
тити. Градація по-

мітна навіть серед 
бізнес-клієнтури з масштаб-
ними бюджетами.

За останні 25 років деякі 
великі компанії створили 
власні юридичні відділи, 
які тепер можуть працю-
вати на рівних з іншими 
правничими фірмами. 
Корпоративним юристам 
відома ринкова ціна 

кожного виду послуг, а складні 
комп’ютерні програми ретельно 
перевіряють нестиковки в рахун-
ках і запитах. Такі клієнти вже 
не вірять адвокатським конто-
рам на слово, коли постає пи-
тання про те, скільки годин 
юрист витратив на роботу. Якщо 
рахунок роздутий, вони без ва-
гань вимагатимуть зменшення 
суми.

Хімічний гігант DuPont знай-
шов спосіб заощадити на юрис-
тах, ставши обережнішим і краще 
поінформованим клієнтом. На 
початку 1990-х він користувався 
послугами 350 юридичних фірм. 
Тепер на нього працює лише 38, 
зокрема кілька невеличких кон-
тор у менших містах, які надають 
якісні послуги за меншу ціну. Ті 
фірми, що залишилися, DuPont 
залучив до тіснішої співпраці. 
Компанія наполягає на фіксова-
них винагородах за рутинну ро-
боту, а в більш ризикованих спра-
вах намагається укладати угоди, 
за якими гонорар виплачується 
лише у випадку успішного вирі-
шення. Понад те, за словами го-
ловного юрисконсульта DuPont 
Томаса Сейдера, «нам довелося 
наголосити, що часи змінились, і 
вам слід так само дбати про наш 
фінансовий успіх, як і про влас-
ний».

Юридичні фірми залиши-
лися б без прибутків, якби за-
пропонували такі привабливі 
умови дрібнішим і «простішим» 
клієнтам. На щастя, останні 
поки що погоджувалися на по-
мірковані й вибіркові знижки. 
Окрім того, ще залишилися ве-
ликі, які не розуміють, що втра-
чають: «Коли підвищувати роз-
цінки щороку, деякі клієнти ви-
бивають знижку, але з іншими 
це проходить», – каже Тоні Ві-
льямс, колишній керуючий 
парт  нер однієї з найбільших у 
Британії юридичних компаній 
Clifford Chance. «Чимало юрис-
консультів могли б домовлятися 
з адвокатськими конторами на 
кращих умовах. Але вони не 
знають, що можуть торгува-
тися». 
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Невивчені уроки 
«світлого майбутнього»

Н
арешті ми й не помітили, 
що з дня відходу «вічно 
живого», який спочиває в 
Мавзолеї поблизу Крем-

 ля, минуло 90 років. Проте 
«справа Лєніна» нагадує про 
себе досі. Розмова Тижня з іс-
ториком Станіславом Кульчиць-
ким про міфи націоналізації та 
усуспільнення, про відставання 
Східної Європи від Західної та 
про закономірність появи біль-
шовизму саме в Росії.

У. Т.: У «Маніфесті Комуністич-
ної партії» Маркса й Енґельса, 
опублікованому в 1848 році, 
«сухий залишок», тобто теорія 
комунізму, складається із 40 
сторінок. У своїй книжці «Чер-
воний виклик» ви запропону-
вали су спільству відповідь на 
«Маніфест» у 40 разів довшу... 

– Суть доктрини в «Мані-
фесті» викладена ще коротше: 
«Комуністи можуть виразити 
свою теорію одним положенням: 
знищення приватної власності». 
Але праці, присвячені реалізації 
комуністичної теорії, мусять 
бути об’ємними, адже йдеться 
про життя суспільства, позбав-
леного приватної власності. На-
ступними працями Маркс і Ен-
ґельс закріпили свої імена в істо-
рії, але не вказали механізму пе-
ретворення приватної власності 
на колективну, суспільну, за-
гальнонародну.

У. Т.: Тобто ви вважаєте кому-
нізм Маркса й Енґельса так 
само не науковим, а утопіч-
ним, як усі попередні теорії 
соціалістів-утопістів? Вихо-
дить, більшовики здійснили 
спробу практичної реалізації 
утопічних настанов «Мані-
фесту»?

– Відповім двома своїми за-
питаннями на одне ваше: чи 
означає націоналізація засобів 
виробництва передачу їх у руки 
нації? І чи означає усуспіль-

нення передачу в руки суспіль-
ства? Людські спільноти поді-
ляються на дві принципово 
різні категорії: ієрархізовані 
(наприклад, церкви, партії, 
держави) і безструктурні (сус-
пільства, кла  си, нації). Нації 
або суспільства «рук» не ма-
ють. Заводи, залізниці, вся еко-
номіка, яка годує лю  дей, мо-
жуть потрапити тільки до 
спільноти, що має «руки».

Пролетарська революція, до 
якої закликали Маркс і Ен-
ґельс, передбачала «експропрі-
ацію експропріаторів». У «Ма-
ніфесті зазначено»: «Пролета-
ріат використає своє політичне 
панування для того, щоб ви-
рвати в буржуазії крок за кро-
ком весь капітал, централізу-
вати всі знаряддя виробництва 
в руках держави, тобто проле-
таріату, організованого як па-
нуючий клас». Вчитайтеся в 
слова: «…в руках держави, 
тобто пролетаріату, організова-
ного як пануючий клас». Дер-
жава (ієрархізована спільнота) 
ототожнюється з класом (без-
структурною спільнотою)!

У Західній Європі марксизм 
став потужною ідеологічною те-
чією, але послідовники Маркса 
назвали себе не комуністами, а 
со ціал-демо кратами. Там рево-
люційний марксизм після рево-
люцій 1848–1849-го став неак-
туальним. Інша річ Східна Єв-
ропа, яка відстала щонайменше 
на 100 років від Західної. Лікві-
дувати середньовічне самодер-
жавство еволюційним шляхом 
було неможливо, і тому в Росій-
ській імперії актуалізувався 
«Маніфест Комуністичної пар-
тії» – головний документ рево-
люційного марксизму.

У. Т.: Отже, об’єднання марк-
сизму і лєнінізму в марксизм – 
лєнінізм було механічним спо-
лученням двох різних док-
трин?

– Так, хоча марксистська 
ідея «експропріації експропріа-
торів» була покладена в основу 

лєнінізму. На відміну від 
Маркса й Енґельса, Лєнін знав, 
як поєднати структуровану 
спільноту (державу) з безструк-
турною (суспільством). Це зна-
ння використали його послідов-
ники, щоб уярмити на певний 
час третину людства. Тим часом 
марксизм, позбавлений револю-
ційності, й досі лишається авто-
ритетним ученням.

У. Т.: То як же Лєнін зумів 
об’єднати державу із суспіль-
ством? Адже виокремлення 
держави із суспільства запо-
чаткувало розвиток людської 
цивілізації. Загнати її в суспіль-
ство означало відмовитися від 
магістрального напряму істо-
ричного процесу, чи не так?

– Саме так. Зверніть увагу на 
опубліковану в листопаді 1905 
року статтю Лєніна «Наші за-
вдання і ради робітничих депу-
татів». Йшлося про Петербур-
зьку раду робітничих депутатів, 
яка готувалася до повалення са-
модержавства й захоплення 
влади в Росії. Лєнін не тільки не 
побачив доцільності в тому, щоб 
Рада «примикала цілком до од-
нієї якої-небудь партії», а й ува-
жав «недоцільним вимагати від 
Ради робітничих депутатів при-
йняття соціал-демокра тич  ної 
програми і вступу до РСДРП». 
Але ж ми не можемо повірити, 
що вождь міг відсторонити свою 
партію від державної влади, 
якою марив?

Отже, ще під час першої ро-
сійської революції Лєнін роз-
глядав вертикаль рад – від сіль-
рад аж до всеросійської ради – 
як цілісну урядову структуру, 
поєднану з диктатурою його 
партії. З одного боку, треба було 
відділити ради від партії, а з 
другого – забезпечити цілкови-
тий контроль останньої за ра-
дами. Інакше кажучи, по всій 
вертикалі витіснити з рад кон-
куруючі партії і наповнити їх 
членами своєї партії та лояль-
ними безпартійними депута-
тами. Тоді партія більшовиків 

Спілкувалася 
Олена Орлик
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починала функціонувати у двох 
іпостасях: 1) як політична пар-
тія, що під прикриттям дикта-
тури пролетаріату здійснювала 
власну диктатуру; 2) як ради, 
що мали управлінські функції, 
але були позбавлені політич-
ного впливу. При цьому вона за-
вжди повинна була турбува-
тися, щоб до рад потрапляли 
надійні люди, тоді ці дві її іпос-
тасі набували вигляду, за термі-
нологією, повторюваною тепер 
Симоненком і Медведчуком, 
«народовладдя». Поміщики й 
буржуазія ставали «колишніми 
людьми» (за термінологією че-
кістів), а залучені до влади ро-
бітники й селяни в такій сис-
темі могли бути лише маріонет-
ками в руках вождів.

У. Т.: А що відбувалося з пар-
тійною вертикаллю в лєнін-
ській системі влади?

– Лєнін називав робітничий 
клас «класом у собі», який у 
власному середовищі може ви-
робити тільки тред-юніоністську 
свідомість. Перетворити робіт-
ників на «клас для себе», тобто 
переключити його увагу з вимог 
про підвищення зарплати і по-
ліпшення умов праці на здо-
буття політичної влади з наступ-
ною «експропріацією експропрі-
аторів», мог  ла, як він запевняв, 
тільки організація революціоне-
рів, керована різночинною інте-
лігенцією. Такого поділу проле-

тарів на «клас у собі» й «клас для 
себе» в «Маніфесті» ми не знахо-
димо. Лєнінський погляд на ор-
ганізацію революціонерів та її 
значення в робітничому русі 
ґрунтувався на ідеях російських 
народників. Про  летарським 
авангардом Лєнін називав 
тільки власну партію, не визна-
ючи такої ролі навіть за меншо-

виками. Організаційно більшо-
вики якіс  но відрізнялися від ін-
ших партій – Лєнін не випад-
ково назвав виплекану ним орга-
нізацію революціонерів «пар-
тією нового типу»: закладений у 
її основу принцип «демократич-
ного централізму» вимагав від 

партійної маси беззастережно 
коритися своїм керівникам, а від 
тих – вождям.

Залишається додати, що Ро-
сійська революція 1917 року спа-
лахнула в умовах Світової війни. 
Ради робітничих і солдатських 
депутатів не випадково з’яви-
лися в країні з максимально ви-
соким рівнем соціального про-
тистоян  ня, загостреним вій  ною, 
– вони відкидали класовий мир. 
А більшовики були єдиною 
з-поміж соціалістичних партій 
Росії, що стояла на екстреміст-
ській платформі «Маніфесту». 
Ситуативні й доктринальні екс-
тремісти зустрілися. Лєніну зна-
добвся менш як рік, щоб більшо-
визувати ради і пронизати всю 
товщу народу двома вертика-
лями влади: партійною і радян-
ською. Від грудня 1917-го почала 
функціонувати й допоміжна вер-
тикаль державної безпеки як 
утілення диктатури компартій-
них вождів. У завойованій країні 
більшовики – і в партійній іпос-
тасі, і в радянській – взялися за 

комуністичне будівництво.

У. Т.: Радянські громадяни 
переважно вірили, що в 

комуністичному суспіль-
стві всі блага розподі-
лятимуться за потре-
бами. щоправда, 
вони сумнівалися, що 
доживуть до кому-

нізму. Далася взнаки 
пропаганда протягом 

трьох поколінь?
– Справді, комунізм 

як су спільство з молоч-
ними ріками й кисіль-

ними берегами був 
витвором пропа-

ганди. У «Мані-
фесті» він 
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бачився як суспільство без при-
ватної власності – його й почали 
створювати вожді більшовиків. 
Ліквідація великих власників су-
проводжувалася громадянською 
війною, в якій партія Лєніна пе-
ремогла, бо сперлася на народні 
низи. Перетворення багатоміль-
йонної маси дрібних влас  ників на 
колгоспників або робітників про-
мисловості було здійснене під час 
другого (сталінського) комуніс-
тичного штур  му, розпочатого 
1929 року. Напередодні Другої 
світової війни склалася та 
соціально-класова структура, яка 
не зазнала якісних змін до кінця 
існування СРСР.

У. Т.: То радянський лад був со-
ціалістичним чи комуністич-
ним?

– Ця термінологічна плута-
нина існувала завжди. Щоб по-
яснити, доведеться знову звер-
нутися до Карла Маркса. Кому-
нізм «Маніфесту» був однофаз-
ним. Але в 1891-му Енґельс 
оприлюднив працю Маркса 
«Критика Готської програми» 
(1875 рік), у якій комунізм за 
ознакою розподілу матеріаль-
них благ мав дві фази: розподіл 
за потребами зараховувався до 
повного комунізму, а розподіл 
по труду мусив здійснюватися у 
першій фазі, названій популяр-
ним серед соціал-демо - 
к ратів терміном «соціалізм». 
Але за виробництвом матері-
альних благ соціалізм передба-
чав ліквідацію приватної влас-
ності, товар но-грошових відно-
син і вільного ринку, тобто не 
відрізнявся від комунізму. 

Перший (лєнінський) кому-
ністичний штурм закінчився еко-
номічним колапсом і голодом. 
Вождь зупинився і перейшов у 
1921 році до нової економічної по-
літики, а в 1923-му навіть став за-
кликати керівників партії пере-
глянути погляди на соціалізм. 
Свій провал Лєнін замаскував 
терміном «воєнний комунізм», 
мовляв, винна громадянська вій-
 на, а не наслідки реалізації уто-
пічної доктрини. А від 1929-го по-
чався другий (сталінський) кому-
ністичний штурм. У 1932–1933-му 
Сталін наштовхнувся на той са-
мий економічний колапс і загаль-
носоюзний голод (не плутати з 
Голодомором, який був караль-
ною акцією чекістів у головних 
хлібовиробних регіонах). Як і Лє-
нін, він був змушений визнати 

право власності загнаних у кол-
госпи селян на їхню продукцію 
(тобто обмежитися стягненням 
фіксованого податку) і непомітно 
переніс заміну товарообігу про-
дуктообміном на другу фазу ко-
мунізму. Це дало йому змогу в се-
редині 1930-х років оголосити 
про перемогу соціалізму і перехід 
до будівництва комунізму.

У 1961-му Хрущов, третій 
вождь Компартії, наважився на-
звати термін, коли настане роз-
поділ за потребами, – 1980 рік 
(мабуть, він знав притчу про Хо-
джу Насреддіна, який упевнено 
пообіцяв еміру за 20 років на-
вчити свого ішака розмовляти, а 
скептикам відповів, що за цей час 
хтось обов’язково помре: або 
емір, або ішак, або він сам). Чет-
вертому вождю Брєжнєву дове-
лося перетворювати двофазний 
комунізм на трифазний. Між со-
ціалізмом і повним комунізмом 
з’явився «розвинутий соціалізм» 
тривалістю кілька десятиліть. На 
цю теоретичну новацію «вірмен-
ське радіо» відреагувало так: 
«Що означає розвинутий соціа-
лізм? Це означає, що труднощі 
зростання змінилися зростанням 
труднощів».

У. Т.: Оскільки задум Маркса був 
утопічним, соціально-
економічна складова соціа-

лізму зазнала змін. Не дивно, 
що уявлення про первинний со-
ціалізм, який за виробництвом 
матеріальних благ був комуніз-
мом, стерлося в пам’яті поко-
лінь. Натомість закріпилося уяв-
лення про сумісність соціалізму 
з товарно-грошовими відноси-
нами і обмеженим ринком. А чи 
змінювалася суспільно-
політична складова лєнінсько-
сталінського комуносоціалізму?

– Лєнін у «Квітневих тезах» 
1917 року поставив перед одно-
думцями чотири завдання на 
період після завоювання влади:  
1) перейменувати партію на ко-
муністичну; 2) прийняти нову, 
комуністичну партійну про-
граму; 3) організувати новий, ко-
муністичний інтернаціонал; 4) 
створити державу-комуну. У бе-
резні 1918-го VII з’їзд оголосив 
російських соціал-демократів-
більшо виків комуністами, а че-
рез рік наступний з’їзд прийняв 
написану Лєніним комуністичну 
програму. Згодом Сталін скори-
гував її соці ально-економічну 
складову, коли переконався, що 
уявлення про Марксів комуносо-
ціалізм не можуть бути реалізо-
вані. Але суспі ль  но-політична 
складова партійної програми не 
зазнала змін. Організації гори-
зонтального ти  пу були або зни-
щені, або вертикалізовані. Пар-

ТЕОРЕТИКИ  
ТА ПРАКТИКИ. 
«Засуджувати 
треба не 
соціалістів-
утопістів, 
не Маркса з 
Енґельсом, а 
політичних 
діячів, які не 
зупинялися 
навіть перед 
геноцидом, 
щоб утілити 
в життя 
утопічні схеми 
«світлого 
майбутнього», 
бо вони 
гарантували 
їм безмежну 
владу»
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тійна і радянська вертикалі 
влади укорінювалися в народну 
товщу за допомогою «переда-
вальних пасів»: розгалуженої 
системи рад із виконавчими ко-
мітетами різного рівня, комсо-
молу з підпорядкованими йому 
організаціями піонерів та жовте-
нят, багатомільйонних проф -
спілок тощо. Партія більшовиків 
теж перетворилася на «переда-
вальний пас», коли з неї виділи-
лася номенклатура – внутрішня 
«партія начальників». Державна 
безпека, спочатку офіційно під-
порядкована радянсь кій, а фак-
тично партійній вертикалі, пе-
рейшла під безпосередній 
контроль генерального секре-
таря ЦК ВКП(б). Як і партійна та 
радянська вертикалі, вона зану-
рювалася в суспільство сотнями 
тисяч (в Україні) і мільйонами 
(по СРСР загалом) «секретных 
сотрудников» (сексотів). Радян-
ське суспільство таким чином 
стало ієрархізованою структу-
рою типу партії або армії, чия 
назва прозвучала ще в квітні 1917 
року: держава-кому  на. Але в 
працях Лєніна ця назва викорис-
тана лише двічі. Ком пар  тійно-
радян ський тандем ста    ли нази-
вати радянською владою.

Останній генсек Ґорбачов 
зробив спробу подолати сис-
темну кризу радянського ладу 

радикальною реформою влади. 
Конституційна реформа 1988 
року надала радам «повно-
владдя», внаслідок чого зникла 
диктатура компартійних вождів. 
І відразу ж розвалилися «соціа-
лістичний табір» у Центрально-
Східній Європі та липова феде-
рація союзних республік, які 
трималися на диктатурі. А потім 
зникли сама партія і створений 
нею комуністичний лад.

У. Т.: Отже, держава-комуна по-
глинула суспільство. Збудована 
за принципом «демократич-
ного централізму», вона сама, 
а з нею і суспільство потрапили 
під цілковитий контроль купки 
вождів на чолі з верховним. 
Отже, і економічний потенціал 
СРСР перейшов під їхній контр-
оль, а політична диктатура 
кількох людей стала економіч-
ною. якщо доктрину комунізму 
можна виразити трьома сло-
вами: ліквідація приватної 
власності, то як назвати влас-
ність, що опинилася під контро-
лем вождів або навіть одного 
вождя, як у часи Сталіна?

– У 2009 році я вперше ви-
клав своє бачення цієї проблеми 
у статті «Приватна та колек-
тивна форми власності в істо-
ричному вимірі». Юристи ви-
значають право власності як су-
купність правомочностей: воло-
діння, користування й розпоря-
дження. Такі правомочності в 
різні історичні епохи по-різному 
розподіляються серед суспіль-
них верств і державних струк-
тур, а тому маємо велику кіль-
кість форм власності. Усі вони, 
однак, зводяться до двох всеза-
гальних: колективної та приват-
ної. Колективна форма влас-
ності існувала в ті часи, коли 
людина відокремлювалася від 
тваринного світу. Приватна 
з’явилася разом із родоплемін-
ними колектива  ми, які знаме-
нували собою появу суспіль-
ства. Відтоді вона визначає від-
носини між людьми. Приват-
ного власника можна експро-
пріювати, але приватна влас-
ність не піддається ліквідації.

Та моя стаття викликала 
дискусію. Опоненти згадали із-
раїльські кібуци як безсумнівну 
фор  му колективної власності. 
Справ  ді, майно кібуцу не розпа-
йоване і є колективною влас-
ністю його працівників – усіх 
разом і кожного зокрема. Проте 

майно одного кібуцу не має сто-
сунку до майна іншого, тобто є 
приватним щодо нього. Дійсно 
колективна власність, а з нею і 
справжній комунізм можуть ви-
никнути тільки тоді, коли кожна 
людина на планеті стане спів-
власником усіх земних багатств. 
А поки залишаються держави й 
кордони між ними, поки є наці-
ональні, релігійні та інші від-
мінності між людьми, поки 
людство не відійшло від тварин-
ного світу в рівні залежності від 
самовідтворення, комунізм не-
можливий. В умовах чи XIX, чи 
XXI століття «пролетаризація» 
су спільства веде тільки до його 
поневолення державою і зосе-
редження приватної власності в 
руках купки вождів. І не варто 
уявляти їх як власників заводів, 

залізниць та банків. Члени по-
літбюро ЦК КПРС цілком задо-
вольнялися тим, що двічі на рік 
радянські громадяни тягали їхні 
портрети на демонстраціях. Во-
лодіння, користування й розпо-
рядження ресурсами країни 
проявлялися в їхній можливості 
перерозподіляти національний 
дохід.

У. Т.: То маємо визнати, 
що комунізм – наше світле 
майбутнє?

– Треба визнати, що базо-
ване на приватній власності сус-
пільство не є ідеальним. Вихо-
дячи з цього, не варто засуджу-
вати ні соціалістів-утопістів, ні 
Маркса з Енґельсом, які вва-
жали свою теорію науковою. За-
суджувати треба політичних ді-
ячів, які не зупинялися навіть 
перед геноцидом, щоб утілити в 
життя утопічні схеми «світлого 
майбутнього», бо вони гаранту-
вали їм безмежну владу.

Уроки «світлого минулого» 
мусять бути засвоєні. І вони за-
своюються на київських барика-
дах. Але про комунізм безпосе-
редньо в Україні, а також про 
українське посткомуністичне 
суспільство поговоримо іншим 
разом. Це окрема і надзвичайно 
цікава тема. 
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В УМОВАх ЧИ XIX, ЧИ XXI 
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Автор:  
ярослав Тинченко

Січові стрільці. 
Учасники 
київських 
вуличних боїв

Ціна незалежності
Як Україна боролася з агресією більшовиків

Т
ак уже історично склалося, 
що кожна країна, яка здо-
буває незалежність, має 
перегорнути сторінку своєї 

історії, написану кров’ю. Укра-
їна в 1990–1991 роках уникнула 
цієї долі й поновила держав-
ність без бойових сутичок. Але 
свою ціну крові вона сплатила  
далекого 1918-го…

Останнім часом у пресі тра-
пляються нігілістичні су-
дження, мовляв, у боротьбі за са-
мостійність України 1917–1921 
років брала участь порівняно не-
велика кількість жителів. Ав-
тори намагаються штучно при-
меншити роль і значення цих 
змагань. Але їхні спроби – від 
елементарної необізнаності. Бо 
ж, у принципі, в усіх країнах не-

залежність здобували порівняно 
нечисленні загони фанатиків, до 
яких лише згодом приставали 
маси. Щоб учинити державний 
переворот (чи проголосити дер-
жавність), достатньо мати кілька 
тисяч добре озброєних та органі-
зованих людей, а також конт-
роль над столицею.

УКРАїНСьКО-
БІЛьШОВИЦьКА ВІЙНА
У збройному протистоянні між 
Центральною Радою та більшо-
вицькою Радою народних комі-
сарів, яке почалось у листопаді 
1917 року, брало участь загалом 
кілька десятків тисяч людей. 
Наслідком його стала воєнна 
агресія радянської Росії, що 
спричинилася до проголо-
шення 22 січня 1918 року IV 
Універсалу Центральної Ради 
про незалежність Української 

Народної Республіки. За вті-
лення цього документа в життя 
прибічники ЦР заплатили 
своєю кров’ю сповна.

Спочатку керівники Рад-
наркому намагалися задушити 
Центральну Раду з допомогою 
збільшовичених військ старої 
російської армії. Із фронту на 
Київ вирушило кілька корпу-
сів. Але українізовані частини, 
які перебували у прифронтовій 
смузі, не дали їм просунутися 
до міста. Тоді більшовики вда-
лися до іншої тактики: почали 
агітувати солдатів за мир, обі-
цяти від імені уряду Лєніна, що 
їм буде роздано землю, а бур-
жуазію та поміщиків ліквідо-
вано. Центральна Рада такими 
обіцянками не розкидалась, і її 
війська почали стрімко танути. 
Відтак наприкінці 1917 року до-
велося запровадити добровіль-
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Царська пло-
ща (нині Єв-
ропейська) 
восени 1918 
року. На пере-
дньому плані 
– старшини та 
урядовці Укра-
їнської Держа-
ви. На задньо-
му – будів-
ля Купецьких 
зборів (нині 
Національ-
на філармонія 
України), на-
вколо яких на 
початку люто-
го 1918 року 
точились жор-
стокі бої

ний принцип служби, і в розпо-
рядженні ЦР по всій Україні 
лишилося заледве 20 тис. воя-
ків. Щоправда, з них також 
мало хто був готовий проли-
вати кров за незалежність.

Раднарком теж мав незна-
чні сили, тож Лєніну довелося 
залучити до боротьби з Цен-
тральною Радою загони балтій-
ських матросів (які, за спога-
дами очевидців, світилися, мов 
ялинки, від награбованих у пе-
троградських «буржуїв» ко-
штовностей), злочинців, випу-
щених із кількох в’язниць (зо-
крема, в Мінську), та інших по-
кидьків. Звичайно, до цих 
«військ» було долучено чимало 
червоногвардійських загонів із 
різних регіонів Росії. На чолі 
більшовицьких сил стали ста-
рий комуніст, керівник штурму 
Зимового палацу Володимир 
Антонов (Овсієнко) та соціал-
революціонер підполковник 
Міхаіл Муравьйов.

У ніч із 21 на 22 грудня 1917 
року більшовицькі загони з Пе-
трограда та Москви прибули до 
Харкова, де з’єдналися з місце-
вими червоногвардійськими 
групами, сформованими пере-
важно з робітників евакуйова-
них у 1914–1915 роках ризьких 
заводів. Війська Антонова від-
разу почали діяти: після корот-
ких, але майже безкровних су-
тичок вони роззброїли україн-
ські залоги в Харкові та Чугу-
єві. На опір спромоглися хіба 
що військові, які охороняли 
важливий залізничний вузол – 
станцію Синельникове. Тут 
пролилася перша кров: двоє 
старшин та один фельдфебель, 
які потрапили до рук червоно-
гвардійців, були страчені.

У Центральній Раді не було 
одностайності щодо збройної 
агресії на сході. З одного боку, 
Україна, згідно із ІІІ Універса-
лом, залишалася складовою 
спільної з Росією федеративної 
держави. Із другого – більшо-
вики давали зрозуміти, мов-
ляв, пробиваються не на захід, 
а на південь, щоб боротися з 
донським козацьким урядом. І 
лише агресія військ Антонова 
проти української залоги в Ка-
теринославі остаточно розвіяла 
сумніви.

8 січня 1918 року в цьому гу-
бернському центрі почалося 
збройне повстання прибічників 
більшовиків – місцевої червоної 

гвардії та українського полку 
імені Пилипа Орлика, що пе-
рейшов на її бік. Місцеві червоні 
були добре озброєні за особис-
тою вказівкою Лєніна. Військове 
протистояння тривало два дні, 
причому комендант міста під-
полковник Дмитро Абриньба 
прагнув мирним шляхом зала-
годити конфлікт. Але на ранок 
10 січня до міста прибув москов-
ський більшовицький загін: по-
над 1300 багнетів. Бій спалах-
нув із новою силою. З огляду на 
велику перевагу в силах черво-
них та деморалізацію серед 
власних військових українська 
залога зрештою капітулювала. 
Її командир підполковник 
Абриньба до останньої кулі від-
стрілювався у приміщенні місь-
кого телеграфу, а потім підірвав 
себе гранатою. З радянського 
боку загинув 21 боєць. Із україн-
ського кількість полеглих досте-
менно невідома.

15 січня ареною кривавих 
вуличних боїв поміж військами 
Центральної Ради та прихиль-
никами більшовиків стала 
Одеса. Незважаючи на те що на 
боці останніх виступили вій-
ська, які прибули з Румун-
ського фронту, українські час-
тини перемагали. Але у зброй-
ний конфлікт втрутився ревком 
Чорноморського флоту. В його 
керівному складі головну роль 
відігравали щойно прибулі з 
Балтійського флоту  матроси-
більшовики. Розгорнувши ша-
лену агітацію, вони переконали 

частину команд кораблів, що 
стояли в одеському порту, пере-
йти на їхній бік, а інших схи-
лили до нейтралітету. Відтак 
кораблі обстріляли позиції 
українських військ. Вогонь був 
не дуже влучний, тож поцілили 
в житлові квартали та госпі-
таль. Загинули кілька лікарів, 
санітарів, одна сестра мило-
сердя й чимало цивільних осіб, 
зокрема жінок та дітей. Аби 
припинити цю бійню, команду-
вання Одеської гайдамацької 
бригади прийняло рішення по-
кинути місто й відійти в бік 
станції Бірзула (нині Котовськ. 
– Ред.). На ранок 18 січня 1918 
року Одеса опинилась у руках 
прихильників більшовизму.

Загалом в одеських вулич-
них боях загинуло, за різними 
оцінками, від 119 до 145 осіб, було 
поранено від 309 до 411. Окрім 

того, переможці пізніше стра-
тили (скинули в море із 
прив’язаним до ніг камінням) 12 
офіцерів, частина з яких були 
гайдамаками.

22 січня після короткого 
бою склала зброю оточена біль-
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ЛєНІНУ ДОВЕЛОСя  
ЗАЛУЧИТИ ДО БОРОТьБИ  
З ЦЕНТРАЛьНОю РАДОю 
ЗАГОНИ БАЛТІЙСьКИх 
МАТРОСІВ, ЗЛОЧИНЦІВ  
ТА ІНШИх ПОКИДьКІВ



шовицькими військами залога 
Миколаєва – 130 осіб. Перед 
тим вояки УНР убили трьох і 
поранили тринадцятьох біль-
шовицьких активістів. Утрати 
серед українських військ, а та-
кож доля полонених невідомі.

28 січня загони анархістів – 
«чорна гвардія» Марусі Ники-
форової – зненацька захопили 
Єлисаветград (Кіровоград). Не-
численні представники україн-
ської влади змушені були 
швидко сховатися. Від рук 
анархістсько-більшовицьких 
бандитів загинув лише місце-
вий військовий начальник, 
полковник Володимирів, який 
категорично відмовився вида-
вати зброю червоній та чорній 
гвардям.

Військова агресія Раднар-
кому проти Центральної Ради 
спонукала її видати 22 січня 
1918 року ІV Універсал – про 
незалежність Української На-
родної Республіки.

КИїВСьКІ ВУЛИЧНІ БОї
У Києві 10 днів також точилася 
кривава вулична війна: україн-
ські та більшовицькі війська по-
ділили місто на сектори обо-
рони й нещадно вбивали одні 
одних. Повстання почалося 28 
січня на Печерську: червона 
гвардія заводу «Арсенал» зачи-
нила браму й оголосила про 
підтримку червоного уряду. На 
бік арсенальців перейшла час-
тина солдатів військ Централь-
ної Ради. Першими жертвами 
стали кілька вояків полку імені 
Богдана Хмельницького, дисло-
кованого в казармах поруч. Ці 
бійці вартували біля «Арсе-
налу» і зненацька були захо-
плені повсталими. Їх убили над-
звичайно брутально. На допо-
могу полоненим кинулись інші 
бійці полку імені Богдана 
Хмельницького. Почався штурм 
заводу, який із перемінним успі-
хом тривав кілька днів.

Услід за «Арсеналом» під-
няли повстання загони черво-
ної гвардії на Шулявці, Демі-
ївці, Подолі, в головних заліз-
ничних майстернях. Подільські 
червоногвардійці Андріївським 
узвозом швидко дісталися цен-
тру міста, вулиці Володимир-
ської, де захопили найвищу на 
той час будівлю – готель 
«Прага». Встановивши на даху 
кулемети, вони почали обстрі-
лювати приміщення Централь-

ної Ради. Супроти подільців ви-
рушили січові стрільці й загін 
працівників військового мініс-
терства ЦР. На розі нинішніх 
вулиць Богдана Хмельниць-
кого та Пушкінської почався 
запеклий бій. Червоногвар-
дійці засипали кулями вулицю 
й не давали українцям перейти 
в наступ. Якоїсь миті наперед 
вибіг старшина з жовто-
блакитним прапорцем на баг-
неті. Він досягнув перехрестя і 
впав поцілений кількома ку-
лями. Піднісши з останніх сил 
догори гвинтівку з прапорцем, 
герой так і застиг мертвим. Цей 
подвиг безіменного воїна спо-
нукав інших до відчайдушної 
атаки. Стрімко перебігши ву-
лицю, кількадесят українських 
старшин та добровольців із баг-

нетами атакували червоногвар-
дійців і буквально «винесли» їх 
із Пушкінської.

На розі інших двох вулиць – 
Володимирської та Прорізної – 
здійснили подвиг хлопчаки-
гімназисти. У підвалі червоні 
встановили кулемет, який не да-
вав українцям просунутися по 
Володимирській вулиці. Двоє 
малих, ховаючись за будин-
ками, підкралися до вікна, з 
якого строчив кулемет. В од-
ного з них був закинутий за 
спину учнівський ранець, наби-
тий гранатами, інший діставав 
їх та жбурляв у вікно. Куле-
метне гніздо ліквідоване, і за-
гони старшин та добровольців 
кинулися до «Праги». Готель 
також було взято штурмом за 
допомогою гранат і броньо-
вика, який прибув на підкрі-

плення українських військ. 
Розбитих подільських червоно-
гвардійців переслідували січові 
стрільці.

Повстанський осередок на 
Шулявці також було приду-
шено дуже швидко. Що ж до де-
міївських червоногвардійців, 
то вони, дізнавшись про долю 
інших загонів, відступили до 
свого району. Щоправда, перед 
тим стратили кількох гімназис-
тів, студентів та офіцерів – ви-
падкових перехожих, які їм 
трапилися в районі сучасного 
Олімпійського стадіону.

На допомогу повсталому 
«Арсеналу» йшли більшо-
вицькі війська зі сходу, півночі 
та заходу. Їх намагалися зупи-
нити нечисленні українські за-
гони. Протягом кінця січня – 
початку лютого 1918 року точи-
лися запеклі бої під станціями 
Бахмач, Ромодан, Гребінка, 
Крути на Лівобережжі та в ра-
йоні Жмеринки, Бердичева й 
Вінниці на Правобережжі. 
Один із цих боїв – нині широ-
ковідомий – під Крутами. З 
українського боку в ньому заги-
нуло щонайменше 12–15 осіб, 
ще 29 захоплені в полон та 
страчені більшовиками.

Від 30 січня в Києві крім 
«Арсеналу» з’явився ще один 
осередок боїв – Головні заліз-
ничні майстерні поруч із за-
лізничним вокзалом. По-
всталі прагнули захопити 
панцирний потяг, а коли їм це 
не вдалося, забарикадувались 
у майстернях.

Лише 3 лютого українські 
війська захопили «Арсенал», а 
наступного дня – майстерні. 
При цьому Симон Петлюра, 
який особисто керував штур-
мом заводу, категорично забо-
ронив страчувати полонених 
червоногвардійців. Його наказ 
було виконано: жоден із поло-
нених не постраждав.

4 лютого українські захис-
ники столиці мали перепочи-
нок. Загиблі в боях були похо-
вані на кількох цвинтарях Ки-
єва. Передусім українців хо-
вали на Новому військовому 
кладовищі навпроти Ботаніч-
ного саду, яке в 1930-х роках 
брутально знищила радянська 
влада.

А вже 5 лютого до Києва з 
Лівобережної України підтяг-
нулися більшовицькі війська 
Володимира Антонова та Міха-

Поховання 
червоногвар-
дійців та біль-
шовицьких во-
яків у Маріїн-
ському парку. 
На задньому 
плані – 
Олександро-
Невська церк-
ва (зруйно-
вана, нині 
на її місці 
пам’ятник ге-
нералу Вату-
тіну), лютий 
1918 року
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іла Муравьйова – близько 7 тис. 
вояків. Українська сторона за 
таких умов могла протиставити 
лише 2 тис. захисників неза-
лежності. Бої спалахнули з но-
вою силою. Більшовики ввій-
шли до Києва з півночі – по 
кризі Дніпра – та з півдня – че-
рез залізничний міст (панцир-
ний потяг). Ареною кривавих 
боїв стали спочатку нинішня 
площа Слави на Печерську, а 
потім Маріїнський парк.

Поранених у боях намага-
лися швидко відвозити до гос-
піталю, у чому самовіддано до-
помагали працівники та ме-
дики станції міської швидкої 
допомоги (вона існувала вже 
тоді, але пересувалася на спеці-
альних парокінних повозках). 
Забитих обережно клали на 
лавки в парках і чимось при-
кривали, навіть газетами. Най-
більша кількість тіл загиблих 
містилася за будинком Купець-
ких зборів (тепер Консервато-
рія) в районі нинішньої арки 
Дружби народів.

Головним завданням укра-
їнської залоги Києва було про-
триматись у місті до часу укла-
дення мирного договору в 
Брест-Литовську між пред-
ставниками Центральної Ради 
та Четверного союзу. Німці на-
полягали, що підпишуть угоду 
з урядом, який на той момент 
буде здатний підтвердити по 
телеграфу з Києва своє існу-
вання. Берестейський мир 
було підписано в ніч з 8 на 9 
лютого 1918 року, і тієї самої 
миті українське військове ко-
мандування віддало наказ про 
евакуацію міста. Передусім на 
броньовиках було вивезено зо-
лотий запас і державні клей-
ноди. Потім по Брест-
Литовському шосе в бік Жито-
мира потяглись українські вій-
ська та добровольці, які при-
стали до них під час боїв.

Більшовики були такі ви-
снажені та знекровлені цими 
боями, що не стали пересліду-
вати українців. Свою лють вони 
обернули проти мешканців за-
можних кварталів міста. За на-
казом Муравьйова їхні загони 
вдиралися до будинків та вби-
вали всіх офіцерів, юнкерів і 
взагалі «буржуїв». Що цікаво, 
чимало жертв червоного терору 
під час вуличних боїв зберігали 
нейтралітет і вважали, що 
українсько-більшовицька бо-

ротьба – це не їхня справа. Та-
кож на місці вбивали всіх, хто 
мав при собі посвідчення, напи-
сані українською мовою.

Найважливіших заарешто-
ваних червоногвардійці відво-
дили до Маріїнського палацу, 
де містився штаб більшовиків. 
Після допиту більшість із них 
страчували одразу навпроти 
палацу. Тут було викопано ве-
личезну яму, куди скидали всіх 
жертв червоного терору. Крім 
того, сюди ж скинули й тіла 
українських вояків, які зали-
шалися в Маріїнському парку 
та на Печерську.

У тому ж таки Маріїнському 
парку біля Олександро-
Невської церкви (нині на її місці 
пам’ятник генералові Ватутіну) 
було облаштовано братську мо-
гилу більшовиків, загиблих у 
боях із військами Центральної 
Ради. Загалом там було похо-
вано 760 червоногвардійців і 
революційних солдатів.

ВИЗВОЛЕННя КРАїНИ
Тим часом війська Центральної 
Ради поступово стали зачи-
щати від збільшовичених час-
тин старої російської армії По-
лісся та Волинь. Вони зайняли 
Бердичів, Житомир, Сарни. 
Українські повстанські загони 
на Київщині також почали 
збройну боротьбу проти збіль-
шовичених військ. Іноді ця бо-
ротьба виливалась у трагічні 
випадки. Наприклад, більшо-
викам вдалося захопити кіль-
кох поранених добровольців із 
загону вільного козацтва Біло-
церківщини, які потім були 
живцем спалені. На Полтав-
щині більшовицькі ватажки 
вирізали цілі родини, які під-
тримували Центральну Раду. 
Пізніше в наступ перейшли 
нові союзники ЦР: німецькі та 
австро-угорські війська.

Уже 2 березня 1918 року 
українські та союзні війська 
практично без бою звільнили 
столицю: більшовицькі вояки, 
влаштувавши погром у Києві, 
роз’їхалися по домівках, пере-
важно до Росії. У Києві всі вій-
ська Центральної Ради було пе-
реформовано в славетну Запо-
різьку дивізію, яка протягом 
березня – квітня цілком звіль-
нила Лівобережну та Південну 
Україну від більшовицьких за-
гарбників. У цих боях запо-
рожці втратили близько 100 

людей забитими, ще 400 пора-
неними.

У березні 1918 року старан-
нями української влади в Києві 
провели ексгумацію братської 
могили в Маріїнському парку, а 
також інші місця поховання 
жертв більшовицького терору. 
Загалом виявлено 2587 тіл. До 
цього числа належать і вояки 
Центральної Ради, які заги-
нули в київських вуличних 
боях протягом 5–8 лютого. 
Більшість тіл була впізнана ро-
дичами та перепохована на ін-
ших цвинтарях. Неідентифіко-
ваними лишилися 500 тіл пе-
реважно офіцерів та україн-
ських вояків, які закопали в тій 
самій братській могилі на-
впроти Маріїнського палацу. 
До Другої світової кияни ще 
пам’ятали про цю братську мо-
гилу, яку радянська влада не 
наважувалася знищити. Але 
вже після війни в місті прак-
тично не залишалося людей, 
які знали б про неї, а відтак її 
залили бетоном, а згори «запа-
кували» гранітними плитами. 
Фактично та могила існує і до-
нині, але під червоним грані-
том біля Маріїнського палацу.

Таким чином, почавши з 
кількох жертв на станції Си-
нельникове, українсько-
більшовицька війна вже за 
кілька тижнів переросла в над-
звичайно жорстоку боротьбу, 
внаслідок якої загинуло кілька 
тисяч киян і захисників сто-
лиці. Але то був лише початок… 
Збройна боротьба Української 
Народної Республіки за свою 
незалежність тривала до кінця 
1921 року, а партизанська війна 
подекуди до 1924-го. Її героїв і 
жертв можна рахувати десят-
ками тисяч. Це і є справжня 
ціна крові, сповна заплачена за 
незалежність України. 

Такий 
вигляд мали 
гайдамаки, 
які захищали 
українську 
владу в 
Одесі. Кадр 
кінохроніки 
1917 року 

Нагрудний 
знак для 
прихильників 
Центральної 
Ради, 
виготовлений 
у листопаді 
1917 року 
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Нас дуже мало
С

кладно говорити про літературну критику в 
країні, де більшість книговидавців перебува-
ють на межі виживання, де культурна полі-
тика держави, схоже, діє за принципом «за-

шкодь!», а загальний стан сучасного вітчизняного 
письменства близький до напівлетаргійного. Для 
реанімування літпроцесу потрібні не тільки гідне 
фінансування культурних проектів і державне 
сприяння видавничій галузі, а й повернення чи-
тацького запиту, потреби в добрих українських 
творах, проте насамперед чесний і об’єктивний 
погляд на те, що пишеться та видається.
Натомість маємо надто тісне довколалітературне 
середовище, в якому часто критики та письмен-
ники не просто добрі знайомі, а й близькі друзі. Ще 
частіше письменник сам є критиком, який пише 
відгуки на твори колег по перу, поки ті читають 
його нову книжку. Із цього солодкавого процесу 
найпершим випадає звичайний читач – той, який 
не звик ходити з автором книжки на каву. Він від-
мовляється вірити, що черговий видавничий про-
дукт, який йому пропонують, справді добрий.
Звісно, можна обмежитися фразою «яка літера-
тура, така й критика», але чи настільки все одно-
значно? Адже це нормально, що письменники за-
лежні від критиків не менше, ніж критики від 
письменників; зрештою, саме в тандемі вони тво-
рять літературний процес. Критика, з одного боку, 
живиться літературою, а з другого – сама її жи-
вить: аналізує, спрямовує, озвучує запит. Тому 
якісна критика – це підказка не тільки читачеві, а 
й письменнику, а згодом іще й історику літера-
тури. Це фіксація літературного процесу, його 
осмислення й аналіз.
Проте часто письменники, роздобрілі від при-
хильного до них ставлення, не готові сприймати 
негативну критику. Вони, буває, на неї просто об-
ражаються, як діти. Найчастіше перепадає моло-
дим оцінювачам, проте саме в них більше шансів 
залишитися чесними перед читачем. Шлях такого 
критика тернистіший за шлях письменника, та й 
шансів «увійти в історію» в нього значно менше.
Відчутною перепоною на шляху сучасного літера-
турного критика є відсутність школи й традиції. Бо 
хоча радянська риторика та стилістика віджили 
своє ще раніше, ніж перестав існувати сам СРСР 
(ми не говоримо про тих, хто до останнього мисли-
тиме категоріями соцреалізму), нової мови про лі-
тературу досі майже не вироблено. Більшість вишів 
пропонують філологові виключно суху академічну 
освіту, тому в підсумку багатьом сучасним знавцям 
літератури простіше написати монографію, аніж 
фахово й водночас легко та дотепно викласти свої 
міркування про прочитану книжку. Стилістика – 
козир літератури (і красного письменства, і кри-
тики), володіти яким випадає небагатьом; та й пра-
цювати над нею треба. Натомість читача не цікав-
лять мудрування в стилі шкільних підручників, 
пересипані фаховою термінологією. Як аргумент – 

дві торішні книжки Михайла Бриниха: «Шидеври 
світової літератури» й «Шидеври вкраїнської літе-
ратури», які викликали пожвавлення серед ауди-
торії саме завдяки свіжому погляду на знані твори 
з історії письменства та небанальному стилю ви-
кладу. Понад те, багато літераторів старої школи 
сприйняли написане Михайлом Бринихом як ля-
пас академічному літературознавству, зазвичай до-
волі занудному.
Самі критики часто нарікають на відсутність май-
данчиків для друку – таких, що запропонують за 
статтю ще й гонорар. Адже суспільно-політичні 
журнали й газети, за поодинокими винятками, 
розмови про літературу часто ігнорують, та й ви-
дань таких українською мовою обмаль. Спеціалі-
зовані товсті літературні журнали й літературні 
газети, популярні в минулу епоху і звичні для чи-
тачів старшого покоління, нині сходять із дистан-
ції. Їх замінюють динамічні літературні портали, 
на яких, зокрема, й зосереджена літературна кри-
тика. Але таких теж малувато: насамперед це 
сайти «Критика», «ЛітАкцент», «Буквоїд», «Друг 
читача» й «Читомо». Негусто, особливо зважаючи 
на те, що деякі з цих видань обрали роль швидше 
оглядово-популяризаторську, ніж власне літе-
ратурно-критичну. Що вже казати про цілковиту 
відсутність видань, зосереджених, скажімо, на де-
тективному жанрі чи фентезі.
Та літературна критика, попри все, існує. Такі ав-
тори, як Тетяна Трофименко, Андрій Дрозда, 
Олександр Михед, Володимир Пузій, Ольга Ку-
пріян, Євген Стасіневич, Анастасія Левкова та чи-
мало інших, готові по-новому говорити про літе-
ратуру й не соромитися правдивого погляду на не-
вдалу книжку навіть маститого письменника. Чи 
й похвалити за успішну – вже хто на яку спро-
мігся. Або ж розбігтися в поглядах, бо фахові кри-
терії – це добре, але є ще й індивідуальне есте-
тичне чуття, смакові уподобання.
Особливо яскраво це помітно на прикладі корот-
ких списків книжкового рейтингу «ЛітАкцент 
року-2013», у якому номінантів обирали критики, 
автори сайта «ЛітАкцент». Імена тих, хто має най-
більше шансів отримати антипремію «Золота 
булька», врешті, збігаються із претендентами на 
звання творця найкращої книжки року. І це дуже 
добре показує природне різне ставлення до най-
помітніших торішніх видань. Тим паче що «Зо-
лоту бульку» вручають не за погану книжку, а за 
ту, автор якої писав і може писати краще. «Булька» 
– це така собі ображена поза критиків, своєрідне 
попередження літераторові.
Без чесної критики митці самі себе заганятимуть 
у глухий кут, зосередивши весь літпроцес ви-
ключно довкола давно знайомих єлейних облич. 
Критика має бути дзеркалом, у якому бачитимемо 
себе справжніми, щоб вчитися працювати над по-
милками. Нас дуже мало, тому маємо брати 
якістю. 

Автор: 
Ірина 

Троскот, 
головний 
редактор 

сайта 
«ЛітАкцент»
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Реакція читачів Тижня на останні 
події  в країні: 
юрій: Те, що Янукович – випадкова людина 
на Олімпі, давно більшість знає. Свого часу 
Л. Кучма зробив велику помилку, піднявши 
цю людину на владні висоти, хоч були й інші 
достойні кандидатури. Відчувши солодкість 
влади, Янукович став почуватися царком, 
якому дозволено все. Перебуваючи на посаді 
прем’єра, Янукович повністю ігнорував 
президента Ющенка. Маючи мандат депутата, 
він повністю ігнорував роботу Верховної 
Ради. І коли вирішувалось доленосне питання 
про асоціацію з ЄС, він проігнорував думку 
населення України і Верховної Ради, таким 
чином спровокувавши Майдан. А сьогодні 
він показує безпорадність і неспроможність 
нормалізувати ситуацію. Деякі депутати 
висловлюються про його неадекватність. 
Януковичу слід добровільно зректися престолу.

ян: Эта власть превратила нашу страну в 
зону-пещеру с вопиющей несправедливостью! 
Со смотрящими, откатами, крышами, 
врадиевками, мажорами, коррупцией, 
криминальными гепами-допами, грязью, 
матом повсюду, титушки серо-наглые, 
безграмотные, и их всё больше... Мы достойны 
лучшей жизни и лучшей власти! ПЕРЕМЕН!!!

Киевлянка: А президент подписал не читая 
или не соображает, что подписывает? Партия 
регионов (вернее Янукович) придумывает 
мерзкие законы, голосует за них, провоцирует 

гражданское противостояние, игнорирует 
народ Украины, мало того, еще пытаются 
столкнуть между собой людей, и они думают, 
что смогут спастись если что? Вы портите 
людям жизнь!!! Оставьте народ Украины в 
покое, дайте нам жить! УЙДИТЕ!!

Надежда: «Беркут» превратился в палачей 
для отловленных беззащитных людей. Только 
за эти «подвиги» «Беркут» нужно поставить 
вне закона, а Захарченко ГПУ должна взять 
под стражу.

Че: Слушал полемику по первому российскому 
каналу по событиям в Украине. Ребята, таким 
совдеповским нафталином потянуло, мне 
аж дурно стало. У них все придурки, только 
они правы. Рука Запада, на предложение 
зачистить – громкие аплодисменты. Что дико 
наблюдать за происходящим, что на трибунах 
сидит в основном молодежь. Так можно забить 
баки людям. Это уже заражена молодежь.

Вася: Насобирали в этот «Беркут» весь 
генетический мусор, всяких умственно 
отсталых, здоровых циклопов, гидроцефалов 
и моральных уродов... Даже самый 
подлый мент не выстрелит первый раз без 
предупреждения на поражение, но даже и в 
том случае этот мент выстрелит в ногу или в 
руку, а эти подонки стреляют в голову, это те 
же бандиты, только на службе у бандитского 
государства. Майдан они уже не разгромят, 
потому что они спровоцировали войну, эти 

пердуны старые с совдеповскими мозгами 
еще не поняли, что выросло поколение, 
родившееся в независимой Украине, оно 
не привыкло к рабству, и мы видим среди 
радикалов в основном молодежь. Вслед за 
этими героями-манифестантами встанет 
намного больше людей, весной все будет 
запружено людьми, ментам и бандюкам при 
власти не знаю, насколько хреново будет (и все 
ли они выживут?). За петардами пойдет залп 
из миллионов стволов, и броня с касками не 
спасет, я думаю, менты вместе с ПР весной уже 
будут вне закона и преследоваться повсюду.

Анонім: Лично для меня ответ, кто 
виноват в происходящем, очевиден. И не 
потому что не подписали соглашение с 
Евросоюзом. А потому что сотрудникам 
правоохранительных органов позволяют 
нарушать законы, позволяют незаконно 
действовать, позволяют избивать людей. Этот 
факт увидел весь мир, видеодоказательств 
немеряно. И даже если кто-то нарушил 
закон, то обязанность правоохранительных 
органов действовать по отношению к 
нарушителю исключительно согласно и в 
пределах действующего законодательства. 
Обязанность правоохранителей ЗАДЕРЖИВАТЬ 
и предавать правосудию, а не избивать 
правонарушителей. А что мы видим? Как 
они, будучи защищенными шлемами, 
бронежилетами, щитками и т. п., избивают и 
унижают безоружных людей, стреляют в них 
из травматического оружия?

Ольга Ворожбит Сергій Грабовський

ТОТАЛІТАРНА 
ОЛІМПІАДА

СОБОРНІСТь  
НА КРОВІ

ГАНьБА  
КРАїНИ

День Соборності завжди 
був для мене світлим і радіс-
ним святом. Сім років тому 
ми вперше вийшли на міст 
Патона в Києві й спробували 
з’єднати живим ланцюгом 
обидва береги Дніпра, бо ду-
мали, що Україні бракує єд-
ності. Тоді нас було небагато. 
Щоб зайняти весь міст, людей 
не вистачило, але щороку ста-
вало більше. Цьогоріч, коли я 
приїхала туди, вже ніякої ра-
дості не було, бо того самого 
дня дізналася про першу 
смерть на Майдані, а потім 
вервечкою потягнулися інші 
скорботні новини. Відтепер 22 
січня для мене – це День 
Пам’яті… Пам’яті героїв Крут 
незалежної України. 

Максим Соловйов

15 січня у Брянську під час ес-
тафети олімпійського вогню, яка 
вже кілька місяців мандрує Ро-
сією, організатори виклали три 
рушники. Один із них вигото-
вили в самому місті, два інші 
привезли з Білорусі та України. 
«Єднання народів трьох слов’ян -
ських держав стало лейтмотивом 
усієї естафети», – зазначають ін-
формагенції. Лейтмотив такого 
ґатун  ку тільки вдруге повто-
рився в історії Ігор. А вперше 
гасло «єднання народів усіх ні-
мецьких держав» пролунало під 
час перетину олімпійським вог-
нем кордону Австрії та Німеч-
чини у 1936-му. І справ  ді, через 
якихось півтора року після бер-
лінської Олімпіади війська Тре-
тього Рей  ху ввійшли до Відня й 
відбувся аншлюс Австрії. 

Молоді люди, так звані ті-
тушки, продають власну країну 
за 200–300 грн. Саме в таку 
суму вони оцінюють свої зло-
чинні «послуги». Вибачте, але 
ж за такі гроші жити немож-
ливо, тільки виживати… Хоча 
ті персонажі, які потрапляють 
в об’єктиви камер журналістів, 
за ці кошти можуть «шикарно» 
жити й ні в чому собі не від-
мовляти, бо їм треба не надто 
багато – «бутилка водкі і си-
рок». Коли їх ловлять акти-
вісти Майдану, вони почина-
ють клеїти дурня, ніби нічого 
не знають, а платять їм за те, 
щоб гуляли Києвом. Одним 
словом, косять під свого госпо-
даря, який також уміє май-
стерно вдавати, що все гаразд і 
він тут ні до чого. 

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’яЗОК 
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