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 Факти тижня 

Я
нукович злякався. Він 
настрашився не стільки 
затятості протестуваль-
ників на київському 

Майдані і вже точно не стри-
маного осуду з-за кордону. 
Президент злякався несподі-
вано повсталих провінцій – не 
лише на Заході та в Центрі, а 
навіть на Південному Сході. 
Саме цей несподіваний спалах 
народного гніву змусив його до 
переговорів замість уведення 
надзвичайного стану. Цими 
днями Віктор Федорович, ма-
буть, уперше зрозумів: він уже 
не контролює значної частини 
держави, та навіть власну пар-
тію почав потроху випускати з 
рук, бо ж вона відмовилася 
підтримувати відверто сило-
вий варіант. Нібито влада й 
Майдан наразі оголосили 
перемир’я, однак це аж ніяк не 
заважає силовикам за тради-
ційної вже допомоги тітушків, 
ручних суддів-прокурорів та 
вже названих журналістами 
«ескадронів смерті» жорстоко 
переслідувати, бити й кидати 
до в’язниць активістів по всій 
країні. Про дотримання юри-
дичних норм, навіть позірне, 
взагалі не йдеться: режим, не 
ховаючись, намагається, з од-
ного боку, набрати якомога 
більше заручників для наступ-
ної торгівлі за них з опозицією, 
а з другого – залякати всіх ак-
тивних людей у країні. Дохо-

Президент запропонував 
опозиціонерам увійти до 
уряду, зокрема Арсенієві 
Яценюку – його очолити. 
Однак вони не пристали 
на пропозиції влади

Силують
Незважаючи на перемовини з 
опозицією, режим продовжує 
жорстокий терор проти активістів 
протестних акцій

Верховна Рада скасувала біль-
шість диктаторських законів. 
Однак залишився чинним за-
кон про «заперечення злочинів 
фашизму», яким обме жується 
вшанування воїнів УПА

місяці з перспективою дістати 
до 15 років ув’язнення. Такого 
ні Україна, ні особливо меш-
канці цих областей ніколи не 
бачили.

Украй цинічним було «упо-
корення» Запоріжжя та Дні-
пропетровська, де влада, не 
криючись, розганяла людей із 
допомогою озброєних тітуш-
ків, які вибігали з будинків 
ОДА разом із міліціонерами, 
відловлювали активістів, били 
й здавали їх на дальше кату-
вання особам у погонах. За 
пальму першості в жорсткості 
з цими двома містами можуть 
посперечатися й Черкаси, де 
влада не тільки влаштувала 
таку саму, як і у східних мега-
полісах, зачистку центру міста 
й арешти всіх, хто має сміли-
вість виголошувати вільну 
думку, а ще й підлаштувала 
провокацію для Автомайдану, 

дить уже до обшуків без ор-
дера суду під надуманими 
приводами на кшталт «фото-
графії зі зброєю на Facebook», 
як це сталося з нашим колегою 
Олександром Михельсоном, до 
якого «завітали» троє невідо-
мих, назвавшись міліціоне-
рами.

Останні зведення з Укра-
їни викликають когнітивний 
дисонанс і відчуття втрати 
часу. Кажете, на календарі 
2014-й? Ні, це більше нагадує 
1937 рік із його масовими ре-
пресіями, цілковитою сваво-
лею силових органів, нічними 
викраденнями людей, аре-
штами за намір скоїти злочин, 
абсурдними рішеннями судів, 
написаними під копірку, за-
охоченням сексотства, як за-
фіксовано, скажімо, в Запо-
ріжжі, тощо. І все це на тлі пе-
реговорів влади з опозицією в 
респектабельних кабінетах, 
заспокійливих, миролюбних 
до вульгарності заяв спікерів 
від Банкової та пацифістських 
посмішок у розмовах із захід-
ними політиками.

Спроби захоплення ОДА в 
Запоріжжі, Черкасах, Сумах та 
мітинги в Дніпропетровську 
закінчилися масовим терором 
із боку влади. Так, саме теро-
ром, адже нічим іншим не на-
звеш «пакування» всіх, хто по-
трапив під руку, звірячо жор-
стокі побиття спецпризначен-
цями з «Беркута» людей, вине-
сення всім під гребінку одна-
кових вироків: арешту на два 

Автор: 
Богдан Буткевич

Штурм Українського дому в 
Києві. Після кількох годин об-
логи протестувальники зму-
сили міліцію покинути примі-
щення, після чого воно пере-
йшло під контроль повстанців

ПОСТРАЖДАЛИЙ. 
Активіст 
Автомайдану 
Сергій Собко 
розповів, 
що після 
затримання 
в Черкасах 
«Беркут» 
стрибав по 
мітингу-
вальниках, 
підлога  
автобуса була 
мокра від крові

Самооборона Майдану, «Пра-
вий сектор» і козаки утворили 
Національну гвардію. Триває 
процес формування команду-
вання цих загонів, але МВС уже 
оголосило їх незаконними
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Відео, 
на якому 
черкаський 
активіст 
розповідає 
про побиття: 

який приїхав на допомогу чер-
кащанам.

Коли машини з киянами 
прибули ближче до першої го-
дини ночі 26 січня, провока-
тори раптом кинули «коктейль 
Молотова» у бік будівлі ОДА, а 
з-за рогу відразу вибігла що-
найменше рота беркутівців, які 
розтрощили машини й жах-
ливо били тих, хто не встиг 
утекти (детальніше на стор. 
26). Усіх: і журналістів, і зви-
чайних людей. Та цим усе й 
близько не закінчилося: на-
ступними днями в усіх містах 
тривали арешти й затримання, 
зокрема в Кіровограді, де на-
віть натяку на захоплення ОДА 
не було, Херсоні. На цей мо-
мент суди штампують вироки 
людям, містами поширюються 
чутки про десятки побитих 
майже до смерті, яких влада 
приховує в лікарнях. Наразі в 

цих трьох містах затримано по-
над 100 осіб.

У Сумах влада діяла також 
підступно, хоч і не так жорстко: 
пообіцяла мітингувальникам, 
що жодних силових дій проти 
людей, які фактично зали-
шили в раніше захопленому 
будинку ОДА невеликий пікет, 
не буде. А потім під прикрит-
тям ночі по-бандитськи напала 
й заарештувала всіх, хто по-
трапив під руку. Так само три-
ває тиск на активістів та голів 
трьох опозиційних партій в 
усіх південно-східних облас-
тях: їх затримують під будь-
якими приводами й переважно 
«закривають» на два місяці. 
Запущено програму, за якою, 
ніби в 1937 році, дільничні ін-
спектори ходять по людях і пи-
тають, чи беруть участь їхні су-
сіди в подіях на Майдані. 
Останнім акордом цього про-
цесу стало протискування Яну-
ковичем закону про так звану 
амністію, згідно з яким усі, хто 
потрапив до лап системи, є 
фактично заручниками влади, 
яких випустять, тільки якщо 
опозиція погодиться звільнити 
всі захоплені інституційні при-
міщення. Так само закони про 
скасування «диктаторського 
пакета» 16 січня досі на момент 
здачі номера не те що не підпи-
сані президентом, а навіть не 
передані йому на підпис із Вер-
ховної Ради.

Багато людей переймається 
питанням: яку ж тактику обрав 
Янукович у плані свого вижи-
вання, якщо це не відверто си-
ловий розгін Майдану? Той, 
хто наразі займає найвище в 
державі крісло, діє як людина 
із кримінальним минулим: 
здається, за тактикою «ка-
чання тєрпіли», якою пре-
красно вміли користуватися 
представники донецького 
клану в 1990-ті роки, під час 
рекету бізнесменів. У чому вона 
полягає? Та все дуже просто: 
чергування старих добрих ме-
тодів батога і пряника, тільки з 
невеличким нюансом: кожен 

Микола Азаров подав у відставку. 
Президент схвалив це рішення, поса-
ди втратив і весь склад уряду, але мі-
ністри можуть три місяці залишатись 
у статусі в. о.

Канада запровадила санкції проти 
українських посадовців, причетних 
до застосування сили проти мітингу-
вальників. Імена «нев’їзних» політиків 
наразі невідомі

наступний батіг має бути наба-
гато різкішим, а пряник – мен-
шим.

Як розповідали автору цих 
рядків досвідчені оператив-
ники, схема діє таким чином. 
Спочатку підприємця сильно 
без попередження б’ють під 
будинком. Наступного дня до 
нього приїздять переговір-
ники, які кажуть, мовляв, ви-
бачай, «попутали немножко», 
і пропонують усе вирішити 
«по чеснаку»: віддаєш поло-
вину акцій – і все буде добре. 
Якщо не погоджується, тоді 
палять машину і пропонують 
потім залишити 30% акцій. І 
так до моменту, поки «лох», 
який перебуває в постійному 
стресі від різких силових кро-
ків, погодиться на черговий 
пряник. Останній насправді є 
зовсім не пряником, але після 
всіх тортур, яких зазнає «тєр-
піла», це йому здається реаль-
ним компромісом і навіть ви-
грашем.

Саме так Янукович наразі 
намагається діяти з Майда-
ном: спочатку створити макси-
мальні проблеми, а потім, із 
величезними затягуваннями, 
піти на мінімальні поступки, 
які подаються для Заходу та 
свого ядерного електорату як 
свідчення величезної миро-
любності керівника держави. 
Плюс паралельно триває по-
стійний жорстокий пресинг на 
всіх дотичних активістів, що, 
на думку Банкової, має відбити 
бажання брати участь у про-
тестах і підкосити людський 
мобілізаційний ресурс Май-
дану.

Варто тверезо констату-
вати: жодних реальних посту-
пок від Януковича й досі немає 
– є постійні спроби «розвести 
як котят». Ця тактика може 
спричинитися до нового, ще 
більшого вибуху насильства, 
ніж був на вулиці Грушев-
ського минулого тижня. Але 
тепер у масштабах усієї країни 
й уже без можливості мирного 
врегулювання. 

Рада проголосувала за «президент-
ський» закон про амністію активістів, 
який передбачає звільнення адміні-
стративних будівель та автошляхів мі-
тингувальниками
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Виснажливе перемир’я
«Поступки» влади не усунули жодної із причин масових протестів,  
а тому не покладуть край протистоянню

Р
еволюція в регіонах, яка 
прокотилася країною остан-
нього тижня, вивела акції 
протесту на принципово но-

вий рівень і змусила владу серйоз-
ніше поставитися до переговорів з 
опозицією. Однак нав’язуваний 
режимом формат «компромісу» 
означатиме чергову втрату остан-
ньої ініціативи.

СТВОРИТИ ПРОБЛЕМУ,  
щОБ її ВИРІШИТИ
У бюрократичних колах країни 
поширений вислів: «Ми готові 
вирішити ваші проблеми за від-
повідну плату. А якщо цих про-
блем немає, то створимо їх». 
Саме таким упродовж останніх 
двох тижнів влада сформувала 
поле для «компромісу» з опози-
ціонерами та суспільством.

Пояснюючи свою відставку 
28 січня з посади прем’єр-

міністра, Микола Азаров зая-
вив, що разом з «іншими рі-
шеннями Верховної Ради» це є 
достатнім підґрунтям для до-
сягнення компромісу між полі-
тичними силами, аби «завер-
шити ту кризу, яка почалася». 

У ЄС відразу ж позитивно зреа-
гували на ухвалені в україн-
ському парламенті рішення. 
Причому, за інформацією дже-
рел, там навіть сподіваються, 
що опозиція може тепер ство-
рити уряд національної єдності 
разом із представниками Пар-
тії регіонів.

Проте Верховна Рада ухва-
лила тільки рішення про скасу-
вання частини репресивних за-
конів від 16 січня, прийнятих із 
порушенням процедури. Ін-
шими складовими «компро-
місу» нібито має стати закон 
про амністію як протестуваль-
ників, так і силовиків (голосу-
вання щодо нього постійно пе-
реносилося на момент здачі до 
друку цього числа Тижня), а 
також створення парламент-
ської тимчасової спеціальної ко-
місії (ТСК) для розробки нової 
Конституції. Однак, судячи з 
того, що Янукович затягує під-
писання закону про скасування 
законів від 16 січня та створення 
комісії, усі ці «поступки» (а не 
лише амністію) влада буде 
прив’язувати до звільнення про-
тестувальниками Майдану та 
усіх зайнятих адміністративних 
споруд по країні. Тобто повної 
капітуляції. 

Автор: Олександр Крамар

ЯНУКОВИЧ НЕ ВИКОНАВ 
ЖОДНОї ІЗ ВИМОГ 
СУСПІЛьСТВА. ВІДНОВЛЕНО 
ЛИШЕ СТАТУС-КВО  
НА РАНОК 16 СІЧНЯ
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Янукович, по суті, не задо-
вольнив жодної з вимог суспіль-
ства, переданих йому лідерами 
опозиції. Окрім ритуальної від-
ставки Азарова. Ані в. о. міністра 
внутрішніх справ Віталій Захар-
ченко, ані виконавці побиттів мі-
тингарів торік у листопаді – 
грудні, не кажучи вже про вбив-
ства й мордування останніх двох 
тижнів, ніяк не будуть притягнуті 
до відповідальності. Таким чи-
ном, знову надіслано сигнал си-
ловикам: ми своїх не здаємо, ви-
конуйте наші накази, і все буде 
добре.

В обмін на повну капітуляцію 
Майдану Янукович погодився 
лише на відновлення статус-кво 
на ранок 16 січня – того, що 
склався перед голосуванням за 
бюджет і репресивні  закони. Тут 
варто звернути увагу: сам кошто-
рис, ухвалення якого тоді й нама-
галася заблокувати опозиція, 
ніхто більше не оскаржує. Тож 
ситуація має вигляд успішної 
спецоперації режиму: ухвалені 16 
січня  закони в сухому підсумку 
використано як розмінну монету 
в тиску на опозицію і навіть час-
тину власних депутатів. При 
тому, що їх скасування було важ-
ливе для депутатів не тільки опо-
зиційних, а й провладних, які 16 
січня або були відсутні, або не ро-

зуміли, за що голосують. Адже 
спрощення процедури зняття не-
доторканності робило і їх іще 
вразливішими до тиску Януко-
вича.

Відставка Азарова також ні-
чого не змінила. Зрештою, ні в 
кого й не було сумніву, що цей 
політичний пенсіонер лише ство-
рює фасад і забезпечує «передачу 
досвіду» для «сімейних». Зрозу-
міло, що ані Арбузов, ані Захар-
ченко у своїх діях йому не підпо-
рядковувалися. Тепер в. о. 
прем’єр-міністра, як іще рік тому 
прогнозував Тиждень, став ціл-
ком закономірно Сергій Арбузов 
(див. № 52/2012). Тобто фак-
тично реалізовані давні наміри 
«Сім’ї», яких їй не вдалося здій-
снити у грудні 2012-го за браком 
підтримки в межах самого влад-
ного конгломерату.

Скасування законів від 16 
січня не зробить режим Януко-
вича менш авторитарним, аніж 
він був до їх прийняття. Крім 
того, наразі незрозуміло, чи бу-
дуть скасовані ухвали урядовців 
щодо дозволу силовикам застосо-
вувати вогнепальну зброю, обме-
ження права громадян на пересу-
вання країною, а також можливе  
рішення про збільшення чисель-
ності «Беркуту» й інших спецпі-
дрозділів до 30 тис. осіб. Якщо ні, 
то це означатиме лише, що Яну-
кович дістав можливість краще 
підготуватися до чергового зі-
ткнення із суспільством. При-
чому не факт, що він чекатиме 
для цього весни 2015 року.

Амністію протестувальникам  
затягують навіть попри те, що 
вона йде в комплекті зі звільнен-
ням від відповідальності за оче-
видно злочинні факти переви-
щення повноважень силовиками. 
Утім, навіть коли влада й погоди-
лася б на амністію, то постане пи-
тання: а який був сенс у протес-
тах? Можна було просто не вихо-
дити на вулиці, або принаймні не 
братися до активних дій, і в ам-
ністії не було б потреби. Зре-
штою, за майбутні виступи ніхто 
її і не гарантує. Тож буде сер-
йозна демотивація підставля-
тися, ризикувати власним жит-
тям і здоров’ям лише для того, 
щоб потім, на виході, мати звіль-
нення від відповідальності за від-
стоювання своєї позиції.

За збереження нинішньої 
влади навіть в умовах амністії 
відкритим питанням залиша-
ється можливість дальших нео-ф
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фіційних репресій, пересліду-
вань та утисків активістів акцій 
протесту, їхніх рідних та близь-
ких, причому з боку як органів 
влади, так і тітушків, що й зараз 
відбувається. Так само актуаль-
ною небезпекою є розправа ре-
жиму з тими регіоналами та 
представниками влади, які вия-
вили свою ненадійність, об-
равши лояльну позицію щодо 
протестувальників,  виявили го-
товність проголосувати за опози-
ційні законопроекти в парла-
менті, спробували відмовитись 
йти за Януковичем до кінця.  
Адже у президента залишаються 
дуже широкі можливості для 
тиску на них, а формальні при-
води для цього за необхідної 
прискіпливості ГПУ, МВС, по-
даткова знайдуть. У результаті 
буде зроблено необхідне ще-
плення від нелояльності на май-
бутнє, усунуто з важливих посад 
тих, на кого не можна повністю 
покластися яструбам. Відтак до 
невідворотного чергового проти-
стояння із суспільством ниніш-
ній президент підійде значно 
краще підготовленим.

Інформація, що надходить із 
регіонів, підтверджує, що ястру-
бине крило по всій країні стрімко 
посилюється. Тривають арешти й 
порушення справ проти активіс-
тів навіть у тих областях, де про-
тестувальники зайняли ОДА й 
було проголошено створення На-
родних рад. Голова облдержадмі-
ністрації Луганщини вже попере-
див, що «агресивні емісари діста-
нуть по зубах», а голова Микола-
ївської облради пригрозив «сти-
рати з лиця землі» всіляких «чу-
жаків». На ультрас «Шахтаря» в 
Донецьку розпочали полювання 
тітушки й міліція. 

Анатолій Гриценко повідо-
мив про спроби перепідпоряд-
кувати МВС армійських десант-
ників, а Штаб національного 
спротиву – про те, що Мінобо-
рони підбурює військових ініці-
ювати введення надзвичайного 
стану способом активних звер-
нень до президента з цього при-
воду і вимагає звільнення від 
тих, хто відмовляється. Особис-
тий візит Януковича на збори 
фракції ПР ввечері 29 січня, ін-
формація про «пресування» 
ним бунтівних 52 депутатів від 
ПР, які за інформацією джерел 
перед цим були готові проголо-
сувати за опозиційний варіант 
амністії «без умов», позбавляє 

сумнівів, що навіть у цій ситуа-
ції Віктор Федорович притри-
мується ястру биної позиції.

У цих умовах,  якщо Майдан в 
обмін на уявні поступки влади 
розійдеться або просто буде зму-
шений звільнити адмінспоруди й 
повернутися до «сплячого ре-
жиму», в якому перебував майже 
місяць перед радикалізацією 19 
січня, то в опозиції, а найголо-
вніше, в суспільства різко помен-
шає засобів впливу на ситуацію.

Створення комісії для роз-
робки змін до Основного Закону 
нікого ні до чого не зобов’язує. 
Якщо повернення до Конститу-
ції 2004 року не відбулося 28–
29-го січня, то ймовірність, що 
це станеться до чергових вибо-
рів глави держави у 2015 році в 
разі, коли протистояння піде на 
спад, іще менша. Натомість їх 
внесення перед самою датою во-

левиявлення стане лише під-
страховкою для владної ко-
манди на випадок електораль-
ної поразки. Янукович чи інша 
погоджена фігура може вчасно 
сісти в крісло прем’єра і пробути 
там до початку 2018 року що-
найменше (чергові парламент-
ські вибори мають відбутися 
лише наприкінці 2017-го). Та й 
саме повернення до Конституції 
2004 року – аж ніяк не поступка 
влади опозиціонерам. Цей крок 
давно бажаний для основних 
олігархів, які втрачали позиції 
на користь «Сім’ї» через надто 
широкі повноваження прези-
дента. Тому навіть «воскре-
шення» Основного Закону 
2004-го буде лише перемогою 
олігархів, які в такому випадку 
дістануть реальну користь від 
ослаблення різних гілок влади 
та їх взаємозбалансування.

До того ж не секрет, що 
останнім часом за повернення до 
Конституції-2004 активно висту-
пав один із її ініціаторів – Віктор 
Медведчук. Навряд чи це випад-
ковість. Адже за умов відро-
дження хаотичного протисто-
яння у владі зразка 2006–2010 
років цілком можна створити 
сприятливіші умови для прове-
дення російської політики в 

Україні. Зокрема, для перемоги 
«народовладного» проекту під 
гаслом «Страной управляешь 
ты!» під час парламентських ви-
борів 2017 року чи навіть раніше.

РЕВОЛюЦІЯ В РЕГІОНАх: 
СИЛА І СЛАБКІСТь
Наразі очевидно, що реальним 
вирішенням усіх названих про-
блем може стати лише повна 
зміна влади в результаті достро-
кових виборів президента й пар-
ламенту на основі нового вибор-
чого закону та складу ЦВК. До 
цього моменту країна буде при-
речена жити в умовах вимуше-
ного перемир’я з постійним на-
гнітанням пристрастей та періо-
дичними спалахами протисто-
яння. За того формату, який за-
раз нав’язує опозиції влада, воно 
виснажуватиме сили протесту-
вальників, провокуватиме роз-
чарування й роздратування де-
далі ширших верств населення, 
негативним чином позначати-
меться на соціально-еко номічній 
ситуації в країні та її вразливості 
до російського втручання. Тим 
часом сам режим Януковича ма-
тиме всі можливості для наро-
щування м’язів та врахування 
поперед нього негативного до-
свіду.

Однак поступливість опози-
ції, яка наразі зосередила всі сили 
на нюансах закону про амністію, 
свідчить, що її лідери не досить 
впевнені в можливості дотиснути 
владу. 

Революція в регіонах хоч і 
змусила владу повернутися до 
серйозних переговорів, однак 
має низку вразливих місць. Так, 
виступи в усіх обласних, а потім і 
в низці районних центрів за-
стали режим зненацька. Він не 
мав можливості розосередити 
сили для заходів у відповідь, бо 
всі відповідні ресурси було стяг-
нуто до Києва. Спроба розши-
рення території Майдану, ра-
ніше локалізованого в центрі 
столиці, на всю країну справді 
нагнала паніки на регіоналів та 
представників місцевих адміні-
страцій, як і перший кількасот-
тисячний мітинг у Києві 1 
грудня. Одначе, як і тоді, влада 
вже за кілька днів змогла пере-
йти в наступ, а повсталі регіони 
ви явили низку своїх слабких 
місць.

Активізація протестів у регіо-
нах та захоплення адмінбудівель 
відбувалися переважно не- або 

Якщо Майдан 
зараз розійдеться 
або повернеться у 

«сплячий режим» у 
якому він 

перебував місяць 
перед 19 січня, то 

можливостей у 
опозиції, а 

найголовніше – в 
суспільства 
впливати на 

ситуацію різко 
поменшає

ВЗЯЛИ 
ЗАРУЧНИКІВ? 

Перед самою 
здачею в друк 

цього числа Тижня 
232 депутати 
парламенту  

(189 регіоналів,  
32 комуністи та 

кілька 
позафракційних) 

таки 
проголосували за 

владний 
законопроект Юрія 

Мірошніченка, 
який передбачає 

можливість амністії 
для 

протестувальників 
лише в обмін на 

звільнення 
адміністративних 

будівель та 
автошляхів (до 

яких можуть 
зарахувати й 

територію 
Євромайдану). За 

інформацією 
депутатів, це 
сталося після 

персонального 
залякування 

Януковичем низки 
депутатів фракції, 

які перед цим 
виявили готовність 

підтримати 
опозиційний 

проект звільнення 
активістів Майдану 

від кримінальної 
відповідальності 

без будь-яких умов
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ЯКщО СПРАВА ОБМЕЖИТьСЯ 
АМНІСТІєю, ТО ПОСТАНЕ 
ПИТАННЯ ЯКИЙ БУВ СЕНС  
У ПРОТЕСТАх? 



малоорганізовано. Це оголило 
проблему відсутності єдиних ко-
ординуючих структур кампанії 
спротиву. Лише в тих західних 
регіонах, де опозиція мобілізу-
вала більшість у обласних радах, 
вдалося створити виконавчі ко-
мітети і зробити спробу відкли-
кання повноважень у ОДА.

У центральних областях за-
хоплення адмінбудівель стало 
можливим переважно через 
відсутність на місцях «Бер-
кута» й інших спецзагонів та 
ефект несподіваності (влада 
все-таки, схоже, не чекала «та-
кої зухвалості»). І як проде-
монстрував досвід Черкас, а 
потім і Сум, порівняно незна-
чної кількості агресивних си-
ловиків виявилося досить, аби 
позбавити протестувальників 
усіх здобутків і навіть учинити 
масові розправи. На Сході тим 
часом влада втримала ситуа-
цію, мобілізувала тітушків і 
вчинила показово-заляку ва-
ль ні (Запоріжжя та Дніпропе-
тровськ) або запобіжні (цьку-
вання ультрас і активістів на 
Донбасі та Харківщині) роз-
гони акцій протесту.

Дальша пасивність мешкан-
ців цих регіонів засвідчила, що 
вони вже не готові підтримувати 
режим, але й не готові брати 
участь у протестах – через загрозу 
застосування проти них сили. Де-
далі помітнішими стають спроби 
розкрутити тему «проросійських» 
та «бандерівських» регіонів.

Захоплення ОДА, облрад та 
інших адмінбудівель було 
швидше символічним, аніж прак-
тичним кроком. Причина – від-
сутність у Народних рад, які там 
було проголошено, не те що «апа-
рату примусу» (необхідного для 
забезпечення виконання рішень), 
а навіть дієвої самооборони, здат-
ної захистити їх самі. Контроль 
над регіонами й надалі здійсню-
ють міліція, прокуратура та суди, 
підпорядковані де-юре чи де-
факто президенту. Через Подат-
кову  влада все ще збирає податки 
в областях. Тому механічне від-
кликання облрадами низки по-
всталих регіонів на Заході делего-
ваних повноважень від ОДА може 
швидко виявитися пасткою. Адже 
забезпечити фінансування бю-
джетних витрат за нинішнього 
підпорядкування місцевих подат-

кових та продовження сплати їм 
податків буде неможливо, а уряд 
може спробувати «провчити» 
бунтівників, припинивши пере-
рахунок туди коштів.

Порівняно пасивна пове-
дінка влади щодо захоплених 
регіонів, вочевидь, пояснюється 
не лише небажанням розпоро-
шувати сили та їх обмеженістю, 
а й розрахунком: у разі «вирі-
шення питання» в Києві повер-
нути контроль на місцях за ни-

нішньої ситуації буде порівняно 
просто. Водночас проросійське 
лобі у владі може спробувати 
свідомо грати на розкол між ре-
гіонами. Саме йому вигідно, 
щоб дезінтеграцію ініціювали 
«сепаратисти із західних облас-
тей», які в контексті втягування 
частини України під владу Росії 
є очевидним електоральним ба-
ластом. 

«Революція в 
регіонах» хоч і 
змусила владу 

повернутися до 
серйозних 

переговорів, однак 
має низку 

вразливих місць
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СКАСУВАННЯ ЗАКОНІВ ВІД 16 
СІЧНЯ БУЛО ДЛЯ ДЕПУТАТІВ 
ІЗ ПР НЕ МЕНШ ВАЖЛИВИМ, 
АНІЖ ДЛЯ ОПОЗИЦІОНЕРІВ 



Спілкувалася 
Валерія 

Бурлакова 

Леся Оробець:
«Судочинства в Україні  
немає. є система розправи»

В
она завжди на передовій. 
Це її, матір двох дітей, 
штовхають на землю, «від-
тісняючи», бійці «Бер-

кута». Це вона, а не численні лі-
карі має всю інформацію про 
поранених і загиблих. Це вона, 
не кажучи нікому, щоб не сіяти 
паніки, шукає в моргах трупи 
активістів.

Народний депутат і фахо-
вий юрист розповіла Тижню 
про щоденні погрози, правоо-
хоронців, які «без пафосу та 
заяв» переходять на бік по-
встанців, і перемогу, за яку 
можна віддати все.

У. Т.: Важко сумніватися в тому, 
що вам часто погрожують… Ви 
якось намагаєтеся реагувати на 
це, скажімо, скаржитися до мі-
ліції? Чи у зверненні до правоо-
хоронців зараз мало сенсу?

– Так, звісно, щоночі надхо-
дить у середньому три есемески 
або дзвінки з обіцянками вбив-
ства. Щодо прокльонів та образ, 
то вже й не рахую. Логіки звер-
нення до міліції не бачу жодної, 
довіри до так званих правоохо-
ронних органів після 30 листо-
пада немає. Тому намагаюся на 
цих погрозах не концентрува-
тися – всі під Богом ходимо. 
Ним більше переймається моє 
оточення, ніж я, – хлопці із са-
мооборони Майдану пообіцяли 
мене замкнути в кімнаті й не ви-
пускати, якщо не дотримувати-
муся правил безпеки. Тож тепер 
мушу берегтися, бо самообо-
ронці, на відміну від нічних пи-
сак, слів на вітер не кидають.

У. Т.: Ви багато спілкувались із 
силовиками – і на передовій,  
і, напевно, «в тилу». Чи чули 
якісь підтвердження постійних 
чуток про те, що серед них є 
охочі перейти на бік протесту-
вальників «під гарантії»?

– Є люди, які переходять. 
Без пафосу та заяв – просто пи-
шуть рапорти про звільнення і 

йдуть. Вони не готові робити 
публічні заяви, бо пережива-
ють за безпеку своїх родин. 
Кількох із них бачила на Май-
дані. На жаль, це переважно 
рядові працівники та керів-
ники нижчої ланки. Керівни-
цтво ж силових структур 
«Сім’я» так перетрусила під 
себе, що там фактично немає з 
ким говорити. Але робота ве-
деться…

Звісно, легше було б працю-
вати за наявності людини – га-
ранта безпеки емвеесників, які 
підтримають народ. Ця людина 
має бути керівником спротиву, 
визнаним як народом, так і 
міжнародною спільнотою. Але 
маємо те, що маємо.

У. Т.: Яка приблизно кількість 
поранених учасників протестів 
на сьогоднішній день, якщо 
можливо взагалі її оцінити?

– Кілька сотень людей з 
ушкодженнями різного сту-
пеня тяжкості. Точні дані вам 
не скаже ніхто з багатьох при-
чин. Офіційна медицина ними 
не оперує, бо багато постражда-
лих лікуються в польових гос-
піталях, щоб не наражатися на 
небезпеку викрадення міліцією 
з лікарень. А медики Майдану 
даних не оприлюднюють, бо в 
них немає часу підбивати ста-
тистику – дуже багато роботи.

У. Т.: Як особисто ви ставитеся 
до сьогоднішнього протисто-
яння на Грушевського, чи бачите 
в ньому сенс? Адже в перші го-
дини опозиційні політики за-
кликали людей відійти звідти.

– Саме нездатність влади 
почути людей спровокувала ра-
дикалізацію мирного протесту. 
Доведені до відчаю, вони по-
чали діяти так, як діє вулиця, – 
відповідати силою на силу. Зу-
пинити це вже було немож-
ливо, тому єдине, що могли б 
зробити політики, – добитися 
максимально швидкого зни-

ження градуса протистояння. 
Зважаючи на постійні провока-
ції влади, це було дуже важко 
зробити, але, тільки-но почався 
переговірний процес, ситуація 
більш-менш нормалізувалася. 
На кожну силову дію з боку 
влади народ відповідатиме 
протидією. Чи варто звільняти 
Грушевського? На мою думку, 
лише тоді, коли буде створено 
умови, за яких ні 30 листопада, 
ні подальші криваві події не 
зможуть повторитися. А це 
означає, що лише після звіль-
нення незаконно затриманих 
та покарання відповідальних за 
злочини. Причому не лише ви-
конавців, а й головних замов-
ників, зокрема Захарченка. Ну 
й, звісно, скасування диктатор-
ських законів.

У. Т.: Чи знаходять підтвер-
дження дані про безліч невпіз-
наних трупів у моргах? Свого 
часу нардеп Ігор Мірошниченко 
спростував цю інформацію, од-
нак деякі діячі й далі наголошу-
ють на тому, що це так…

– Така інформація надхо-
дить регулярно – двічі-тричі на 
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тиждень. Психологічно дуже 
важко – щоразу необхідно пе-
ревіряти, а на це потрібні час і 
сили. Зазвичай нікому ні про 
що не кажу – сама перевіряю, 
щоб не сіяти паніки. Жодного 
разу дані не підтвердилися. 
Часто за цим криється злий 
умисел: відволікти, забрати 
час, залякати. Тому зупини-
мося на тому, що є, – наші дже-
рела це не підтверджують.

У. Т.: Як ви оцінюєте хід перего-
ворів опозиції з Януковичем? Чи 
справді вони можуть допомогти 
врегулювати ситуацію в країні?

– Дуже на це сподіваюся. 
Але надій небагато, бо грати в 
карти з шулерами – справа не-
вдячна. Янукович постійно ду-
рив український народ, зо-
крема й щодо підписання 
Угоди про асоціацію. Тому єди-
ною умовою успішності пере-
говорів, які однозначно по-
трібні, бо необхідно викорис-
товувати всі можливості вирі-
шення проблеми малою 
кро в’ю, є готовність влади 
чути власний народ, вийти з 
паралельної реальності та ви-

конати першочергові вимоги 
протестувальників. Влада і 
досі думає, що люди стоять за 
гроші й що, трохи натиснувши, 
наповнивши інформаційне 
поле страхом, вона реалізує 
власний сценарій умиротво-
рення Майдану: мінімальні 
подачки опонентам і реальні 
репресії після того, як протес-
тувальники розійдуться. Поки 
вона веде переговори з такої 
позиції, успіх малоймовірний. 
Щоправда, є інформація про 
вагання вже в таборі регіона-
лів. Тож сподіватимемося на 
краще і працюватимемо, щоб 
не сталося найгірше.

У. Т.: Чи залишився бодай 
якийсь механізм впливу на «не-
залежні» українські суди? Який 
з останніх процесів, можливо, 
вразив вас найбільше? Чи вже 
нічого не дивує?..

– Судочинства в Україні не-
має. Є система розправи над 
«ворогами влади». Судова гілка 
має бути реформована однією з 
перших, бо в ній усе побудовано 
так, що для справжніх людей 
там місця не знаходиться. 
Лише для гвинтиків каральної 
системи.

Щодо процесу, який вра-
зив… Немає судових процесів, 
є клоунада, де кожному кло-
уну – судді, прокуророві, слід-
чому – відведена його роль. 
Звинувачення написані під 
копірку в Адміністрації прези-
дента і розіслані як темники. 
Слідчий контролює суддю та 
прокурора, прокурор – слід-
чого й суддю, суддя – слідчого 

і прокурора. Така собі новітня 
«каральна трійка» під керів-
ництвом АП. Вони самі розу-
міють, наскільки вони ведені, 
але нічого не протиставляють 
цьому. Хоча ні, ті, у кого людя-
ність переважає, просто вихо-
дять із цієї системи… Є і такі.

У. Т.: Як ви хоча б двома сло-
вами описали б періодизацію, 
етапи Майдану? Можливо, за-
лежно від зміни актуальних на 
площі гасел: «Батя, старайся», 
«Батя, ты перестарался», «Батя, 

мы стараемся»… Яким буде на-
ступний етап?

– Знаєте, зараз я не готова 
аналізувати чи періодизувати 
Майдан як такий – на це ще час 
буде. Більше розглядаю його як 
живий механізм, який робить 
ті чи інші кроки. Ось аналізу-
вати їх успішність – це те, чим 
варто займатися. Бо відповідно 
їх треба посилювати і закріп-
лювати або відмовлятися від 
недієвих чи навіть програш-
них. А щодо гасла наступного 
етапу, то найадекватнішим 
мало б стати «Вітя, чао!». При 
цьому не лише як конкретна 
особа, а як система керівництва 
держави, побудована на полі-
тичній монополії, корупції та 
кабальності.

У. Т.: Які головні завдання зараз 
стоять перед Майданом, по-
точні, найактуальніші?

– І далі інституалізуватися. 
Народна рада має розширюва-
тися за рахунок громадських 
активістів, створювати прото-
типи виконавчих органів, про-
понувати вирішення поточних 
соціальних та економічних 
проблем не лише Майдану, а й 
цілої країни. Потрібно вдоско-
налювати координацію роботи 
з регіональними Народними 
радами та Майданами. Загалом 
якщо зараз сприймати Майдан 
як самоорганізовану мережу, то 
зараз саме час її систематизації 
за напрямами дії та завдан-
нями. Десь це вже відбулося, 
наприклад, функція безпеки 
лягла на самооборону, десь ця 
робота ще на початковій стадії.

Ну й найактуальніше зав-
дання – захистити своїх усіма 
можливими методами.

У.Т.: Ви впевнені у перемозі? 
Чому?

– Бо я щодня на Майдані, у 
лікарнях, у судах бачу людей, 
які готові за цю перемогу від-
дати все. Спілкуючись із мілі-
цією по той бік барикад, такого 
бажання, такого горіння не ба-
чила. Вона просто жорстоко ви-
конує наказ, за що отримує 
гроші. Тому ми не маємо права 
програти, в нас вірять люди. 
Майдан – останній форпост 
проти диктатури. Мусимо його 
втримати, розвинути, що вже 
відбувається, зважаючи на по-
ширення Майдану в регіонах… 
І перемогти. 
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НА КОЖНУ СИЛОВУ ДІю  
З БОКУ ВЛАДИ НАРОД 
ВІДПОВІДАТИМЕ ПРОТИДІєю



Пане президенте, де Булатов?
Уже тиждень ніхто не бачив одного з лідерів Автомайдану  
Дмитра Булатова. Міліція відмовчується

А
втомайдан є одним із най-
активніших структурних 
підрозділів Євромайдану 
в Києві. Десятки акцій у 

столиці та регіонах – підтвер-
дження цього. Реакція на таку 
активність не забарилася. Авто-
майданівців залякували та пере-
слідували, у частини з них вилу-
чали права й намагалися за-
брати машини. Останнім часом 
активістів почали бити та викра-
дати. Загалом, за даними органі-
зації «ЄвромайданSOS», станом 
на 27 січня в Україні розшуку-
вали щонайменше 27 людей, се-
ред яких один із лідерів Авто-
майдану Дмитро Булатов. 

«Кучма, де Гонгадзе?» – пи-
сали активісти на плакатах у ве-
ресні 2000 року, після зникнення 
опозиційного журналіста. Споді-
ваючись на краще, ми воліли б 
поставити аналогічне запитання 
щодо Дмитра Булатова ниніш-
ньому президентові. Одне його 
слово – і силовики розпочали б 
повномасштабне розслідування. 
Але Янукович мовчить...

ЗВИЧАЙНИЙ АКТИВІСТ
Відчиняються двері. До кімнати 
заходить високий чоловік 30–35 

років. Він швидко підходить до 
столу і просить увімкнути «5 ка-
нал», бо скоро показуватимуть 
сюжет про Автомайдан. «З нами 
були «плюси», але, наскільки 
знаю, вони ще не встигли змонту-
вати», – дещо збуджено каже й 
уважно вдивляється в екран. 
Дмитро Булатов – громадський 
активіст, голова правління ГО 
«Соціально відповідальне сус-
пільство», один із лідерів Авто-
майдану. Говорити починає нео-
хоче, відриваючись від справ. 
Дуже нервує, скаржиться, що не 
може відповідати на десятки те-
лефонних дзвінків одночасно. На 
додачу купа повідомлень у 
Facebook, на які не вистачає часу. 
До того ж його регулярно просять 
виступити на сцені Майдану або 
допомогти розібратися з даішни-
ками, які намагаються відібрати 
права після всім відомого візиту 
до «Межигір’я» 27 грудня. Під 
рукою телефон і планшет. 

«Ви вже вибачте, що я під час 
розмови вечеряю, – одразу ж 
звертається активіст. – Добу 
майже не їв нормально». Пропо-
нує ставити свої запитання. «На-
віть компрометуючі», – жартує. 
«Вибачте, маю відповісти на дзві-

нок», – відволікається на учасни-
ків Автомайдану, в яких віді-
брали машину.

Ця зустріч відбулася майже 
місяць тому, на початку січня. 
Саме тоді автомайданівці за-
явили про силовий тиск і переслі-
дування міліцією після масштаб-
ної акції неподалік резиденції Ві-
ктора Януковича в Нових Петрів-
цях. Через кілька днів до автомо-
білістів стали приходити інспек-
тори, вимагаючи підписати про-
токоли про нібито відмову зупи-
нитися на вимогу даішника. Са-
мого ж Булатова тоді викликали 
на допит як свідка. Щоправда, в 
іншій справі – про блокування 
доріг. Але адвокат Автомайдану 
Дмитро Йовдій заявляв, що про-
вадження пов’язане саме з актив-
ністю Булатова й, зокрема, візи-
тами автомобілістів до «Межи -
гір’я». 30 грудня справу нібито 
закрили через «амністування» 
учасників масових акцій, проте 
вже 10 січня Дмитра знову ви-
кликали на допит. «Мені зателе-
фонував слідчий із Володимир-
ської, 15 і викликав на допит. 
Справа повернулася з прокура-
тури, і ніхто її не закрив», – писав 
тоді активіст у Facebook.

За кілька днів до цього, під 
час особистої розмови з корес-
пондентом Тижня, він настій-
ливо просив не вживати слів на 
кшталт «лідер» та «організатор 
Автомайдану», оскільки, як він 
припустив, серед активістів мо-
гли вишукувати людей для «ней-
тралізації». Яким саме чином, не 
уточнював. Говорив про судові 
позови щодо позбавлення прав і 
засоби протидії. «Кажіть просто 
– активіст. Ми всі активісти, й за-
ходи наші вигадуємо спільно, 
працюємо спільно. Лідерів у нас 
немає», – переконував він. І до-
дав, коментуючи візити міліціо-
нерів: «Вони хочуть, щоб ми зля-
калися. Але акцій стане більше, 
вони будуть креативнішими».

ПАСТКА І ЗНИКНЕННЯ
На запитання щодо спроб за-
лякування чи переслідування 

Автор:  
Стас Козлюк
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лідер Автомайдану відповідав 
ствердно. Щоправда, прямо про 
методи і засоби невідомих не го-
ворив. «Були погрози і на Skype, і 
на мобільний, і на електронну по-
шту, Facebook. Не повірите, на-
віть були «раптові» зустрічі на ву-
лицях. Переказували поперед-
ження. Звісно, ми у відповідь вда-
ємося до певних заходів безпеки, 
але їх я не називатиму».

19 січня в Києві, після черго-
вого безплідного Народного віча 
майданівці стали вимагати рішу-
чих дій. Тоді ж Автомайдан за-
пропонував мирний пікет бу-
дівлі парламенту, що на вулиці 
Грушевського. І акція справді 
починалася як мирна – кілька 
автомобілів із прапорами 
під’їхали до міліцейського кор-
дону, активісти просили їх про-
пустити. Проте за кількадесят 
хвилин розгорілися справжні ву-
личні бої. Із застосуванням «кок-
тейлів Молотова», сльозогінного 
газу та світло-шумових гранат. 
Тоді ж почали зникати акти-
вісти. Коли з вулиць, а коли з лі-
карень. Попри те що автомайда-
нівці відхрестилися від силових 
дій поблизу урядового кварталу, 
вони стали на захист постражда-
лих активістів, намагаючись 
убезпечити їх від «викрадення» 
силовиками. Так було в ніч із 22 
на 23 січня, коли міліція плану-
вала вивезти в невідомому на-
прямку потерпілих із лікарні на 
Братиславській у Києві. Авто-
майдан заблокував транспорт 
силовиків. Між протестувальни-
ками та беркутівцями відбулися 
сутички, у результаті яких 
останні відступили. 

А приблизно о 4-й ранку того 
самого дня спецзагін влаштував 
пастку для автомайданівців – за 
чутками, це справа рук тієї самої 
роти, яка була 11 січня заблоко-
вана біля Святошинського РУВС 
після побиття людей у район-
ному суді й змушена потім про-
йти коридором ганьби між 
людьми зі знятими масками та 
шоломами. Вийшовши на час-
тоту Автомайдану в інтернеті, 
вони запустили дезінформацію 
про те, що нібито на Кріпосний 
провулок, 17, просто біля кордону 
внутрішніх військ, б’ють людей. 
Коли приїхало кілька машин, до-
рогу їм заблокував автобус із 
«Беркутом», людей витягали з 
авто й нещадно били. Також були 
розтрощені їхні автомобілі. Як 
з’ясувалося згодом, на активістів 

влаштували ледь не справжнє 
«сафарі» – за ніч зникло понад 15 
учасників Автомайдану. Біль-
шість із них знайшли в міліцей-
ських райвідділках. Окрім Була-
това. Саме з тієї ночі із ним немає 
жодного зв’язку. У міліції запев-
нили, що такої людини ніхто не 
затримував і в райвідділках її не-
має, так само як і машини акти-
віста.

«Ми збиралися їхати того дня 
після обіду пікетувати Посоль-
ство Австрії, щоб закрили ра-
хунки Клюєва і родини Азарова, 
– розповів народний депутат від 
«Батьківщини» Володимир Яво-
рівський. – Але після обіду Дми-
тро не виходив на зв’язок, деякий 
час ішли гудки, але він уже не 
відповідав. Потім, вочевидь, його 
телефон розрядився».

В Автомайдані припускають, 
що їхнього лідера в ніч на 23 
січня разом з іншими активіс-
тами міг викрасти «Беркут». Ав-
томобілісти повідомили, що Бу-
латов на той момент перехову-
вався, проте час від часу виходив 
на зв’язок. Востаннє це сталося 

ввечері 22 січня. Відтоді всі кон-
такти були втрачені. 24 січня Мі-
ністерство внутрішніх справ від-
крило кримінальне провадження 
за ч. 1 ст. 115 Кримінального ко-
дексу (умисне вбивство). 

Однак, за словами Дмитра 
Йовдія, за тиждень, що минув 
від моменту зникнення акти-
віста, міліціонери нічого не зро-
били для його пошуку. «Незва-
жаючи на те що телефон Дмитра 
був увімкнений ще протягом до-
сить тривалого часу після зник-
нення (і, ймовірно, вимкнувся 
внаслідок розрядження акуму-
лятора), від мобільного опера-
тора не отримано роздруківки 
дзвінків, – зазначив адвокат. – 
Не застосовані технічні засоби 
для виявлення його місцезнахо-
дження, яке можна встановити 
за дзвінками з його номера. Та-
кож досі не отримано відомос-
тей, чи перетинав Дмитро Була-
тов державний кордон України, 
що є вкрай важливою обстави-
ною для з’ясування причин його 
зникнення. Враховуючи знач-

ний резонанс справи, ця інфор-
мація мала бути одержана про-
тягом кількох годин». 

Йовдій звернувся до СБУ м. 
Києва з проханням долучитися 
до пошуків через бездіяльність 
міліції. Своє занепокоєння зник-
ненням Булатова висловила та-
кож міжнародна організація 
Amnesty International. Його спра-
вою займається дослідниця Хеза 
МакГіл. «У зв’язку з активністю 
він може бути добре відомий 
українській владі, – каже Богдан 
Овчарук, прес-секретар Amnesty 
International Україна. – Його 
зникненню передував напад 
«Беркута» на колону автомобі-
лістів. У нас є побоювання, що 
спецзагін відстежував усіх учас-
ників Автомайдану. У той час як 
стало відоме місцезнаходження 
більшості затриманих, у Мініс-
терстві внутрішніх справ зая-
вили, що поміж них Булатова не 
було. Автомобіля Дмитра теж 
немає. Крім того, є побоювання, 
що він може бути підданий кату-
ванню».

Прикметно, що нещодавно 
було опубліковано так званий 
темник від влади для підконтро-
льних телеканалів, у якому про-
понується казати, що нібито 
Дмитро переховується в Угор-
щині або Чехії й обірвав усі 
зв’язки з Україною через страх за 
своє життя. Як не згадати повідо-
млення провладних каналів у 
2000–2001-му, що Георгія Гонга-
дзе бачили в Чехії! Але згадувати 
вперто не хочеться. Щоб не на-
врочити.

«Ми дослідили ланцюжок: 
від київських бандитів він тяг-
неться аж до Адміністрації прези-
дента, – заявив Володимир Яво-
рівський. – У цій справі диригує 
заступник голови АП пан Чмирь 
(Юрій Чмирь. – Ред.). Звичайно, 
ми не слідчі, але, оскільки право-
охоронні органи нічого не роб-
лять, хочемо їм допомогти. Про-
понуємо допитати цих людей».

Автомайданівці не планують 
відмовлятися від своїх акцій і по-
силюють заходи безпеки. Водно-
час активісти оголосили винаго-
роду за інформацію про місцез-
находження Дмитра. За словами 
одного з учасників руху Олексія 
Гриценка, Автомайдан збільшив 
винагороду зі 100 тис. грн до 200 
тис. грн ($25 тис.). Повідомляти 
інформацію щодо Дмитра про-
сять за телефонами 093-18-333-
40, 050-800-01-67. 

Напад 
«Беркута» 
на активістів 
Автомайдану 
23 січня 
можна 
побачити тут:

Автомайданівці не 
планують 

відмовлятися від 
своїх акцій і 

посилюють заходи 
безпеки
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В АВТОМАЙДАНІ 
ПРИПУСКАюТь,  
щО ДМИТРА БУЛАТОВА  
МІГ ВИКРАСТИ «БЕРКУТ»



Спілкувалася  
Валерія Бурлакова

Руслан Андрійко:  
«У нас один варіант – виграти. 
Якщо ми хочемо вижити»
Комендант Революційної комендатури столиці про прагнення 
справедливості, будні Майдану та сльози побратимів

27
-річний Руслан Анд -
рійко вже другий мі-
сяць практично живе 
в захопленій будівлі 

Київради. Тут він комендант, від-
повідальна за організацію всіх 
процесів людина. Спочатку, каже, 
було складно. Але тепер живий 
організм КМДА працює як годин-
ник. У певних сферах наочно де-
монструє те, якою протестуваль-
ники бачать Україну своєї мрії. 

У. Т.: У чому полягають ваші 
обов’язки в КМДА? Як минають 
«звичайні» день і, звісно, ніч ко-
менданта? 

– У КМДА я виконую функції 
організатора всіх внутрішніх про-
цесів – від прибирання примі-
щення до забезпечення дровами, 
участі людей у мітингах тощо. На 
самому початку все це було досить 
складно робити. Доводилося не 
спати по три доби... Утім, зараз 
уже набагато простіше. Є чіткий, 
налагоджений механізм роботи. 
Все працює як годинник!

Передусім це служба охорони, 
найчисленніша та наймасовіша. 
Хлопці забезпечують дисци-
пліну в КМДА, протидіють прово-
каціям. Саме вони мобілізують 
людей на акції та в разі небезпеки 
штурму. Також є інтендантська 
служба, яка забезпечує чистоту 
в приміщеннях. Є, звичайно, 
служба медицини, що надає до-
помогу, починаючи з видачі льо-
дяників від кашлю й закінчу-
ючи складними операціями. Лі-
карі КМДА бачили і ножові пора-
нення, і прострелені очі, і покалі-
чені ноги...

Крім того, у КМДА є інформа-
ційний центр, кухня, склад із хар-

чами. Є в нас і комунікація з цен-
тральним штабом, який міститься 
в Будинку профспілок.

Зараз плануємо створення 
Народної ради Києва, вона базу-
ватиметься безпосередньо в залі 
засідань. 

У. Т.: що чути про небезпеку 
штурму?

– Штурмувати нас обіцяють 
постійно. То тітушки нібито ата-
кують, то російський «Витязь»... 
Чесно кажучи, мозок це вже не 
сприймає. Але ми все одно оброб-
ляємо всю інформацію. Наше 
першочергове завдання – запо-
бігти будь-яким виявам паніки. 
Потрібно, щоб будівля організо-
вано працювала, щоб поранені 
могли дістати медичну допомогу, 

щоб охоронна гвардія була мобі-
лізована, озброєна і дала відсіч 
будь-яким спробам захопити 
КМДА. Якщо буде дуже жорсткий 
сценарій із застосуванням зброї, 
маємо мінімізувати наші втрати в 
цій будівлі й узагалі на Майдані.

У. Т.: Певна річ, завтра може тра-
питися що завгодно, і післязавтра 
теж... Але на сьогоднішній день 
який був найскладніший момент?

– Щодня є якісь провокації, 
втім, здебільшого це інформацій-
ний мотлох, який закидає влада. 
Сьогодні її представники зрозу-
міли, що не можуть нас взяти ту-
пим приступом, тому постійно за-
стосовують брудні інформаційні 
провокації. Поширюють чутки, 
що тут когось б’ють, душать, ґвал-
тують у підвалах НКВД – КМДА, 
що тут антисанітарія чи прорвало 
труби... Інформаційними атаками 
влада намагається дискредиту-
вати наш протест, показати, що 
тут перебувають якісь екстре-
місти. У результаті більше часу до-
водиться пояснювати журналіс-
там, як є насправді, ніж вирішу-
вати реальні проблеми. 

Особисто я проводжу тут що-
найменше 16 годин на добу. І про 
кожен день є що розповісти... За 
нами закріплена барикада біля 
ЦУМу – найбільш піддана прово-
каціям. Ми їх усі відбивали. Був і 
штурм – тяжкий ранок, коли бер-
кутівці пішли на КМДА, оточили 
будівлю, але дістали гідну відсіч. І 
з бранспойтів їх поливали, і ди-
мові шашки пішли в хід.

Поза сумнівом, одна з най-
складніших ночей була, коли по-
чалася бійня на Грушевського. 
Було чимало поранених.

У. Т.: Як відбувається розподіл по-
страждалих: стихійно, за фахів-
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цями? Адже медпункт є і в Бу-
динку профспілок, і на підступах 
до Грушевського...

– Хто де ночував – приходить 
у той медпункт, когось підвозять. 
Це відбувається швидше стихійно. 
Але сама медична допомога нада-
ється вчасно, організовано, на 
високому рівні. Є і фахові лікарі. І, 
звісно, є відповідальна, яка на по-
стійній основі працює керівником 
медичної служби КМДА та контр-
олює абсолютно всі процеси. 

У. Т.: Зрозуміло, що люди приїж-
джають, що навкруги тисячі об-
лич... Але, можливо, хтось 
запам’ятався найбільше?

– Було кумедне непорозу-
міння. Прийшов чоловік дуже ек-
зотичної зовнішності, з дредами й 
відразу попрямував у коменда-
туру, хоча туди пропускають не 
всіх. Зчинилася невеличка штов-
ханина. А потім виявилося, що це 
Джоел Голмс, номінант на дві 
премії «Ґреммі», зірка світового 
рівня. Він спочатку поображався 
задля порядку, але потім заграв 
нам на піаніно. Дуже крута му-
зика...

Взагалі вражають усі люди. 
Їхня щирість, віддача. Це перший 
протест, під час якого я побачив: 
його підтримує та фінансує народ. 
Це соціальна, національна рево-
люція, це революція середнього 
класу. Я побачив, як люди несуть 
кошти: бабуся дає останні дві 
гривні, підприємець дає, скажімо, 
п’ятдесят тисяч гривень. Побачив, 
як несуть харчі, які вже нікуди по-
діти... Це реальний протест. І ре-
альні українські люди, яких об’єд -
нала ненависть до режиму. 

У. Т.: Які нагальні потреби в КМДА?
– Потреби ані в харчах, ані в 

одязі зараз немає. Але є оборонні 
потреби: камуфляж, бронежи-
лети, балони, каски, маски... Не-
обхідні кошти, дрова, бензин, ме-
дикаменти. Але найбільше – при-
сутність кожної людини. Це голо-
вне. Бо доки тут будуть люди, доти 
триватиме протест. 

У. Т.: Скільки приблизно людей 
перебуває в КМДА зазвичай?

– На постійній основі зазви-
чай тут перебуває близько 400. 
Але на ночівлю приходить ду-
же багато. Це може бути і тисяча,  
і півтори тисячі осіб. Намагаємося 
розмістити якомога більше лю-
дей, які беруть участь у револю-
ційних подіях.

У. Т.: А міліція заходить? Часто на-
магається навідатися, бо, напри-
клад, нібито щось десь вкрали?

– Як приходять, так і йдуть. 
Не пускаємо їх усередину, бо це 
наші вороги. Зараз ми організу-
вали безпеку силами своєї охо-
рони. Маю зізнатися, що на по-
чатку революції це було доволі 
проблематично. Служба охорони 
тільки формувалася, траплялися 
крадіж  ки. Знаходилися люди, 
які намагалися нажитися на про-
тесті. «Ков  басні терористи» були, 
нерідко крали телефони, план-
шети.

Мій побратим зі Львова приї-
хав підтримати нас. Приїхав із 
запаленням легенів! Він грав на 
саксофоні тут, у КМДА. І в нього 
той саксофон украли... Я вперше в 
житті побачив, як Юрко плаче. Ін-
струмент йому подарував покій-
ний батько. З ним пройшли всі 
революції, всі фестивалі... І навіть 
коли в нас не було грошей на 
квитки додому, допомагав той 
саксофон. Навіть таке було. 

Але за кілька тижнів крадіїв 
було затримано. Вони у всьому 
зізналися, повернули близько  
30 телефонів, планшети...

У. Т.: Тобто ці люди цілеспрямо-
вано «працювали» в КМДА?

– Так. Приїхали сюди з Макі-
ївки... Злодії надали інформацію і 
про саксофон – здали інструмент 
у ломбард. Так ми повернули Юр-
кові інструмент. У мене є фото, де 
він уже грає на тлі палаючих шин 
на Грушевського. І відео є... 

Це ще раз доводить, що будь-
яка несправедливість, будь-які 
злочини рано чи пізно будуть по-
карані. Справедливість існує. І ми 
боремося за ту Україну, де будь-
який злочинець – простий ки-
шеньковий злодій чи президент – 
має сидіти у в’язниці. 

У. Т.: Злочинці у в’язницях сиді-
тимуть згодом... А зараз зрозу-
міло, що й будь-яка чесна лю-
дина може потрапити за ґрати,  
у будь-кого можуть вистрелити, 
будь-кого викрасти й завезти до 
лісу... Як ви боретеся зі страхом? 
З утомою? 

– Ми й так живемо в одній ве-
ликій тюрмі. Потрібно щось змі-
нювати. Я український націона-
ліст. І робитиму все можливе, щоб 
жити в тій країні, яка мені зда-
ється ідеальною. Країні без коруп-
ції, без продажних ментів та суд-
дів... Розумію, що зараз саме той 

момент, коли це справді мож-
ливо втілити в життя. Все, за що 
ми боролися, за що боролися 
наші предки, зараз можна вибо-
роти. І нарешті побудувати омрі-
яну Українську державу.

Так, часом доводиться не 
спати по кілька діб. Звичайно, 
дуже втомлююся. Але є ідейна 
мотивація. Якщо програємо – 
програємо все. Де-факто втра-
тимо незалежність. До того ж 
нам нікуди відступати. Ми вже 
пройшли точку неповернення. 
Тому є один варіант – виграти, 
якщо хочемо вижити. Якщо хо-
чемо жити у вільній країні. Або 
всіх нас посадять, принаймні ак-
тивних людей. У найкращому 
разі. У найгіршому – знищать 
фізично. Зараз це зрозуміло 
всім. І це додаткова мотивація 
(сміється).

У. Т.: Ви взагалі розглядаєте такий 
сценарій, як цілковитий програш? 

– Такого варіанта не розгля-
даю, він для мене абсолютно не-
прийнятний. Налаштований на 
перемогу. Я не з тих людей, що 
кудись емігруватимуть, якісь 

альтернативні плани розгляда-
тимуть. У мене немає плану Б. 
Україна – моя земля, я тут наро-
дився, тут хочу жити. Хочу пере-
могти.

На Майдані зібрані дуже 
різні середовища з різними ідео-
логіями, різним баченням май-
бутнього України. Якщо зараз 
вирішуватимемо, хто буде пре-
зидентом, якою має бути Укра-
їна, програємо. Зараз ми пови-
нні продемонструвати єдність. У 
нас є спільна мета – відставка 
уряду, відставка президента Яну-
ковича й призначення перевибо-
рів. А далі вже між собою розби-
ратимемося, хто і як будуватиме 
Україну.

Зараз режим посипався. Наша 
революція торкнулась дуже ши-
роких верств населення, пошири-
лась на кожну область України. 
Це якраз те, чого боявся режим. 
Тому що Майдан, який стояв 
тільки тут, не створював фактично 
проблем для влади. А зараз щоб 
програти – треба дуже постара-
тись. Перемога вже близько. І ми 
обов’язково її здобудемо. 

Ми боремося за ту 
Україну,  

де будь-який 
злочинець – 

простий 
кишеньковий 

злодій чи 
президент – має 
сидіти у в’язниці

Наша революція 
торкнулась дуже 
широких верств 

населення, 
поширилась на 
кожну область 

України
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Вплив «зомбоящика»
Як висвітлюють протести провладні телеканали

«Т
акою нашу країну 
ми ще ніколи не ба-
чили. І ніколи не 
хотіли б бачити 

Україну саме такою» – слова, з 
яких починається підсумковий 
випуск «Подробностей недели» 
– квінтесенція нової редакцій-
ної політики програми телека-
налу «Інтер». Це така собі ди-
дактика радянського зразка: 
придавлений колективістським 
«ми» та нагнітанням подій гля-
дач, готовий зробити знижку 
на те, що інформація, яку йому 
пропонують неповна й незба-
лансована.

Те, що тон ведучого дедалі 
більше нагадує менторський, 
не останньою чергою пов’язано 
з демаршем команди колиш-
нього глави АП Сергія Льовоч-
кіна й призначенням на посаду 
шеф-редактора каналу Олек-
сандра Лук’яненка, який трива-
лий час був завідувачем україн-
ського бюро дирекції інформа-
ційних програм на російському 
«Первом канале». А там на-
вчать своїх стандартів!

На відміну від «Підсумків 
тижня» на «Першому Націо-
нальному» та «Событий» на 
ТРК «Україна», які зайвого на-
магалися не показати, «Подроб-
ности недели» чи не в кожному 
своєму матеріалі чітко дають 
зрозуміти, що в колективу є по-
зиція: учасників радикальних 
дій не схвалюють, ба навіть за-
суджують. Можливо, це додає 
їм симпатиків серед тих, хто 
щиро хоче, щоб протистояння 
закінчилося, але зовсім не ро-
бить честі як журналістам.

НОСТАЛьГІЯ 
ЗА «СТАБІЛьНІСТю»
«Інтер» цитує звернення «га-
ранта» про цінність кожного 
людського життя, а затим подає 
невеличку хроніку масових ни-
щівних протестів у Югославії, 
Єгипті та Сирії. «Ми все це зна-
ємо, але не пам’ятаємо», – за-
значає ведучий. Хто ж такі ці 

«ми», кому ставить діагноз 
«амнезія» новоявлений доктор 
Данилевич? Але перш ніж я 
встигаю зробити припущення, 
каюся за свою прискіпливість: 
на екрані страждання дітей: 
«Це один із найбільш прониз-
ливих кадрів цієї війни. Пора-
нений під час бомбардування 
трирічний хлопчик вмирає в 
лікарні. Його останніми сло-
вами дорослим були: «Я по-
скаржуся на вас Богу». Нокаут.

«Зараз часто в українських 
ЗМІ можна почути: люди проти 
міліції. Так казати непра-
вильно, тому що люди всюди. 
За барикадами й навпроти них. 
Це наші з вами співвітчизники, 
громадяни однієї країни», – 
декларує ведучий. І хіба з 
цим посперечаєшся? Це 
моральні постулати, з 
якими не погодяться хіба 
психопати й мізантропи. 
Але чи справді в цьому поля-
гає роль ведучого? Брати на 
себе відповідальність глаго-
лити істину – чи це не забагато 
для того, хто на початку півто-
рагодинного ефіру пообіцяв 
«спиратися лише на перевірені 
факти, бути максимально стри-
маними в оцінках того, що від-
бувається, і формулюваннях», 
аби глядач сам міг зробити ви-
сновки?

Є такий жарт: щоб зробити 
людині добре, треба зробити 
гірше, а тоді повернути все як 
було. Силою цього ефекту вирі-
шили скористатися провладні 
канали. Вас щось не влаштову-
вало? Тоді подивіться на закіп-
тюжений центр міста. Ось такі 
страх і ненависть у Києві і вже 
зовсім скоро вони поширяться, 
як вірус, на всю країну!

Про те, якої шкоди завдає 
столиці громадянський спро-
тив, розлого розповідають у 
«Підсумках тижня» на «Пер-
шому Національному». Ось які 
акценти: молодики, що ходять 
компаніями у спортивних кос-
тюмах, ризикують отримати 
статус тітушків і стати жерт-
вами гноблення обуреного на-
родного трибуналу; смог із ву-
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лиці Грушевського може за-
вдати шкоди здоров’ю насе-
лення. Інформаційний блок 
продовжується тим, що, до речі, 
в Україну прийшла люта зима.

Автор сюжету про захо-
плення приміщень державної 
влади для «Подробностей не-
дели» на «Інтері» пристав на по-
зиції завсідників кабінетів. Мі-
ністр енергетики і вугільної про-
мисловості Едуард Ставицький 
по-хазяйськи вичитує конкіста-
дорів із Грушевського і просить 
геть, а синхрон міністра аграрної 
політики Миколи Присяжнюка 
нагадує агітаційний ролик. І ані 
слова ньюс-мейкерам! Лейтмо-
тив сюжету: вони якась безлика 
маса, позбавлена лідера, такі собі 
хунвейбіни, неконтрольовані й 
неадекватні. І тут раптом, як го-
лос совісті, звучить риторичне за-
питання автора сюжету: «Але що 
трапиться, якщо все керівництво 
облдержадміністрацій піде у від-
ставку?» А автор хто? А сюжет без 
автора. Автор – «ми».

За океаном, як люблять ви-
словлюватися ведучі росій-
ського «Первого канала», полі-
ція теж не церемониться з де-
монстрантами. Про це йдеться 
в сюжеті Надії Дерманської, 
власного кореспондента «Ін-
тера» у США. На відео вартові 
порядку затримують журналіс-
тів, застосовують зброю та світ-
лошумові гранати. Адвокат – 
герой матеріалу – згадує про 
інцидент, коли полковник полі-
ції спустив на протестувальни-
ків псів, і резюмує: «Такі ви-
падки допомогли покращити 
законодавство із захисту прав 
протестувальників у моїй кра-
їні». Виправдання жорстокості 
силових структур дещо розми-
вається оптимістичним завер-
шенням: постраждалі від рук 
правоохоронців демонстранти 
виграли суд – справу на міль-
йон доларів.

НЕСПРАВЕДЛИВІСТь  
ПО-їхНьОМУ
Імовірно, колектив «Подробнос-
тей» затаїв образу на протесту-
вальників після інциденту, який 
трапився в понеділок із корес-
пондентом Євгеном Онопрієн-
ком на вулиці Грушевського. 
Його пряме включення не про-
йшло народної експертизи. Чим, 
як не наслідками цього, пояс-
нити жертовний тон інтерівської 
програми? «Ви можете бачити, 

як активісти біжать у напрямку 
барикад, щось кидають: чи «кок-
тейль Молотова», чи якусь гра-
нату, відступають...» – продо-
вжити свою репліку Онопрієнко 
не зміг. «Брехня!» – почав скан-
дувати натовп. Трохи знітив-
шись, Онопрієнко вже веде мову 
про інше: «Біля мене зараз дуже 
багато людей, вони запевняють, 
що гранати люди не кидали, але 
у відповідь їм летіли, справді, з 
боку правоохоронців летіли гра-
нати, які летять постійно». Після 
експромту журналіста ще кілька 
разів освистали, після чого той 
утік на Михайлівську площу і 
знову вийшов на зв’язок. Як за-
певнила ведуча, мітингуваль-
ники намагалися здійснити на-
пад на знімальну групу каналу. 
Кореспондент потім розповів, 
що хтось із активістів розтрощив 
биткою планшет, де були по-
трібні йому для прямого вклю-
чення заготовки.

Журналісти «Подробностей 
недели» нагадують про те, що 
їм важко працювати на барика-
дах: у розслідуванні про «Пра-
вий сектор» Геннадій Вівденко 
зазначає, що, хоча рух бореться 
за свободу, завершити свою ро-
боту вільно і в достатньому об-
сязі знімальній групі «Інтера» 
не дали. Ось тільки про те, хто 
заважав їхньому колезі Станіс-
лаву Кухарчуку під час розгону 
черкаського Євромайдану (а це 
був «Беркут»), вони не згаду-
ють. Словом, «ми все це знаємо, 
але не пам’ятаємо»...

«РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ  
ЖИТь ДРУЖНО!»
Ведучий каже, що це без пере-
більшення найдраматичніші по-
дії в історії сучасної України. 
Можливо, тому складається вра-
ження, що саме драматург – ре-
дактор цього випуску. «Так, у 
всіх нас, українців, можуть бути 
різні політичні погляди й думки 
щодо того, що відбувається. Але, 
коли дивишся на ці кадри, часом 
здається, що ті, хто на них, утра-
тили людську подобу. То що ж із 
нами трапилося? Звідки стільки 
звірства в одного до одного?» 
Далі сюжет про моральний збій 
у країні. «Щодня географія жор-
стокості розширюється... Ще ні-
коли українці так не ставилися 
один до одного».

«Як багато нас усіх розділяє 
і як нас усіх помирити?» – веду-
чий Данилевич уже геть схо-

жий на кота Леопольда. Фі-
нальний акт випуску: дари 
волхвів – золото, ладан і 
смирну привезли до Києва з 
гори Афон. Це Божий знак – 
час опустити зброю. Олімпіада 
в Сочі, яка, на превеликий 
жаль її господаря Путіна, при-
вернула значно менше уваги 
світових медіа, ніж протисто-
яння в Україні. Саме вона за 
звичаєм мала б стати часом, 
коли припиняються всі війни.

Більше лайфу – зворушли-
вих історій про подвиг Людини 
– це те, що тепер можна поба-
чити на «Першому Національ-
ному». Настанови Патріарха Фі-
ларета й Папи Римського Фран-
циска. «Ці блакитні очі бачили 
різне...» – починається сюжет 
про подвиг лікарів, а сюжет про 
священнослужителів увінчує 
цитата з Нового Заповіту: «Шу-
кайте найперше Царства Бо-
жого, а все інше вам додасться». 
І наостанок сюжет про те, як у 
Києві пройшов День Собор-
ності. Чимало українців, іще не 
подивившись матеріалу, можуть 
одним словом відповісти як, од-
наче «Підсумки тижня» демон-
струють живий ланцюг на мосту 

Патона, щоб підтвердити, що 
свято таки було. Мабуть, не-
дарма мій колега-фотограф 
каже своїй бабусі, яка щодня 
йому телефонує в найменш 
зручний момент і запитує, чи 
він живий, щоб дивилася «Пер-
ший Національний»: тоді не так 
хвилюватиметься. Але цього 
тижня їхні «хороші» новини пе-
реплюнули «События» на ТРК 
«Україна». Із прямого вклю-
чення дізнаємося: «все спо-
кійно», життя триває – ось вам 
сюжет про курси української 
мови у Криму та на Сході, Між-
народний день без інтернету (до 
чого б це?) та вірафон – кришта-
левий інструмент, під звуки 
якого тепер споглядають зорі у 
київському планетарії. У когось 
революція закінчилася, не по-
чавшись. 
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ПРИДАВЛЕНИЙ 
НАГНІТАННЯМ ПОДІЙ ГЛЯДАЧ 
ГОТОВИЙ ЗРОБИТИ ЗНИЖКУ 
НА ТЕ, щО ІНФОРМАЦІЯ 
НЕПОВНА  
Й НЕЗБАЛАНСОВАНА



ПІДТРИМКА 
УКРАЇНИ. Ак-

ції солідарнос-
ті з Євромай-
даном відбу-
лися у 18 міс-

тах США 

Український виклик  
для Вашингтона
Поки американський політикум прокидається, експерти малюють 
для України чотири сценарії. Жоден не вселяє оптимізму

М
енше ніж за 10 днів піс-
 ля того, як президент 
України Віктор Януко-
вич несподівано поста-

вив хрест на довгоочікуваній 
Угоді про асоціацію з Європей-
ським Союзом, спричинивши 
політичний безлад і запеклі про-
тести в країні, його обурені й рі-
шуче налаштовані опоненти по-
чали сподіватися на допомогу 
Сполучених Штатів. Адже аме-
риканці завжди підтримували 
ідею членства України не лише в 
ЄС, а й у НАТО та інших трансат-
лантичних інституціях.

Оптимізм із цього приводу 
викликав насамперед терміно-
вий візит до Києва Вікторії Ну-
ланд, заступниці держсекретаря 
США з питань Європи та Євразії. 
10-11 грудня вона зустрілася з лі-

дерами опозиції, протестуваль-
никами і президентом Янукови-
чем. 

Через п’ять днів американсь -
кий сенатор-республіканець Джон 
МакКейн разом із сенато ром-
демократом Крісом Мерфі при-
вітали набагато більший натовп, 
заявивши, що «ми тут, аби під-
тримати ваше справедливе праг-
нення» до демократії… «і устрем -
ління до Європи».

15 січня, вже у Вашингтоні, 
Нуланд звернулася до Комітету 
із закордонних справ Сенату 
США, похваливши сенаторів, які 
представили обидві американ-
ські партії на Майдані, та висло-
вивши обережний оптимізм, од-
нак жодної конкретики стосовно 
того, що могла б зробити Адміні-
страція Обами, не пролунало. 

«Український народ побачив, що 
Сполучені Штати підтримують 
його в критичний момент – саме 
тоді, коли людям може бути 
дуже самотньо», – заявила пані 
Нуланд.

Вона додала, що на зустрічі з 
Януковичем закликала його «не 
бути байдужим», терміново про-
консультуватися з ЄС та Міжна-
родним валютним фондом, а 
також провести «вільні й чесні» 
президентські вибори 2015-го 
(щоправда, таку ідею українська 
опозиція відкидає, вимагаючи 
виборів цього року). Подібні 
стримані заклики пролунали й 
від інших високопоставлених 
представників Адміністрації Оба-
 ми; 28 січня президент США у 
зверненні до Конгресу «Про стан 
держави» згадав про Україну 
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лише один раз, мовляв, українці 
мають демократичне право на 
висловлення власної позиції. 
Крапка.

Чому ж Вашингтон відреагу-
вав так стримано і мляво, при-
наймні публічно? Чому все зде-
більшого зводиться до диплома-
тичної риторики? Чому, ска-
жімо, високопоставлені чинов-
ники з Адміністрації Обами та 
деякі конгресмени не наважу-
ються на прийняття сенатських 
пропозицій щодо заходів, спря-
мованих проти представників 
української влади? Умовно таке 
рішення було ухвалено два роки 
тому у зв’язку з вимогою безза-
стережного звільнення екс-
прем’єр  ки Юлії Тимошенко; 
йшлося про призупинення угод 
стосовно співпраці НАТО з Укра-
їною. Пропозиція щодо відмови 
у візах для деяких українських 
можновладців та їхніх родичів 
вже почала реалізуватися, тим 
часом розглядаються й інші, 
жорсткіші санкції, пов’язані з 
банківською системою країни та 
заможними олігархами, набли-
женими до президента Януко-
вича.

Один із впливових і відвер-
тих критиків нерішучої позиції 
Адміністрації Обами Стівен 
Пайфер, колишній посол США в 
Україні, а нині директор Інсти-
туту Брукінґса (Вашингтон), у 
своїй публікації від 6 грудня по-
яснив, що пріоритетом остан-
ньої є підтримка Угоди про асо-
ціацію з ЄС «як найкращого 
шляху України до Європи і 
трансатлантичної спільноти», 
адже «Вашингтон нічого ліп-
шого запропонувати не може». 
«З огляду на решту питань зов-
нішньої політики, які стоять на 
черзі в Америки, Україні не вда-
лося привернути до себе осо-
бливу увагу».

Пайфер, як представник Ва-
шингтона з великим диплома-
тичним досвідом, зокрема у сфе-
 рі обмеження озброєнь, заува-
жив наявність, за його визначен-
ням, такої собі «втоми від Укра-
їни» в американській столиці. 
Він пов’язує це явище з «розча-
руванням наслідками Помаран-
чевої революції та неспромож-
ністю нових лідерів у Києві ско-
ристатися можливостями, які 
вони мали… Конгрес – тради-
ційно проукраїнська установа, 
яка колись виділяла величезні 
суми на допомогу Україні, – нині 

ставиться до неї з набагато мен-
шим ентузіазмом».

Ще одна причина обереж-
ності Адміністрації Обами, пише 
Пайфер, полягає в тому, що «в ра -
зі активної ролі США у посеред-
ництві Заходу Москва (за ниніш-
ньої влади) розглядатиме події 
в Україні як геополітичний ви-
клик», у зв’язку з чим, застерігає 
він, забезпечити мирне подо-
лання кризи буде складніше. 
Пайфер і троє інших колишніх 
послів у спільному листі, опу-
блікованому в International New 
York Times 29 січня, зазначили, 
що Україна «впритул наблизи-
лася до того, щоб вийти з-під 
контролю».

Вони закликали Вашингтон 
і Брюссель надіслати спільний 
меседж Кремлю, у якому засте-
регти президента Росії Владіміра 
Путіна від «кроків, котрі можуть 
поглибити кризу, причому наді-
слати його мусить, зокрема, пре-
зидент Обама». Паралельно не-
обхідно дати зрозуміти Януко-
вичу, що він повинен утрима-
тися від застосування сили.

Крім того, колишні посли за-
кликали ЄС та США спільними зу-
силлями реалізувати плани щодо 
запровадження «візових і фінан-
сових санкцій Заходу», зазна-
чивши, що «олігарх Рінат Ахме-
тов повинен розуміти: мирне й де-
мократичне врегулювання кон-
флікту необхідне йому особисто».

Порівняно із ситуацією, яку 
описував Пайфер у статті на по-
чатку грудня, «багато змінило-
 ся», зазначив він у телефонному 
інтерв’ю 28 січня. Йдеться про 
відставку прем’єр-міністра Укра-
їни Миколи Азарова та його уря-
 ду, а також інші кроки влади, 
спрямовані на подолання кон-
флікту. Однак колишній посол 
попередив, що цих заходів може 
бути недостатньо. Окрім санкцій 
у Заходу мало варіантів. Колиш-
ній посол також наголосив (озву-
чивши ще одну поширену у Ва-
шингтоні позицію), що «кризу 
повинні подолати самі укра-
їнці».

США, зокрема 1 млн амери-
канців українського походження 
(у Штатах мешкає друга за чи-
сельністю у світі українська гро-
мада після канадської), нерідко 
забувають, що російський прези-
дент зайнятий послідовним фор-
муванням блоку, який має склас-
 ти конкуренцію ЄС і Заходу, – 
Митного союзу, до складу ко-

трого вже входять Білорусь, 
Вір  менія та кілька колишніх 
центральноазійських республік 
Радянського Союзу.

Певною мірою цей союз має 
уподібнитися колишній Раді 
еконо  мічної взаємодопомоги 
(РЕВ) за участю всіх радянських 
республік і союзних, так званих 
сателітних, держав – концепція, 
протилежна ініціативі «спіль-
ного європейського дому» колиш -
нього президента СРСР Міхаіла 
Ґорбачова. Тож Путін, як зазна-
чає Пайфер, розглядає Україну 
«в геополітичній площині».

Після напруженого, конфлікт -
ного й короткого саміту ЄС – Ро-
сія, що відбувся 28 січня в Брюс-
селі, президент РФ зайшов ще 
далі зі своєю концепцією євра-
зійського блоку: запропонував 
сформувати «гармонійну еконо-
мічну спільноту, що простяга-
тиметься від Лісабона до Влади-
востока», якимось чином співвід-
носитиметься з Євросоюзом за 

участю 28 країн-членів і, звісно, 
матиме у своєму слкаді забраклу 
ключову для Росії ланку – Укра-
їну. Наразі його ідея, схоже, зави-
сла в повітрі.

Але, судячи з розмов амери-
канських і європейських дипло-
матів, науковців та інших спосте-
рігачів, зараз розглядаються чо-
тири різних сценарії розвит  ку 
подій в Україні. 1. Нинішня ситу-
ація лишатиметься незмінною 
протягом порівняно нетривалого 
часу. 2. За наказом вла  ди й за під-
тримки Росії силові структури 
застосують силу (що вже має 
місце, як повідомила Леся Оро-
бець каналу CNN Inter  national на 
початку минулого тижня). 3. З ог-
 ляду на невдалу спробу врегулю-
вати конфлікт почнеться масш-
табна громадянська війна. 4. По-
середництво, можливо, під егі-
дою ООН та за підтримки сусід-
ньої й впливової Польщі, не ви-
ключено, призведе до поділу кра-
їни на дві незалежні держави, як 
це сталося з колишньою Чехосло-
ваччиною. 
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РОСІЙСьКИЙ ПРЕЗИДЕНТ 
ЗАЙНЯТИЙ ПОСЛІДОВНИМ 
ФОРМУВАННЯМ МИТНОГО 
СОюЗУ – БЛОКУ, ЯКИЙ 
МАє СКЛАСТИ КОНКУРЕНЦІю 
єС І ЗАхОДУ



«Влада має провести оперативне і об’єктивне розсліду-
вання всіх відомих випадків неналежного поводження, 
зникнення та вбивств громадян, установити відповідаль-
них за ці дії і притягнути до відповідальності правоохо-
ронців та інших осіб, винних у перевищенні своїх повно-
важень»

Бріжит Дюфур,  
директор Міжнародного  
партнерства за права людини 
(IPHR): 

– Те, що відбувається в Україні, є 
прямою реакцією на неврахування 
владою прагнення громадян бути 
частиною Європи й жити в державі, 
керованій за демократичними прин-
ципами і з дотриманням прав лю-
дини.

Невдовзі після початку Євромайдану влада відповіла на 
нього насиллям, спрямованим проти журналістів і протесту-
вальників. Вона шокувала українців, які після побиття сту-
дентів вийшли у величезних кількостях на протест проти по-
рушення прав людини, а в ширшому контексті – проти авто-
ритаризму, корупції, безкарності чиновників.
У грудні я приїжджала до Києва на конференцію Плат-
форми «Громадянська солідарність» і особисто бачила на-
слідки насилля з боку правоохоронців, які завдали серйоз-
ної фізичної шкоди фотографу, понищили його облад-
нання, напавши на нього та його колег, цілком ігноруючи 
права журналістів. Ухвалення законів, які обмежують сво-
боди зібрань і слова, стало ще одним ударом по демократії 

і викликало новий вибух протестів. Новини про скасування 
цих законів слід вітати, але українська влада повинна до-
класти ще багато зусиль у нинішній ситуації, аби викону-
вати свої міжнародні зобов’язання щодо дотримання прав 
людини.
Відповідно до закликів міжнародної спільноти, влада має 
продовжити реальний діалог з опозицією, аби знайти мирне 
врегулювання конфліктної ситуації. Це слід робити за умови, 
що вона припинить застосовувати надмірну силу до протес-
тувальників; досі цього не зроблено. Окрім того, влада має 
провести оперативне і об’єктивне розслідування всіх відо-
мих випадків неналежного поводження, зникнення і вбивств 
громадян, установити відповідальних за ці дії і притягнути 
до відповідальності правоохоронців та інших осіб, винних у 
перевищенні своїх повноважень. Хоча мирний громадян-
ський спротив у часи гострих криз, пов’язаних із порушенням 
прав людини, виправданий, організація, яку я представляю, 
разом з іншими громадськими організаціями, що входять до 
Платформи «Громадянська солідарність», закликає всі сто-
рони в Україні утриматися від насилля.
ЄС, ОБСЄ і Рада Європи запропонували підтримку в пошуку 
мирного врегулювання нинішньої ситуації. Українська влада 
має прийняти ці пропозиції, погодитися на те, щоб міжна-
родні гравці виступили гарантами ї ї домовленостей з опози-
ціонерами, а також запросити компетентних міжнародних 
експертів і сприяти їхній участі в незалежному розслідуванні 
подій, що мали місце на Євромайдані, та пов’язаних із цим 
порушень. Також важливо, щоб влада припинила залякувати 
правозахисників. У них має бути право виконувати свої за-
конні обов’язки з моніторингу порушень прав людини й до-
помагати жертвам серед мирного населення в такий небез-
печний час.

Західні експерти прокоментували Тижню 
ситуацію з порушенням прав людини в Україні

«На активних і небайдужих українських громадян чекає 
надскладне завдання: не лише протестувати й домага-
тися відсторонення нинішнього уряду, а ще й надалі 
пильно стежити за тим, хто прийде йому на зміну»

 
Гаррі Гуммель, виконавчий 
директор Нідерландського  
Гельсінського комітету:

– Масштаб та наполегливість про-
тестного руху, який зародився в лис-
топаді, варті подиву й захоплення. 
На мою думку, він здивував майже 
всіх міжнародних спостерігачів. І не 
тільки їх, а ще й українських політи-
ків та громадських активістів.
Зараз важливо почати розгляд сце-

наріїв наступних виборів. Однією з основних цілей протест-
ного руху є проведення нових електоральних перегонів най-
ближчим часом. Але питання їх організації та учасників, ма-
буть, важливіше за дату голосування. Бюро демократичних 
інституцій і прав людини – один із підрозділів ОБСЄ – опублі-

кувало звіт щодо українських виборів із масою рекомендацій 
стосовно того, як зробити їх справді вільними і справедли-
вими. Було б дуже корисно врахувати ці рекомендації під час 
підготовки наступної виборчої кампанії.
Якщо говорити в загальних рисах, то і ОБСЄ, і Рада Європи 
мають багато досвіду в питаннях розбудови верховенства 
права і демократії, яким можуть поділитися.
Серед українців я помітив багато скепсису щодо політиків за-
галом. Він нагадує настрої багатьох протестувальників у ін-
ших європейських країнах. Частина опозиційних політичних 
партій самі перебували п’ять років біля керма. Чому за той 
період не було запущено багатьох необхідних реформ? Інші 
опозиційні групи мають крайні націоналістичні позиції, які 
можуть відштовхувати деякі прошарки населення від руху, 
спрямованого на проведення реформ, тоді як російсько-
мовні українці теж є українцями. Тут може стати у пригоді до-
свід іще одного представництва ОБСЄ – верховного комісара 
зі справ національних меншин.
Тож на активних і небайдужих українських громадян чекає 
надскладне завдання: не лише протестувати й домагатися 
відсторонення нинішнього уряду, а ще й надалі пильно сте-
жити за тим, хто прийде йому на зміну.
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Франція

Майдан проти Башара Асада

У
се починалося однаково: із закликів під-
тримати демонстрацію проти президента, 
поширюваних у Facebook. Населення від-
гукнулося несподівано масовою участю.

Мирні акції зазнали брутального придушення. 
Військові та представники служби безпеки від-
верто нападали на протестувальників. А глава 
держави, який відчував підтримку Росії, не вагаю-
чись, застосував зброю проти власного народу.
Після подій березня 2011 року Сирія занурилась 
у громадянську війну, якій досі кінця не бачить. 
На сьогодні конфлікт забрав уже 130 тис. люд-
ських життів. Ні ООН, ні дипломати різних рівнів 
та державної належності не зуміли зупинити цю 
безмежно брутальну конфронтацію, яка дедалі 
більше нагадує вогонь, що живиться власною 
енергією.
Українцям варто якнайпильніше придивитися, 
що коїться в Сирії. Не тільки тому, що у двох краї-
нах діють подібні механізми впокорення, запу-
щені владою. На щастя, збіги закінчуються кіль-
кома переліченими вище елементами. Але важли-
віше інше. Два конфлікти в непрямий спосіб 
пов’язані між собою, навіть якщо провідні учас-
ники подій жодним чином цього не бажали.
Названий батько обох репресивних режимів, 
українського та сирійського, та сама особа – росій-
ський президент Владімір Путін. Він перетворив і 
Башара Асада, і Віктора 
Януковича на маріоне-
ток, які можуть залиши-
тися при владі за однієї 
умови: якщо й надалі 
діставатимуть потужну 
підтримку з Росії.
До Сирії Москва поста-
чає зброю, яка дає змогу 
режимові протистояти 
повстанцям. Росія та-
кож використовує своє 
право вето в Раді Безпеки ООН, блокуючи всі 
резолюції, які засуджують дії дамаського ти-
рана.
В Україні РФ скористалася радше фінансовим ре-
сурсом, купивши її уряд за щедру на вигляд по-
зику. Башар Асад та Віктор Янукович стали васа-
лами й релейним устаткуванням Росії, котра нині 
як може, так і збирає з уламків свою колишню ве-
лику зону впливу. Зрештою, тільки Москва здатна 
якось маніпулювати цими режимами. В тій своїй 
ексклюзивній ролі вона перетворилася для захід-
ної дипломатії на необхідного учасника перегово-
рів. За що й боролася. Українцям, отже, є через що 
занепокоїтися.
Громадянська війна в Сирії нині перебуває у ста-
дії великого виснаження обох сторін. Отже, вони 
прихильніше, ніж навіть зо два місяці тому, став-
ляться до перспективи переговорів. Після довгих 

дипломатичних консультацій представники ре-
жиму Асада та опозиції погодилися зустрітися 
саме цими днями в Женеві. Мета переговорів – 
пошук оптимального політичного рішення й за-
кінчення війни.
Цю конференцію організував спеціально призна-
чений для врегулювання сирійської кризи емісар 
ООН Лахдар Брагімі. Заплановано, що перего-
вори триватимуть до 31 січня. Провідна тема – 
доля Башара Асада. Опозиція домагається його 
відставки як передумови політичного врегулю-
вання конфлікту. Її підтримують у цьому амери-
канці та європейці (детальніше на стор. 42).
Росія, зі свого боку, далі підігрує президентові й 
твердить, що той цілком здатен керувати наро-
дом. Хоча саме його Башар Асад не припиняє 
бомбардувати, морити голодом, труїти газом і ка-
лічити хімічною зброєю.
РФ та США ніяк не дійдуть спільного знаменника 
стосовно того, що робити далі із сирійським дик-
татором. Вашингтон, маючи підтримку Парижа, 
Лондона, Берліна та більшості європейських сто-
лиць, намагається переконати Москву «здати» 
Башара. Але та не згоджується.
Переговори відбуваються важко, і, як стало ві-
домо Тижню з урядових французьких джерел, 
саме сирійські проблеми заважають керівникам 
ЄС гостріше висловитися з українського питання. 

Цей контекст пояснює в 
основ  них рисах віднос-
 ну стриманість заяв єв-
ропейських очільників 
після того, як в Україні 
з’явилися перші загиблі 
серед протестувальни-
ків.
Певним чином, навіть 
якщо це прямо не від-
повідає чиїмось кон-
кретним інтересам, дис-

кусія між Москвою та Вашингтоном зво-
диться до того, щоб обміняти Башара на Ві-
ктора. За інформацією Тижня, Росія дає зро-

зуміти, що могла б, імовірно, відступитися від си-
рійського союзника, якби західний світ не вима-
гав аж настільки активно відставки Януковича. 
Принаймні негайної...
Звичайно, такі торги ніколи не відбуваються пря-
молінійно. Але вони випливають із контексту, 
який сягає далеко за межі долі самої України. 
Того, що називається Realpolitik. У цьому сенсі 
українським учасникам протесту було б об’єк-
тивно вигідно, щоб Женевська конференція закін-
чилася успіхом і щоб Башар Асад якнайшвидше 
склав повноваження. Але з тієї самої причини, 
однак із протилежною метою Росії сьогодні дуже 
вигідно затягувати, скільки стане сили, війну в 
Сирії. 

БАШАР АСАД ТА ВІКТОР 
ЯНУКОВИЧ СТАЛИ ВАСАЛАМИ 

Й РЕЛЕЙНИМ 
УСТАТКУВАННЯМ РОСІї, КОТРА 
НИНІ ЯК МОЖЕ, ТАК І ЗБИРАє 
З УЛАМКІВ СВОю КОЛИШНю 

ВЕЛИКУ ЗОНУ ВПЛИВУ

Чому долі української та сирійської опозицій пов’язані між собою
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Україна: розчаклування
Євромайдани на місцях проти СРСР і мафії

Ч
верть століття тому в 
шкільному курсі історії 
неодмінно була глава 
«Тріумфальноє шествіє 

совєтской власті» – малося на 
увазі швидке захоплення 
влади більшовиками на місцях 
по всій Російській імперії. Ми-
нулого тижня, через 22 роки 
після падіння комунізму, ми 
нарешті спостерігали зворот-
ний процес. Після того як про-
тистояння в Києві перейшло в 
«гарячу» фазу і з’явилися 
перші жертви, у четвер обурені 
львів’яни захопили обласну 
держадміністрацію. Її голова 
Олег Сало підписав із пере-
ляку заяву про відставку (по-
тім він від цієї заяви відмо-
виться). Наступного дня про-
тестувальники зайняли офіси 
ОДА в Івано-Франківську, Рів-
ному, Тернополі, станом на ви-
хідні вже в 11 областях, пере-
важно на Заході, влада пере-
йшла до рук народу, почали 
формуватися альтернативні 
Народні ради. Несподівані-
шим як для режиму, так і для 
опозиції виявився успіх по-
всталих у Центрі: Вінниця, 
Житомир, тим більше Пол-
тава, Чернігів та Суми хоча ча-
сом і голосують проти регіона-
лів, але досі ніяк не вважалися 
центрами спонтанної політич-
ної активності. Неймовірно 
жорстокі сутички сталися в 
Сумах, де регіоналам вдалося 
відбити адміністрацію, а та-
кож у Черкасах, Дніпропетров-
ську, Запоріжжі. Подекуди 
протести охопили районні 
центри на кшталт Бердичева, 
Кременчука, Броварів. Вра-
зили відносно слабші проти-
владні виступи, але там, де, 
здавалося, їх зовсім не слід 
очікувати, як-от у Луганську, 
Миколаєві, Одесі. Демонстра-
ції відбулися навіть у таких 
бастіонах влади, як Донецьк і 
Харків, де загальний рівень 
страху та зомбування насе-

лення подолати важко. Крим 
залишається заповідником 
СРСР, хоча своє слово ще не 
сказали кримські татари. І тут 
остаточно з’ясувалося, що в ад-
міністрації на місцях лише два 
ресурси: загнані від пере-
втоми, але сп’янілі від безкар-
ності силовики і... люмпен!

КЛАСОВО БЛИЗьКІ
Вже давно відомо, що кількість 
правоохоронців у нас зашка-
лює: у перерахунку на тисячу 
жителів Україна перебуває на 
четвертому місці після Росії, 
Білорусі та чомусь Королівства 
Бутан. Безконтрольне накачу-
вання силових м’язів спочатку 
було виправдано необхідністю 
подолати кримінальну гульбу 
1990-х, але потім далася 
взнаки внутрішня логіка полі-

цейської держави, адже «поря-
док» – одне з ключових понять 
тоталітарної свідомості, й, роз-
будовуючи копію УРСР, важко 
було утриматися від однієї з її 
засад. А невдовзі стало зрозу-
міло, що охорона громадського 
порядку – досить прибутковий 
бізнес, слід було тільки вибу-
дувати знизу до самої гори, й 
відтоді різниця між криміна-
літетом і міліцією взагалі зни-
кла, тим більше що на місцях 
вони практично зрослися між 
собою.

Водночас використання на-
півкримінальних або відверто 
кримінальних угруповань у 
політичному процесі не можна 
вважати виключно україн-
ським know-how: до їхніх по-
слуг не раз вдавалися дикта-
торські режими в Африці та 
Латинській Америці. У нас гоп-
ників стали використовувати 
на початку 2000-х спершу з 
цілком прагматичною метою: 

для тиску на непоступливих 
бізнесменів. Згодом виникла 
практика задіювання вулич-
них бойовиків на проблемних 
виборчих дільницях, де акти-
вісти перешкоджали фальшу-
ванню підрахунку голосів. По-
тім їх випробували на політич-
них акціях – так виникла 
влучна назва «тітушки». Наре-
шті вони згодилися в справж-
ньому ділі: це ті самі «чужі 
руки», якими можна безкарно 
й відносно дешево тероризу-
вати мирних громадян і роз-
правлятися з незгодними.

Насправді під узагальню-
вальним зручним поняттям 
«тітушки» ховається кілька 
різних явищ: а) відверті кримі-
нальники; б) безробітна босота 
депресивних індустріальних 
околиць; в) напівпрофесійні 
спортсмени, які відточують 
свою майстерність під дахом 
міліції. Усі вони різною мірою 
є продуктом тих промислових 
регіонів, де в радянські часи 
будували підприємства, що ви-
робляли нікому не потрібну 
продукцію, а потім їх закри-
вали, бо зі зникненням Дер-
жплану нарешті виявилося, 
що вона справді нікому не по-
трібна. Оскільки за інвестицій-
ним кліматом Україна перебу-
ває на сто сорок якомусь місці 
у світі, розміщувати тут вироб-
ництва чогось такого, що ма-
тиме попит, охочих не зна-
йшлося, а розвивати свій ма-
лий бізнес, не маючи навичок, 
грошей, захисту закону й, 
можливо, здібностей, декласо-
вані й погано освічені (дяку-
ємо тобі, радянська школо!) 
місцеві мешканці не наважи-
лися. Хтось безжально відзна-
чив, що тітушки – це і є перше 
покоління незалежних україн-
ців. Без мети, без соціальних 
зв’язків, без укоріненості у 
свою землю, культуру і мову.

Єдині, кому на сьогодні 
вони знадобилися, – це ни-
нішні господарі життя. Схоже 
походження, схожа менталь-
ність, тільки біографія трохи 

Країні й світові 
наочно відкрилося 

те, що без 
напівтонів пояснює 
природу нинішньої 
влади: об’єднання 
криміналітету на 

посадах, 
криміналітету в 

погонах і 
криміналітету в 

старому звичному 
розумінні слова в 

один організм
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вдаліша. Не дивно, що саме в 
Донецьку, Харкові, Дніпропе-
тровську, Сумах, Запоріжжі, 
Черкасах, себто там, де від 
імені режиму господарюють 
адміністратори зі специфіч-
ним бекграундом, досвідом і 
зв’язками, гопоту мобілізували 
за символічну плату під пра-
пори правлячої партії. Бан-
дити, хулігани й спортсмени 
всі разом били по-звірячому 
жорстоко демонстрантів під 
прикриттям міліції або разом 
із міліцією, стріляли в них із 
травматичної зброї, палили 
їхні автівки, а подекуди, як у 
Донецьку, – свій своя не по-
знаша! – внаслідок поганої ко-
ординації нападали одне на 
одного. Країні й світові наочно 
відкрилося те, що без напів-
тонів пояснює природу 
нинішньої влади: об’єд-
нання криміналітету на 
посадах, криміналітету 
в погонах і криміналі-
тету в старому звич-
ному розумінні слова 
в один організм.

ВАЖКЕ 
ПРОБУДЖЕННЯ
Не таємниця, що 
правляча вертикаль 
дістала всіх і скрізь – 
від Ужгорода до Стаха-
нова. Досі в різних об-
ластях на сваволю й не-
нажерливість регіо-
налів реагували 
по-різному: десь 
пристосовувалися, 
десь пручалися, десь 
терпіли як неми-
нуче зло («краще 
вже ці, ніж ті 
фашисти-бандерівці, 
про яких розповідали 
в телевізорі»). Але за-
гальна нездарність і ту-
пість центрального апа-
рату збурили всю Укра-
їну.

Репресії охоплюють дедалі 
більше коло повсякденних си-
туацій: купівля дров чи бен-
зину, шин чи спортивного спо-
рядження з високою ймовір-
ністю може скінчитися затри-
манням, побиттям і поки що 
двомісячним арештом без 
жодних додаткових доказів. З 
дозволу сказати, правоохо-
ронці чатують на підозрюва-
них у лікарнях, на заправках, 
кооперативних гаражах, по до-

мівках (ходять, наприклад, 
дільничні по під’їздах і запи-
тують, хто співчуває Майдану), 
просто на вулицях. По суті, до-
статньо просто не сподобатися 
представникові влади, якщо в 
ньому заграє класове чуття, ти 
приречений як мінімум на се-
анс приниження, як максимум 

на тортури й реальну перспек-
тиву провести за ґратами на-
ступні 15 років. Доки це стосу-
валося тільки столиці, де ба-
гато людей, а інформація по-
ширюється в інтернеті, провін-
ція здебільшого чекала, при-
наймні в Центрі й на Сході. 
Коли на місця надійшли прямі 
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свідчення нелюдської прак-
тики репресій, подекуди у 
страшному вигляді родича чи 
знайомого в труні, терпець уві-
рвався. Кожен вияв сваволі 
лише розширює базу Майдану 
не лише соціально, а й геогра-
фічно. Потроху зростає про-
тестна активність навіть тих 
українців, які не бачили себе 
на барикадах і гасили своє не-
вдоволення бесідами на кухні, 
як чверть століття тому. У Ки-
єві тонтон-макути хоча б нама-
гаються ховатися від камер, у 
менших містах, де звичаї суво-
ріші, взагалі не панькаються: 
хапають і побивають без жод-
них сентиментів. Список зло-
вживань і злочинів стосовно 
дійсних чи уявних протестан-
тів у Дніпропетровську, Запо-
ріжжі, Черкасах, а не лише в 
Києві вже тягне на «Білу 
книгу», яку колись напишуть 
на науку нащадкам.

Неприхована окупація 
країни незаконними зброй-

ними формуваннями з кож-
ним днем вивільнює анти-
владні настрої й у перспективі 
каналізує їх у форму антикри-
мінального повстання. Ціл-
ком зрозуміло, що місцеву до-
мінуючу ментальність не змі-
нити ані за місяць, ані за рік. 
Багато хто на Сході досі 
сприймає дійсність очима те-
леканалу «Інтер» (окремий 
уклін «колегам»!) і бурчить 

цілком у дусі офіційно схвале-
них плакатів: «Досить гуляти, 
ідіть працювати!» Водночас 
ніяка пропаганда не може за-
тьмарити той факт, що роботи 
як такої немає, а якщо є, то за 
неї не платять або не платять 
як слід, а покращення не на-

стає, а здирство зростає, а 
воду дають по годинах, а ма-
жори жирують, а міліція, яку 
тут і без того не дуже любили, 
зовсім втратила людське об-
личчя. До того ж відбувається 
зміна поколінь: як уже було 
сказано, зараз тим, хто застав 
СРСР у свідомому віці, за со-
рок і більше. Принаймні зна-
чний прошарок освічених лю-
дей у колишніх індустріаль-
них центрах напевно знає, що 
є інші закони, крім блатних, 
інші правила, крім «понять», 
а Європа, яку п. Янукович пев-
ний короткий час досить ін-
тенсивно рекламував, – це не 
лише одностатеві шлюби й 
економічна криза. Що ж сто-
сується молодшого покоління, 
то багато хто незалежно від 
соціального походження від-
крив для себе великий світ, іс-
нуючи в новій, постіндустрі-
альній реальності. Хтось із 
них належить до «креатив-
ного класу», хтось до... фут-

Сумська

АР Крим

Луганська
Хмельницька

Чернівецька

КиївськаЛьвівська

Івано-
Франківська

Житомирська

Рівненська
КИЇВ

Терно-
пільська

Донецька

Полтавська

Одеська

Кіровоградська

Дніпро-
петровська

Миколаївська

Черкаська

Запорізька

Херсонська

Харківська

Вінницька

Чернігівська

Волинська

Протести в Україні
Хто контролює держадміністрац� (станом на 28 січня 2014 року, 08:00)

За даними інтернет-сторінки 
«Євромайдан»

Влада на місцях 
визнає Народну раду

Область під контролем 
протестувальників

Область під контролем 
Парт� регіонів

Область, де проходять 
масові протести

Спроба захоплення 
ОДА

Міліція і тітушки б’ють 
беззбройних людей

Створення дружин 
Парт� регіонів

Заборона КПУ й Парт� 
регіонів

Мітинги на підтримку 
Парт� регіонів

Саморозпуск фракцій 
ПР у місцевій владі

Влада повернула 
контроль

Заборона 
ВО «Свобода»
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больних ультрас – наразі ця 
різниця не має принципового 
значення. На масовий актив-
ний спротив розраховувати 
тут не випадає, але на розхи-
тування радянської менталь-
ної матриці – безумовно.

ДЕМОНТАЖ І 
ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ
Якщо ці рядки не застаріють, 
перш ніж вийти друком... 
Якщо лідери не здадуть Євро-
майдан... Якщо влада не нава-
житься на самовбивче заго-
стрення з подальшими за-
чистками й уведенням над-
звичайного стану... Якщо си-
туація не вийде з-під контр-
олю... Одне слово, якщо 
будь-яке зазирання в май-
бутнє не позбавлене заздале-
гідь сенсу, можна передбачити 
як мінімум закріплення спро-
тиву на досягнутих рубежах. 
Ресурсів протестувальників, 
вочевидь, недостатньо для 
розвитку наступу. Ресурсів 
правлячої партії (правоохо-
ронці, точніше, як хтось 
влучно висловився, кривоохо-
ронці, плюс кримінал), на-
впаки, на цьому етапі достат-
ньо для того, щоби тримати 
ситуацію під контролем на 
Сході й, можливо, повернути 
якісь символічні будівлі разом 
із начинням у Центрі. Водно-
час і далі відбуватиметься не-
впинне й безсоромне заляку-
вання активістів і всіх, кого 
солдати системи вважатимуть 
потенційними активістами за 
старим радянським принци-
пом «класового нюху». В 
цьому сенсі баланс сил сут-
тєво залежатиме від будь-
яких, навіть символічних, 
успіхів революції безпосеред-
ньо в Києві. Кожен наступ 
Майдану сприяє розгубле-
ності місцевих чиновників, які 
служать ватажкові не за со-
вість, а за страх.

Вочевидь, бунту на кораблі 
допомагатимуть подальше не-
задоволення місцевих еліт, за-
старілі протиріччя й образи 
на донецьких, які вже не про-
сто відтісняють, а відверто те-
роризують будь-який бізнес, 
що не є стовідсотково своїм. 
Адже навряд чи слід чекати, 
що представники «Сім’ї» на 
час заворушень істотно змі-
нять свої харчові звички. 
Інакше кажучи, якщо раптом 

піраміда захитається, пере-
біжчиків довго чекати не до-
ведеться.

Головне ж для країни зага-
лом полягатиме в досвіді тих 
територій, які де-факто пере-
йшли до самоврядування. На-
скільки вони будуть здатні ви-
користати потенціал самоорга-
нізації населення для налаго-
дження повноцінного життя й 
передусім безпеки? Чи не 
спробують ті функціонери й 
депутати, які декларували не-
визнання режиму, відновити 
схеми своєї взаємодії вже під 
новими прапорами? Тобто на-
скільки демонтаж радянських 
засад виявиться справжнім, а 
не декоративним? Тривожні 
сигнали з місць уже надхо-
дять: у деяких містах і навіть 
областях учорашні вірні регіо-
нали перефарбовуються й 
успішно очолюють Народні 
ради, зберігаючи всі важелі 
адміністративно-корупційного 
впливу.

Громадськість не повинна 
дати себе обдурити. Небез-
печне й двосічне гасло люстра-
ції в жодному разі не може 
бути відсунуте на другий план, 
а всі винні в репресіях включно 
з провідними емісарами 
«Межигір’я», відповідальними 
за зловживання владою (гро-
мадяни Колесніков, Тулуб, Пе-
клушенко, Кернес та інші), за-
несені на чорну дошку з по-
дальшим притягненням до 
кримінальної відповідаль-
ності.

Головне, що українці, на 
відміну від своїх двоюрідних 
братів, схоже, таки знайшли 
альтернативну форму бунту – 
не «бєссмислєнного» і не «бєс-
пощадного». В умовах непев-
ності країна не показує жод-
них ознак розповзання, хоча 
центр спротиву ніяк не може 
адміністративно впливати на 
ситуацію, бо не має жодних ре-
альних важелів, усе трима-
ється на свідомості, здоровому 
глузді та авторитеті – не окре-
мих лідерів опозиції, а Май-
дану загалом.

Письменниця, відома під 
псевдо Макс Фрай, українка 
Світлана Мартинчик, яка меш-
кає зараз у Литві, щойно напи-
сала у своєму блозі: «Там, у Ки-
єві, люди розчакловують 
землю, на якій мені випало на-
родитися». Невже правда? 



Черкаський фронт: 
опозиційні чвари, тітушки 
й луганський «Беркут»
Регіон стає своєрідною «білою плямою» й цитаделлю влади 
в охопленій масовими протестами Центральній Україні

П
одії в Черкасах дехто нази-
ває навіть «новим сцена-
рієм придушення протес-
тів» від очільника тамтеш-

ньої ОДА (і земляка президента) 
Сергія Тулуба. Водночас «геній» ни-
нішнього керівника області не слід 
переоцінювати. Адже надто вигад-
ливих сценаріїв руйнації громад-
ського протесту не потрібно там, де 
опозиція – це такий собі «феномен 
Володимира Олійника», одного з 
авторів «законів про диктатуру». 
Того самого Олійника, який прой-
шов комуністичну школу й коруп-
ційну судову систему, з 1990-х увесь 
час боровся за владу в Черкасах, 
був мером, кандидатом у прези-
денти, довіреною особою Віктора 
Ющенка, помаранчевим революці-
онером, бютівцем, достатньо на-
ближеною до Тимошенко особою. 
І, зреш тою, одним із «передових» 
депутатів-регіоналів, який обґрун-
тував кримінальне переслідування 
екс-прем’єрки. А працевлашту-
вання дітей на керівні посади в по-
датковій і прокуратурі – це взагалі 
дрібниці на тлі його ролі в ухва-
ленні «диктаторських законів». 

Одне слово, опозиційні лідери 
на Черкащині перебувають у стані 
якихось постійних скандалів, мета-
морфоз та перекидань із влади в 
опозицію і навпаки або з партії в 
партію. А головне – жодних чітких і 
конкретних планів дій в умовах кіль-
каденних масових протестів. Це на-
очно продемонструвало Народне 
віче 26 січня, коли зібралося 
близько 3 тис. черкащан і загалом 
була можливість піти шляхом біль-
шості регіонів Заходу й Центру, 
тобто без особливих проблем за-
йняти ОДА та обласну раду. Проте 
мітинг перетворився на публічний 
конфлікт між опозиціонерами від 
«Батьківщини» Миколою Булатець-
ким та Анатолієм Бондаренком і де-
путатами місцевих рад. Але почнімо 
з подій, які цьому передували. 

хРОНІКА ПОДІЙ
Перший «штурм» будівлі ОДА стався 
23 січня. Після кількатисячного На-
родного віча на Соборній площі Чер-
кас учасники протесту намагаються 
зайти до будівлі адміністрації. На них 
при 12-градусному морозі ллють воду 
із брандспойта і кидають світлошу-
мові й газові гранати. Хтось ламає 
двері, але зсередини вхід забарика-
дований меблями. Частина людей 
намагаються прорватися через ін-
ший вхід. Врешті, найактивніші по-
трапляють у приміщення з боку обл-
ради. Саме тут стався перший і поки 
що найсерйозніший драматичний ін-
цидент. На голову дів чини, яка сто-
яла поодаль від передових ліній і 
просто спостерігала за подіями, рап-
том кинули вазон. Урешті громадська 
діячка й екскурсовод у Холодному 
Яру Ольга Галушко після складної 
операції й витягання уламків вазона 
з голови досі перебуває в комі, а мілі-
ція перекваліфікувала «завдання 
тяжких тілесних ушкоджень» у «не-
щасний випадок».

Тим часом із боку ОДА 
з’являються молоді люди в масках, 
б’ють вікна. Невідомі заходять у при-
міщення й виносять документи та ме-
блі. Розведений із меблів вогонь для 
одних – безглуздий погром, для ін-
ших – можливість зігрітися й вису-
шити одяг. Опозиційні лідери не зу-
пиняють погрому, як і не використо-
вують нагоди завести тисячі людей в 
ОДА, щоб запобігти наступному 
удару провокаторів і силовиків по 
учасниках протесту. Врешті мітингу-
вальники розходяться. О 22:00 не-
численні ряди активістів атакує «Бер-
кут». Після першого, не зовсім вда-
лого наступу спецназівці використо-
вують газові й світлошумові гранати, 
травмуючи активістів і «відвойову-
ючи» облраду. Люди в масках зника-
ють. Розпочинається повна зачистка 
центру міста з арештами й жорсто-
ким побиттям десятків людей. До Со-
снівського РВ УМВС у Черкасах відво-
зять 58 осіб. На ранок після втру-
чання нардепів, юристів та активістів 
під арештом залишаються 48 осіб.

Автор: 
Олександр 
Солонець, 

Черкаси

Відео штурму 
Черкаської 
ОДА: 
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24 січня у Черкасах збирається 
близько тисячі протестувальників, які 
вимагають до кінця дня звільнити за-
триманих. Вони пікетують обласне 
управління внутрішніх справ, а потім 
прокуратуру. Керівництво УМВС, за-
блокувавши приміщення беркутів-
цями, ігнорує активістів. А прокурор 
області Геннадій Дем’яненко на про-
хання опозиційних депутатів звіль-
нити затриманих під час «штурму» 
ОДА (зважаючи на те що більшість із 
них не брали участі в подіях) лише 
обіцяє ухвалити «законне рішення». 
Зрештою ввечері кілька тисяч протес-
тувальників беруть в облогу УМВС, 
однак на перемовини з міліцією 
йдуть депутати, після чого активістів 
розпускають без жодного результату.

Наступного дня влада так і не 
звільняє затриманих. Суди від самого 
ранку відбуваються в різних містах 
Черкаської області: Чорнобаї, Смілі, 
Золотоноші, Черкасах і Каневі. Ста-
ном на 25 січня 41 затриманий за 
«штурм» тамтешньої ОДА дістав два 
місяці арешту, інші ж (переважно ді-
вчата і деякі неповнолітні) – домаш-
ній арешт. Заарештованих розкидали 
по різних ІТТ області. Як стверджують 
представники опозиції, деякі поміч-
ники суддів відмовлялися готувати до-
кументи щодо них через «фабрику-
вання» справ. Цього самого дня «Бер-
кут» у Черкасах знову затримує учас-
ників протестів після жалобної акції, 
присвяченої загиблим активістам 
Майдану в Києві. Як свідчать очевидці, 
спершу на новостворений «Свобо-
дою» загін самооборони напали ті-
тушки. Коли ж атаку було відбито, від-
разу близько 100 беркутівців (частину 
з них начебто привезли із Луганська) 
напали на «самооборонців». Майже 
всім активістам нібито вдалося втекти. 
Тоді, як стверджують свідки, спецзагін 
разом із тітушками знову зачистили всі 
центральні вулиці міста, б’ючи й за-
тримуючи молодь і навіть цілі сім’ї. 
Було заарештовано 32 людей. До 
ранку наступного дня із Соснівського 

РВ УМВС у Черкасах з допомогою 
представника уповноваженої з прав 
людини Володимира Батчаєва, свя-
щеника УГКЦ отця Юліана, депутатів 
та активістів звільняють 30 осіб. Двом 
затриманим розбито голову, як-от 
21-річному Сергієві Усенку, якого 
«пов’язали» із сестрою та батьками. 
Декого «добивають» у райвідділку. 

26 січня близько 3 тис. черкащан 
збираються на Вічі й після суперечок 
між опозиційними лідерами, які на-
зивають одне одного «провокато-
рами від губернатора Тулуба», вре-
шті створюють Народну раду. Полі-
тики пропонують дати очільникові 
області добу на добровільну від-
ставку і знову втрачають шанс мирно 
й організовано увійти в приміщення 
ОДА. Врешті постановляють 27 січня 
пікетувати сесію міськради, заявля-
ючи, що опозиція примусить піти у 
відставку в. о. голови Черкас Вік тора 
Білоусова і сформує нову владу.

А вже вночі 27 січня розгромлено 
автомайданівців, які приїхали звіль-
няти активістів. Замість очікуваної ти-
сячі чи навіть п’яти тисяч прибуло 
близько сот ні. Щойно вони вийшли з 
автомобілів, у приміщення ОДА неві-
домі в масках стали кидати «коктейлі 
Молотова» та бити вікна. За деякий 
час на площу вриваються беркутівці з 
тітушками, які жорстко б’ють і затри-
мують людей. «Штурмовики» втекли. 
Чимало машин розбито й спалено 
людьми в цивільному. Побито й жур-
налістів. Затримано 19 осіб, зокрема 
7 автомайданівців. Серед них журна-
лісти польського каналу «Белсат». 

Вранці 27 січня, після того як 
черкаська «Свобода» назвала 
штурм ОДА провокацією тітушків, за 
вказівкою Сергія Тулуба заарештову-
ють лідера обласної «Свободи» 
Юрія Ботнара. Відомо, що його від-
везли до Соснівського РВ УМВС. Од-
нак досі місцезнаходження Ботнара 
активісти так і не встановили. Мілі-
ція стверджує, що свободівця немає 
в райвідділку. 

Революція 
картопляного 
міста
Як повстав інертний Чернігів 

Н
і, звісно, символами Чернігова є старовинні 
собори (Спаський за часом закладення давні-
ший за Софію Київську!), гармати на Валу, зе-
лений спокій і тиша. Але в часи політичного 

збурення штрикають чернігівцям згадками про карто-
плю, з якої живе велика маса поліських селян. Черні-
гівщину навіть картопляним Донбасом називають. А 
картопля вмиротворює, забиваючи судини й гасячи 
енергію…

Тож і з подіями майданної революції місто зволі-
кало. Навіть об’єднання «Майдан» створювалося 
спроквола: мовляв, чи треба воно? На мітинги вихо-
дило кількасот людей. Але на критику сонних черні-
гівців можна відповісти згадками про «ковбасну рево-
люцію», яка першою шарахнула в СРСР, – і це було 
таки місто над Десною. Саме звідси поширилося зна-
мените тоді гасло-запитання, таке відповідне духові 
земляків автора цих рядків: «Хто з’їв моє м’ясо?». 
Зрештою, Чернігівщина найпершою в Союзі не об-
рала в депутати першого секретаря обкому КПРС Лео-
ніда Палажченка, що стало шоком для комуністичної 
еліти.

Скажете, давня історія?
…І в страшному сні не могло примаритися зампо-

літу Радянської армії Сергієві Аверченку (нині народ-
ний депутат від УДАРу), що він виступатиме з барикади 
навпроти обласної адміністрації. А начальникам об-

ласної та міської міліції генерал-майору Іванові Кате-
ринчуку й полковнику Едуардові Альохіну, що форму-
ватимуть загони самооборони. І якщо перший носив 
погони давно, то два останні ще не встигли їх далеко 
заховати.

Автор: Василь Чепурний, Чернігів
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«ВОВК ТА ЗАЯЦь»  – 
КЛАСИКА ЖАНРУ
…Коли на чернігівський Євромайдан 
наприкінці листопада вийшло кілька 
активістів, жителі ходили, кивали го-
ловами та й годі. З якогось недо-
брого дива влада розігнала цю ак-
цію: щоб прибрати намет і чотирьох 
активістів, самої тільки міліції мобілі-
зували осіб 50 на чолі із заступни-
ком начальника обласного УМВС 
Едуардом Гребенюком. Він діяв на 
підставі ухвали судді Чернігівського 
окружного адміністративного суду 
Олександра Заяця про заборону 
встановлення наметів і навіть звуко-
відтворювальної апаратури на всіх 
центральних вулицях Чернігова до 7 
січня включно. Опозиція глузувала, 
що й Діда Мороза на площі ставити 
тепер не можна. Едуард Гребенюк, 
Олександр Заяць та начальник юри-
дичного відділу міської ради Павло 
Вовк, що вніс подання в суд, потра-
пили за рішенням Майдану на 
«Чорну дошку ганьби». Чернігівці 
сміялись у мікрофони: «Вовк та За-
яць розігнали Майдан».

Міський голова Олександр Соко-
лов відмовився навіть розмовляти з 
обуреними активістами, хоча кіль-
кість їх уже зросла в геометричній 
прогресії, і обізвав їх шизофрені-
ками.

А коли було жорстоко побито 
журналістку Тетяну Чорновол, за три 
години мобілізації в соцмережах до 
обласного управління МВС вийшли 
близько 80 жителів міста, з яких 36 
були працівниками ЗМІ. Особливо 
вразило гасло «Україна не Донбас, 
не злякаєте ви нас!». А ви кажете: 
картопляний Донбас…

не борошно, цукор та олію розда-
вати для підкупу виборців, присма-
чуючи їх… отрутою для колорадів.

ШТУРМ ОДА
Коли запахло диктатурою, у Чернігів 
повернулися наші нардепи Валерій 
Дубіль («Батьківщи на»), Олег Ляшко 
(позапартійний), Сер  гій Аверченко 
(УДАР) та Руслан Марцінків («Сво-
бода»). Скликали Народне віче. Пе-
редчуваючи штурм, влада зібрала 
прихильників Януковича – бюджет-
ників та місцевих тітушків, які трену-
ються у клубі кікбоксингу депутата 
міської ради Андрія Кужельного.

На віче прийшло до 2 тис. осіб. 
Після молитви за Україну, прочита-
ної архієпископом Чернігівським і 
Ніжинським Євстратієм, та голосу-
вання за вимоги люди рушили до 
ОДА, яку охороняли дядьки у формі. 
Таким визначенням їх зовсім не об-
ражаю, бо місцевого «Беркута» на 
той час у Чер  ні  гові не було, а для за-
хисту ОДА вивели судовий «Гри-
фон» і навіть айтішників з обласного 
УМВС.

Голови ОДА Володимира Хо-
менка в місті не виявилося (він живе 
у Броварах, а до нас їздить на ро-
боту), його перший заступник Ми-
кола Стрілець вийшов до людей, але 
запросити в приміщення навіть на-
родних депутатів побоявся. В ре-
зультаті – штурм, петарди, світлошу-
мові гранати, виламані двері та… 
відступ із метою звільнення шістьох 
заручників.

Навпроти ОДА виросла симво-
лічна барикада, з якої і проголосили 
створення Народної ради. Мішки зі 
снігом, позначені емблемою герегів-
ського «Епіцентру», надали тій спо-
руді колориту.

У неділю міліція офіційно анон-
сувала повторний штурм обл -
держадміністрації. Але мітингарі 
продемонстрували винахідливість: 
безперешкодно зайшли в будинок 
обласної ради. Її голова Анатолій 
Мельник виявився хитрішим за свого 
колегу з ОДА – не тільки не втік із 
міста, а й вийшов до людей, навіть 
виступив на мітингу, заявивши про 
потребу скасувати закони від 16 
січня. І виступ закінчив правильно: 
«Слава Україні!».

Проте скликати позачергову се-
сію на вечір так і не став, а началь-
ник обласної міліції Олександр Ми-
хайлик пригрозив вивести протесту-
вальників із приміщення ради: «Це 
неправильно, що люди прийшли 
сюди!». Справ  ді, чекала доблесна 
міліція штур  му в одному місці, а тут 
такий фокус… 

І чернігівці доволі масово пої-
хали на київський Майдан. Після 
цього люди почали менше боятись і 
відкрито виявляли патріотизм. Так, 
на сесії Семенівської районної ради 
чотири депутати (вся місцева опози-
ція в лісовому районі, де немає 
практично жодного заводу, працю-
ють тільки два лісгоспи) заспівали 
вголос Гімн України. «Після нічного 
чергування на Майдані уже не 
страш  но», – каже Юрій Сенько, 
власник сільськогосподарського під-
приємства. Дрібничка, як для сто-
личних людей, а для Семенівки зна-
чний крок.

ПРОБЛЕМА АТРОШЕНКА
Мітинги, походи, резолюції – все це 
в Чернігові відбувалося без народ-
них депутатів, адже вони мітингу-
вали в столиці. Зате чернігівці стали 
звертати претензії до депутата Вла-
дислава Атрошенка – місцевого, що 
був очільником області за Ющенка, 
а тепер переметнувся до фракції 
Партії регіонів. Та ще й під час голо-
сування за відставку уряду Азарова 
утримався.

Тож, природно, його занесли на 
«Чорну дошку ганьби», хоча таке рі-
шення обласному штабу національ-
ного спротиву далося нелегко: він 
контролює місцевий телеканал «Ди-

тинець», який об’єктивно висвітлює 
події. Та й батько нардепа – актив-
ний майданівець – із сином навіть 
не розмовляв півроку, коли той 
після виборів із незалежного канди-
дата став провладним нардепом.

«Вийди із фракції ПР!» – вима-
гали мітингарі від земляка. А той від-
мовчувався. Та ще й проголосував за 
закони 16 січня. Щоправда, спершу 
заявив, ніби не підтримав їх, але ось 
нещодавно, у виступі на «5 каналі», 
таки підтвердив: голосував. Пояснив 
це тим, що знав лише назви, а не 
суть документів.

«Я думав, що ці закони набли-
жують Україну до європейської спіль-
ноти», – заявивив депутат. Лукав-
ство не захищає його громадської 
приймальні від походів обурених 
жителів міста, які в момент остан-
ньої маніфестації вже й вінка йому 
принесли… Занадто, звісно, але ж не 
можна народ дурити безкінечно. Це 

СТОЛИЦЯ КАРТОПЛЯНОГО 
КРАю СТАЛА ЧИ НЕ єДИНИМ 
ОБЛАСНИМ ЦЕНТРОМ,  
ДЕ ВІДБУЛАСЯ МИРНА  
ЗМІНА ВЛАДИ
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Цих людей не перемогти
Івано-Франківськ: море молоді з рішучими, впевненими поглядами, яка знає, чого хоче

Т
ой суботній засніжений ра-
нок швидше призначався для 
фотографів, художників чи 
кінематографістів. Тому на-

стрій людей біля місцевої Білої 
хати (так на Прикарпатті називають 
колишній обком, де зараз облдер-
жадміністрація) мав відтінки на-
пруженої святковості. «Аксіос!» – 
урочисто проголошувало небо со-
нячному дню, святково прибра-
ному поодинокими яскравими сні-
жинками в повітрі. – «Достойні!»

Біля мене стояла пані Галя, жі-
ночка років шістдесяти. Вона три-
мала мене під руку, бо люди так 
утоптали сніг, що під ногами утво-
рилося скло. «У мене син на Май-
дані вже ранЕний, – почала роз-
повідати, поки ще не заглушував 
гамір, – в руку і в лице. Але каже, 
що рубця не буде. Може, заспо-
коює?.. Перед тим донька їздила. 
Тиждень варила хлопцям. Носила 
їжу на барикади. Каже, мамо, там 
справжня вóйна». Не боїтеся за 
дітей? «Молюся за них кожен ра-
нок, вечір і весь день. Але, як усі 
мають боятися, то, може, ліпше 
відразу сховатися по норах і си-
діти».

Людей дедалі більше. Прибу-
вають зі швидкістю води в повінь. 
Коли пані вперше схопила мене 
за лікоть, ми стояли скраю, а за-
раз посередині. Люди штовха-
ються, підстрибують, бо хочуть 
побачити, що відбувається спе-
реду. Моя нетерплячка теж роз-
свербілася, але зі своїм середнім 
зростом я приречений лише визи-
рати з-поза голів інших. А люди 
ще і в шапках, і в капюшонах, 
купа натурального і штучного ху-
тра, коротко кажучи, кожна шпа-
ринка, у якій можна щось поба-
чити, – це реальна винагорода за 
терплячість.

«Тут як на курорті, – сміється 
хлопчина років 25–30, – там (має 
на увазі Київ) перепочити не було 
коли. І найгірше не кулі, навіть не 
ті общипані беркути, а дим. Аж 
припікало від нього сльози. Так 
дерло в горлі, ніби хтось засунув у 
стравохід круглу щітку для пля-
шок і шурував – шурував – шуру-
вав, доки не зникала слина. Я 
лише позавчора перестав харкати 

чорним». Він усміхається. Говір-
кий. Зізнався: до Майдану вва-
жав, що добре володіє англій-
ською, але воював пліч-о-пліч із 
такими хлопцями, що боявся при 
них навіть демонструвати свою 
«фейкову» англійську. Думає по-
вчитися в когось із доброю роз-
мовною практикою.

Вздовж периметра централь-
ного двору вишикувалися міліціо-
нери. Їх було достатньо від самого 
початку, але зараз надійшло під-
кріплення. Подекуди стоять у три й 
навіть у п’ять рядів. З виразу облич 
вид но, що не нудьгують. Але злості 
й ненависті теж немає. Глипають 
запитально на людей, ніби оціню-
ють чи прикидають, чого очікувати 
в найближчі хвилини.

Розпочинається перегук кіль-
кох гучномовців. «Слава Україні! 
– Героям слава!» «Слава нації! – 
Смерть ворогам!» «Банду геть!» 
Між гаслами періодично співають 
гімн. Спів виникає спонтанно і так 
само спонтанно зникає. Іноді 
одне виконання гімну заглушує 
інше. Люди підхоплюють і співа-
ють від серця голосно, і видно, що 
отримують від того задоволення.

«Я їм не попущу! – кричить чо-
ловік середнього віку в дорогому 
кожушку. – Чмо прийшло і забрало 
в кума роботу. Навіть не питалися, 
чи виплатив уже кредит. Вони не 
питаються, скільки треба грошей, 
часу і нервів, щоб відгодувати ка-
бана до кондиції. Вони кажуть, 
скільки треба дати їм. Знаєте, 
скільки хлопців закинуло тварин-
ництво? Спеціально так роблять. Бо 
виростити свою свиню – то капіта-
ловкладення і ризики. Ще її потім 
треба продати. Простіше завезти з 
Європи вже готові туші, взяти відкат 
– і най усе йде пропадом! Ви зна-
єте, що наші хлопці вже почали ви-
рощувати свиней у Польщі, Німеч-
чині, а тут бояться?»

Старша пані, яка тримається за 
лікоть, повсякчас шарпає мене за-
питаннями «ну шо там». Натовп 
зрушив. Зрушив чи ожив? Відчуття, 
ніби до ешелону під’єднали локо-
мотив і всю його гігантську вагу сіп-
нуло. Нас почало носити майже на 
місці. Максимум можна було зро-
бити кільки кроків убік, уперед чи 
назад. Але синхронно. Разом із су-
сідами. Ніби танець. Попереду, 
біля будівлі, над головами літають 

Автор:  
Олег 

Ущенко, 
Івано-

Франківськ
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(саме літають!), підстрибують до-
гори, наче під час святкувань, мілі-
цейські шапки. Іноді в повітрі 
з’являються шоломи. Небагато.

Кажу бабці, що почалося. Вона 
хреститься і просить дивитися 
уважно, бо син казав, що коли стрі-

ляють, то треба присідати. Від її 
слів ми переглядаємося зі співбе-
сідником у кожушку. Нам стає 
смішно. Він крутить головою назад, 
щоби побачити бабуню-
приколістку, але та маленька і весь 
час губиться серед людей. Я вже на-

віть навчився її впізнавати – вона 
старанно щупає мій лікоть, на-
певно, щоби переконатися, що то 
саме той лікоть, який їй зараз потрі-
бен.

Дзвенить скло, і чується тріскіт 
дерева. Натовп своєю багатотисяч-
ною (хоча, можливо, і десяткити-
сячною) масою подався вперед. 
Він насувається, ніби пісок із гігант-
ської дюни. У ньому рухаються всі. 
Хто не хоче, все одно мусить.

Над головами провадиться ві-
йна гучномовців. «Громадяни! Ви 
порушуєте законодавчі норми…» 
«Банду геть!» «Будь-які проти-
правні дії…» «Геть Чуднова!» Не-
сподівано потік різко зупиняється і 
подає назад. «Вода – вода – вода», 
– пролітає над натовпом. У штовха-
нині починаю шкодувати про те, 
що приперся з цією сумкою. Проте 
наступної миті до мене доходить, 
що жодної сумки не маю. То ціпкі 
пальці бабки дають про себе знати. 
А вона дала про себе знати вигу-
ком, що зараз буде газ: «А я чо не 
взяла маску!».

Тріскіт попереду не залишав 
сумнівів – дверей більше немає. 
Або їх щойно перетворили на LEGO 
чи навіть головоломку. Відразу 

П
ротистояння між право охо-
ронцями й мітингувальни-
ками під час «захоплення» 
будівлі обл держадміністрації 

як такого не було. Незважаючи на по-
дії в державі, більшість тернопільської 
міліції, яка стежить за громадським 
порядком, зок ре  ма й біля примі-
щення ОДА, справді з народом. Адже 
багато близьких, знайомих та родичів 
протестувальників працює в місцевих 
правоохоронних органах. Під час са-
мо  го протистояння і «взят тя» будівлі 
облдержадміністрації біля будівлі не 
було помічено жодного бійця «Бер-
кута».

Окрім того, люди прийшли 
мирно, без биток, касок чи масок і 
стверджували, що в приміщенні ОДА 

має відбутися прийом громадян. 
Останнє підтвердили й депутати, й го-
лова обласної ради Василь Хомінець. 
Під час «узяття» адміністрації грома-
дян закликали не нищити примі-
щення, нічого не бити, не красти й не 
розкидати, адже це народне майно.

ЯК ЦЕ БУЛО
23 січня під ОДА збирається при-
близно півтисячі тернополян. На обрії 
помітні також два десятки працівників 
міліції: деякі стоять біля входу в адмін-
будівлю, деякі за склом уже всередині 
неї, також без спеціального обмунди-
рування – тільки в зимовій формі.

«Не знімайте нас, ми на роботі , 
виконуємо свій обов’язок: охороня-
ємо громадський порядок», – випа-

лює один із міліціонерів, коли на 
нього наводить камеру журналіст. На 
запитання, чи міліція з народом і кого 
вона захищає, правоохоронець мов-
чить і відвертає голову.

На годиннику 18:30. Людей дуже 
багато, і вони починають скандувати 
«ганьба!». «Маємо поводитися 
мирно й нічого не нищити. Це наш 
дім, і ми тут господарі», – у гучномо-
вець біля входу в ОДА викрикує Воло-
димир Стаюра, голова штабу на -
ціонального спротиву Тернопо  ля. 
«Ми всі пам’ятаємо, що повсюди в За-
хідній Україні народ перебирає своє 
майно у свої руки! А ви відійдіть і 
дайте людям зайти в облдержадміні-
страцію. Хлопці, кому ви служите? 
Кому присягали? Та ви цієї ганьби не 

Візит до депутатів 
замість захоплення ОДА
На вулиці морозно, а під стінами Тернопільської ОДА чимало людей переважно 
старшого та середнього віку. Містяни поводяться мирно і про щось перешіптуються

Автор:  
Оксана 

Мельник, 
Тернопіль
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з’явилися зловісні щити і мелькнув 
камуфляжний однострій. Люди не 
те щоби завмерли. Це відчуття 
доб ре відоме завзятим геймерам. 
Стало зрозуміло, що то перехід на 
інший рівень. «Там шо, берку-
тівці?» – зашарпала мене пані за лі-
коть. Бо навколо почали насторо-
жено повторювати: «Гості – гості – 
гості». 

Напередодні пліткували, що 
обласне начальство для захисту бу-
дівлі облдержадміністрації запро-
сило «Беркут». Одні казали, що з 
Донецька, інші – із Сімферополя, 
навіть розповідали, що Добкін від-
рядив до Івано-Франківська два ав-
тобуси тітушків. Були такі, що «ба-
чили» автобуси. З беркутом і з ті-
тушками. 

Попри нас почали передавати 
пляшки. Порожні. Кидати під ноги 
чи захищатися? То точно не були 
«коктейлі Молотова». І раптом се-
ред напруженої тиші, серед тисячі 
думок у десятках тисяч голів, серед 
глобального напруження несподі-
вано пролунав голос «моєї» бабки: 
«То бийте їх! Бо зараз вас будуть!».

Місцеві беркутівці зникли в лабі-
ринті приміщень, і ми пішли на екс-
курсію. Я був у цій будівлі сотні разів. 

Після відновлення незалежності її 
переважно обживають пристосу-
ванці. Тут є такі кадри, які прибили 
себе до крісел величезними цвяхами 
і сидять, нічого не роблячи, при всіх 
владах. «Майстри полизати і покло-
нитися», – прокоментував Мирон, 
так звали чоловіка в кожушку, коли 
ми йшли сходами вгору, де міліція 
намагалася захистити останній ре-
дут – поверх, на якому кабінет го-
лови обл держадміністрації. Їх виста-
чило на кілька хвилин. По суті, навіть 
штовханини не було, щоправда, тра-
диційно ритуально дзвеніло скло. А 
головного боса в кабінеті не вияви-
лося. 

Прогулюючись коридорами, 
спробували прикинути, що буде 
далі. Хочеться змін. Але справ-
жніх. «Тільки не зміни злодіїв», – 
пояснив Мирон дуже рішучим го-
лосом із таким самим поглядом. 
На його обличчі читалося, що він 
уже не хоче служити системі. Хоче 
працювати, мати з того зиск і не 
боятися, що бізнес у нього можуть 
відібрати тільки тому, що прибут-
ковий. Він давно знає, проти кого 
має воювати, і намагається наре-
шті зрозуміти, за кого. Бо не бажає 
за будь-кого. І вже точно не за 

того, хто прагне дорватися до ко-
рита.

Виходимо з приміщення за-
темна. Дівчата на тацях несуть бу-
терброди з ковбасою, сиром, якусь 
рибу. Зупинилися біля нас. Взяли 
по одному виключно ритуально, 
щоби не відмовляти. А на вулиці 
просто в нас на очах виростали ба-
рикади. Високі, переконливі, ма-
сивні. Навколо працювало море 
молоді з рішучими, впевненими 
поглядами, яка знає, чого хоче. 
Принаймні на сьогодні. Завтра на 
цих дітей чекатимуть інші барикади, 
і так буде все життя, але нинішні 
вони пам’ятатимуть завжди. 

Коли зайшли з Мироном до 
кав’ярні відзначити знайомство, він 
під час розмови дістав «пукавку» – 
газовий пістолет:

«Зареєстрований. Жодного разу 
не користувався. Шваґро подарував. 
Думав, може, нині. Добре, що не 
пригодився. Але хай ще полежить у 
кишені, – насторожено подивився у 
вікно на гурт чоловіків у чорних шкі-
ряних куртках і пальтах із великими 
щокатими обличчями. Вони стояли 
через дорогу на початку провулка й 
мовчки спостерігали, як ростуть бари-
кади. – Великий брат не спить…» 

змиєте ніколи», – уже до міліціонерів 
каже пан Володимир. Водночас із на-
товпу люди починають емоційно вигу-
кувати «відійдіть!» і «міліція з наро-
дом!».

«Я вже стара, але не можу такого 
терпіти. Наша влада вбиває своїх же 
людей, такого за моєї пам’яті ще не 
було, – підійшовши до журналістів, 

каже Марія Дмитрівна. – Не знаю, 
чим то все закінчиться. Я багато пере-
жила, але не хочу, щоб на моїх очах 
убивали внуків та дітей. І подивіться, 
це ж у мирний час, в нас нема війни, 
тероризму, але в нас є Янукович, хай 
йому Господь простить, бо народ 
України того не забуде…»

Під викрики «банду геть!» і «мілі-
ція з народом!» до мітингувальників 
виходять голова обласної ради Василь 
Хомінець та місцевий депутат Роман 
Навроцький.

«Нам перешкоджають заходити 
в обласну раду. Вони (міліціонери. 
– Авт.) перевищують свої службові 
повноваження. Ми перевірили, що 
на другому поверсі розміщений 
якийсь спецпідрозділ у масках і кас-
ках, хлопці в спорядженні. Такий са-
мий – у Хоптяна в кабінеті. Вони бо-
яться гніву громади, але гнів тільки 
наростає, вони провокують кон-
флікти. Зараз ми закликаємо мілі-
цію дати нам змогу зробити прийом 
громадян…»

За лічені хвилини обурена гро-
мада відчиняє одні двері, а згодом, 
вибивши скло, проривається до при-
міщення обл держадміністрації: дер-
жавних службовців на місці не видно, 
міліція не перешкоджає.

«Бачила, як якісь люди в масках 
утікали через чорний хід, ми з чолові-
ком намагалися бігти за ними, але 
вони заскочили в автобус і втекли, – 
піднімаючись на сьомий поверх, 
зазна  чає тернополянка Світлана. – 
Крім того, міліціонери сказали, що ми 
марно прориваємось досередини, 
адже губернатора й там немає».
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М
ісцева влада південних і 
східних регіонів України 
любить розповідати, що 
її «вотчина» – осередок 

спокою та лояльності стосовно ре-
жиму. Мовляв, Майдан – це в Києві 
та на Заході, а ми тут сумлінно пра-
цюємо і всі як один підтримуємо 
курс президента. Проте, як пока-
зали події останніх днів, навіть у За-
поріжжі, Дніпропетровську, Одесі 
регіонали вже не почуваються так 
упевнено, як досі. Тож і змушені 
вкотре винаймати тітушків та вига-
дувати «страшилки» про «приїж-
джих бандерівців».

«КОНТРАРГУМЕНТИ» 
ВЛАДИ
За день до чергової недільної акції 
на запорізькому Євромайдані міс-
цеві ЗМІ опублікували інформацію 
про можливе прибуття до міста 
«двох потягів бойовиків із Західної 

України». Паралельно пішли чутки 
про можливий штурм обласної ад-
міністрації протестувальниками та 
вже звичний «контраргумент» 
влади у вигляді тітушків.

26 січня опозиційно настроєні 
городяни вийшли на площу перед 
будівлею Запорізької обласної дер-
жавної адміністрації. Активісти на-
зивають цифри від 6 до 10 тис., мі-
ліція каже про 3 тис. Як і в інших об-
ластях, до майданівців приєдна-
лися футбольні фанати. Кілька де-
сятків ультрас «Металурга» коло-
ною прибули на площу й пообіцяли 
охороняти мирний захід. Інформа-
ція про приїзд міфічних бойовиків-
галичан, звичайно ж, виявилася 
фейком. Хоча в нього багато хто 
повірив (чи вдав, що повірив?).

Влада, судячи з усього, ре-
тельно готувалася до штурму, пе-
ред ОДА вишикувалися кількасот 
правоохоронців. Було помітно: 

поки запорізький «Беркут» та бійці 
внутрішніх військ чергують у Києві, 
захищати місцеву адміністрацію 
стягнули всіх підряд. Хтось упізнав у 
лаві навіть слідчого одного з рай-
відділків. Спорядження та фізична 
форма деяких співробітників були 
аж ніяк не найкращі.

На іншому боці проспекту Лє-
ніна водночас зібрався «антимай-
дан». Це не була традиційна для 
таких випадків масовка регіоналів. 

Штурм та розгін  
у Запоріжжі
Захищати місцеву адміністрацію стягнули всіх підряд.  
Звісно, не обійшлося й без тітушків

Автор: 
Едуард 

Андрющенко, 
Запоріжжя

Валентина Хоптяна, голови Тер-
нопільської облдержадміністрації, на 
місці й справді не виявилось, як і його 
заступників та решти державних служ-
бовців.

«Пройшлися поверхами. У кабі-
нетах нікого. Нічого не ламаємо, не 
нищимо, просто хочемо провести 
спокійно прийом громадян і зустрі-
тися з губернатором: хай розкаже 
свою позицію щодо побиття і вбив-
ства людей у Києві, – каже Роман 
Навроцький. – Дивіться, люди 
мирно стоять, нікого не б’ють, і 
ніхто нічого не захоплює».

Під колядку «Нова радість 
стала» близько 500 тернополян хо-
дять довжелезними коридорами 
облдержадміністрації. У цей час на-
чальник обласної міліції, якого три 
дні не могли знайти на робочому 
місці, сам приходить до адмінбу-
дівлі.

«Міліція не вбиває нікого, а ін-
формація щодо відправки спецпі-

дрозділів із Тернополя в Київ є служ-
бовою, тому я не можу її розголо-
шувати, – викрикує серед розлюче-
ного натовпу Віктор Сак. – Нікого 
міліція пальцем не трогала і не 
троне, але якщо будуть стрілять і 
бить, то ми зобов’язані вмішува-
тися…»

Люди, не чекаючи закінчення 
репліки, кричать головному міліціо-
неру «ганьба!», і Віктор Сак іде з 
адмінбудівлі. Дехто з активістів по-
вертається додому, хтось залиша-
ється на ніч в ОДА. Міліціонери 
знову ж таки не перешкоджають. 
Дів чата й хлопці обговорюють, як 
організувати кухню і хто готуватиме 
їжу, ще хтось переймається долею 
голови облдержадміністрації…

«Валентине Антоновичу, ви мо-
жете нам сказати, чи готові напи-
сати заяву на звільнен  ня?» – у теле-
фонній розмові запитує Володимир 
Стаюра голову ОДА Валентина Хоп-
тяна. – «Якщо мені президент 

скаже, я одразу напишу». – «Тобто 
ви далі служите Януковичу, незва-
жаючи на ті вбивства?» – «Розумі-
єте, він мене призначив». – «Ми 
розуміємо, просто ми питаємо… до 
вашої людської чисто…» – «Скаже 
президент написати заяву – я на-
пишу». – «А якщо він скаже вам по-
віситися, ви повіситеся?» – «Якщо 
скаже повіситися, повішуся». – 
«Зрозумів, це дуже приємно. Дякую 
вам, Валентине Антоновичу».

Тернополяни в хорошому на-
строї: розподіляють, скільки людей, 
хто саме й де залишить  ся, хто при-
йде їм на зміну, хто працюватиме 
на імпровізованій кухні на чергу-
ванні. Частина, побажавши удачі 
всім, прямує додому.

На сьогодні голова Тернопіль-
ської обласної державної адміні-
страції Валентин Хоптян на роботу 
так і не приходить. На офіційному 
сайті є повідом лення, що він на лі-
карняному, але працює. Керівник 

Як відбувався 
штурм у 
Запоріжжі 
можна 
побачити тут: 
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Склалося враження, що люди 
справді прийшли з ідейних переко-
нань. Щоправда, було їх, порівняно 
з майданцівцями, зовсім небагато: 
сотня-півтори. «Патріоти», як вони 
себе називали, начепили на одяг 
георгіївські стрічки, кричали щось 
передбачуване про фашизм та 
Львів, а на «слава Україні!» відпо-
віли, звісно ж, «слава России!».

Тим часом неподалік площі по-
бачили кілька автобусів із молоди-

ками характерної зовнішності. 
Останніх організовано завели до 
будівлі обладміністрації з бічних 
входів. «Це свої, запускаємо», – 
проінструктував підлеглих один із 
офіцерів міліції.

Мирна фаза мітингу заверши-
лася приблизно о 14-й годині, після 
виступу запорізького обласного го-
лови Олександра Пеклушенка. На 
вимоги протестувальників піти у 
відставку й залишити лави правля-
чої партії той відрізав: «У такій си-
туації йдуть у відставку тільки боя-
гузи і зрадники! Я з Партією регіо-
нів жив, живу й помру!»

За 10 хв після цього обурені ак-
тивісти почали прориватися до бу-
дівлі адміністрації. У правоохорон-
ців почали кидати каміння та 
грудки мерзлої землі. Ті відповіли 
світлошумовими й газовими грана-
тами. Кількох людей поранили. На-
товп відступив. Наступні спроби 
штурму – теж марні.

Із вікон ОДА почали виглядати 
тітушки. Один із них, у білій масці, 
вийшов на балкон другого поверху, 
тримаючи в руках пожежний рукав 
і провокуючи людей. Але під гра-
дом каміння, мусив знову схова-
тись углиб будинку.

Учасники заходу заявили, що 
готові стояти на площі весь вечір і 
ніч, а вранці йти на прийом до об-
ласного голови. Однак поступово 
людей меншало. Зокрема, й через 
сильний мороз.

Близько 16-ї години активісти 
перекрили проспект Лєніна, але 

згодом звільнили його. На площі 
розпалили вогнище в бочці, по-
чали грітися. Міліція і тітушки зали-
шилися на місцях.

З’явилися повідомлення про 
напади невідомих у цивільному на 
людей, що збирали дрова для ба-
гаття у дворах неподалік майдану. 
Кілька побитих опинились у лі-
карні.

Допомогу майданівцям надав 
сусідній кінотеатр «Байда»: охочих 
пускали досередини погрітися.

О дев’ятій вечора, коли людей 
залишилось небагато, почалася за-
чистка площі. Міліція пішла в на-
ступ. З будинку ОДА вибігли ті-
тушки з держаками від лопат. Люди 
почали розбігатися, їх наздога-
няли, били. Перепало й кільком 
журналістам, на посвідчення уваги 
ніхто не звертав. Одного з них, 
Дмитра Смолієнка, ще й затри-
мали.

«Я приїхав маршруткою до 
Запорізької ОДА, щойно дізнався, 
що розганяють Майдан. Почав 
фотографувати, – розповідає по-
страждалий медійник. – Робив 
це відкрито. Не ховався. Але 
мене тут-таки збив із ніг тітушко, 
почав лупити биткою. До нього 
приєднався беркутівець. Я ста-
рався як міг прикрити голову й 
апаратуру. Голову мені таки роз-
били. Повідбивані руки. Кричав, 
що журналіст, але це викликало 
протилежну реакцію: на очах у 
мене беркутівець і тітушко роз-
топтали апаратуру вартістю $8 
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області заявляє, що, попри склад-
ний період у житті країни, необхідно 
й далі забезпечувати життєдіяльність 
регіону.

Тим часом депутати Тернопіль-
ської обласної ради вже про  вели по-
зачергову сесію, і 81 народний обра-
нець проголосував за недовіру Ва-
лентинові Хоптяну. Своє слово ска-
зали й у прокуратурі та суді. Прокура-
тура області подала позови до Терно-
пільського окружного адміністратив-
ного суду про протиправність дій об-
лради в частині прийнятих рішень на 
сесії як таких, що не відповідають ви-
могам закону. Відтак суд заборонив 
голові облради Ва- 
силеві Хомінцю підписувати й опри-
люднювати окремі рішен  ня, яких іще 
не опубліковано. Окрім того, ухвалою 
суду задоволено клопотання щодо зу-
пинення дії рішення облради «Про 
недовіру голові Тернопільської ОДА».

Сьогодні відкрито кримінальне 
провадження «за фактом захо-

плення приміщення обласної дер-
жавної адміністрації» та внесено ві-
домості до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань. А в обласній мілі-
ції розповіли, що під час «захо-

плення» приміщення ОДА постраж-
дав один із правоохоронців: у 
нього закрита черепно-мозкова 
травма та забій ділянки голови й 
передпліччя. 
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тис. Після цього всього в крові 
(лоб дуже розсічений) пованта-
жили в автозак, відвезли до рай-
відділка. Перед ним стояли хви-
лин 20. Міліціонери самі не 
знали, що робити: випускати нас 
чи оформляти. Потім до автозака 
зайшов чоловік, запитав, чи є тут 
Смолієнко. Мене завели в кабі-
нет, туди прийшов сам губерна-
тор Олександр Пеклушенко й по-
чав розповідати про те, що я по-
винен знати, куди слід лізти, а 
куди не слід… Ще вчора події в 
Києві мали віддалений характер, 
але після того, що сталося сьо-
годні, передова тут, у Запоріжжі. 
Це фашизм. Найбільше вбиває те, 

що разом із міліцією мене товкло 
якесь бидло».

Тітушки ввірвалися до кінотеа-
тру «Байда», вигнали звідти людей 
і займали приміщення весь понеді-
лок.

На проспекті та у дворах поча-

лися затримання. «Приймали» 
всіх, навіть випадкових перехожих. 
Пораненим очевидці радили не 
їхати до головної міської лікарні, де 
вже чекала «засідка» правоохо-

ронців. Також розповідали про так-
систів, що везли пасажирів, які 
пахли димом, відразу до райвід-
ділків.

Наступного дня свою позицію 
щодо останніх подій висловила 
влада. Представник МВС заявив, 
що все було коректно, ніхто нікого 
не бив, люди розбіглися самі, про 
тітушків не знає. Дії правоохорон-
ців підтримав обласний голова Пе-
клушенко.

Мер Запоріжжя Олександр Сін 
скасував заплановану на цей день 
прес-конференцію. Невідомі ха-
кери зламали сайт міської влади й 
виклали на головну сторінку відео-
записи «мирного» розгону.

Н
едільного вечора в Житомирі 
тихо і майже безлюдно. 
Двійко-трійко людей снують 
біля пам’ятника Корольову, 

що на Майдані його ж імені (раніше 
майдан Рад). На постаменті – три фо-
тографії з чорними стрічками навскіс: 
Нігояна, Жизневського, Вербицького, 
нижче блимають лампади. Якби не 
всюдисущі «новості нєдєлі», «факти 
тижня», ніщо й не нагадувало б про 
те, що не кожна українська родина 
нині має вечерю на всіх і не кожен 
українець спокійно засне у м’якому й 
теплому ліжку.

У вихідні думати про тяжке – гріх, 
тож про Майдан, «Беркут», пересліду-
вання активістів, про те, що «треба 
щось і собі робити», у Житомирі всі зга-
дують у понеділок. На світанку приват-
ний підприємець Надія поспішає на 
Житній ринок, знає, що сьогодні до-
шкулятиме не лише мороз, який так 
чи інакше пролізе в биті валянці, а й 
невпинні «базари» про Майдан. 
Держслужбовець Катерина о 8:59 вхо-
дить у темне, як ніч, приміщення  
облдержадміністрації – освітлення ви-
мкнене, довкола стоять, сидять, ле-
жать, походжають міліціонери, а 
може, й службовці внутрішніх військ – 
хто їх розбере. Протягом дня ці люди 
клеять дурня, тренують вигуки і рухи 
на випадок штурму, читають стенди та 

просять працівників облради й ОДА ку-
пити цигарок, бо їх з адмінпримі-
щення не випускають.

27 січня о 12:00 засідає депутат-
ське об’єднання «Народна рада». 
Про це домовилися 24 січня, коли під 

тиском мітингувальників відбувалася 
позачергова сесія міськради. За день 
до цього житомиряни прийшли під 
стіни облради – там теж була сесія, 
але чергова – прийняли бюджет. 
Близько тисячі осіб стояло також уве-
чері та могло вдатися до радикаль-
них дій. Зокрема, цього прагнули 
люди в масках. Частина тих, хто 
стояв, не думали змінювати поло-
ження, ще частина рушила центром 
міста, закликаючи житомирян приєд-
натися до протесту («Майдан, ми з 
тобою!», «Слава Україні!», «Приєд-
нуйтеся до нас!»), інші ж пристали на 
пропозицію місцевих опозиційних 
депутатів прийти завтра до міської 
ради, щоб там вимагати утворення 
Народної ради. Так і сталося, майже 

Автор:  
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Тихі житомирські 
стратегії
Місто шукає помірковані шляхи виходу з кризової ситуації 
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ТАКСИСТИ ВЕЗЛИ ПАСАЖИРІВ, 
ЯКІ ПАхЛИ ДИМОМ, ВІДРАЗУ 
ДО РАЙВІДДІЛКІВ
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У понеділок увечері відбулася 
нова акція, хоча людей зібралося 
небагато. Весь день на тій самій 
площі мітингували привезені з різ-
них районів області регіонали.

Після заходу міліція затри-
мала одного з лідерів запорізького 
Євромайдану Ігоря Артюшенка. 
Того самого дня схопили й голову 
місцевої «Свободи» Віталія По-
длобнікова. Загалом на цей мо-
мент (вечір 28 січня) відомо про 47 
затриманих. Їх підозрюють в участі 
у масових заворушеннях та спробі 
захоплення адмінбудівлі. Наразі в 
судах міста вирішується питання 
про обрання запобіжного заходу 
для них. 

о 19-й годині п’ятниці 24 січня в Жи-
томирі з’явилася Народна рада. Тим 
часом облрада та ОДА пішли відпо-
чивати в буремний час, навіть робочу 
суботу перенесли на більш сприят-
ливу.

Чим є та Народна рада в місті, жи-
томиряни не знали, а може, й не ду-
мали. Її друге засідання транслюється 
на вулицю, де зібралися люди. Полі-
чити їх складно (півсотні-сотня), адже 
вони рухаються, проходять, забігають 
у кав’ярні неподалік погрітися, але го-
ловне те, що все коментують. Напри-
клад, двом літнім жіночкам незрозу-
міло, що таке та Народна рада і якщо 
вона народна, то чому в її складі не на-
род, а ті самі різношерсті депутати, 
більшість із яких уже була у владі міста.

На зібрання приходить голова 
обласної ради. У залі аплодують на 
його заклики «вирішити ситуацію 
мирним шляхом», але пролітає 
«ганьба», коли посадовець завершує 
промову, – каже, що 29 січня відбу-
деться сесія обласної ради, на поря-
док денний якої винесуть питання 
врегулювання соціально-політичної 
кризи, прийняття звернення до цен-
тральних органів влади та створення 
народної ради в облраді, – й запи-
тує: «Ви задоволені нашими ді-
ями?». Так – ні – так…

Люди йдуть від міської ради по 
завершенні роботи Народної і від-
повідно трансляції. Потому до об-
лради прибувають депутати, зо-
крема й народні, – на 15:00 призна-
чено засідання президії. Кажуть, що 
Житомиру поки що вдавалося під-
тверджувати справедливість своєї 
назви (жито і мир): в ОДА цілі і ві-
кна, і двері, було б добре під час по-
зачергової сесії облради виробити 
такі рішення, які задовольняли б 
усіх: владу, опозицію, громадськість. 
Мають зібратися до сесії ще принай-

мні раз із пропозиціями до звер-
нення.

Житомирянин Михайло ка же, що, 
спостерігаючи збоку, складається вра-
ження «мавпування», ніби все відбу-
вається задля аби. Аби на випадок 
чого встигнути вскочити в один із 
останніх вагонів, хоч би в який бік ру-
хався той потяг. «Жодної ініціативи із 
Житомира не надходить. Усе навздогін 
до чогось, до когось. Так, як у Львові, 
ми не робитимемо – надто ради-
кально. Як у Києві теж. Надто страшно. 
Ми по-своєму. У тихому болоті побуль-
каємо, а там дивись, може, і буде зро-
зуміло, до кого пристати», – міркує 
Михайло.

З 27 на 28 січня у Житомирі знову 
тихий морозний вечір і глуха ніч. Та не 
така вже й глуха, якщо поглянути на 
останні події та відверту нездатність 
«почути кожного».

Майдан Корольова (тепер часом 
майдан Зрад) безлюдний і наступного 
дня. Але це не означає, що мешканці 
міста байдужі – вони просто вивчають 
ситуацію, стежать за подіями у Верхо-
вній Раді, радіють скасуванню законів 
від 16 січня.

29 січня планують провести чер-
гові позачергові сесії Житомирської об-
ласної та міської рад. Проте розпоря-
дження про жодну з них поки що не 
з’явилося. У міськраді кажуть, що орі-
єнтуватимуться на обласну, а депутати 
обласної досі визначаються. Місцевий 
штаб національного спротиву закли-
кає житомирян о 10-й годині знову зі-
братися на Майдані, «підтримати свій 
народ і стати на його бік». На місці зу-
стрічі працює снігоприбиральна тех-
ніка, снігопад не вщухає.

У Житомирі 29 січня очікували 
конструктивних рішень. Адже, за сло-
вами голови обласної ради Йосипа За-
паловського, який виступав під час за-
сідання депутатського об’єднання 

міськради «Народна рада», саме 
цього дня мала відбутися позачергова 
сесія обласної ради. На порядок ден-
ний збиралися винести прийняття 
звернення до президента й уряду та, 
можливо, утворення обласної Народ-
ної ради. Однак розпорядження про 
скликання сесії на офіційному сайті 
облради так і не з’явилося, й уранці 
прес-служба оприлюднила таку інфор-
мацію: «У зв’язку з тим що значна кіль-
кість депутатів не має можливості 29 
січня прибути на позачергову сесію 
Житомирської обласної ради, засі-
дання не відбудеться». Відповідно не 
буде й обіцяної сесії міської ради.

Також стало відомо, що міська 
прокуратура 28 січня подала позов до 
суду про протиправність дій міськради 
та прийнятих напередодні рішень 
«Про направлення звернення до пре-
зидента України» та «Про створення 
Народної ради як єдиного легітимного 
органу, що представляє народ, терито-
ріальну громаду міста Житомира».

З 9-ї ранку біля ОДА на майдані 
Корольова почали збиратися люди, 
в обласну раду стали сходитися де-
путати, які все ще сподівалися на се-
сію, та працівники місцевих ЗМІ. Їх 
пропускали без перешкод, розчаро-
вані поверталися на вулицю. Тим ча-
сом там зібралося кількасот євро-
майданівців, скликані штабом спро-
тиву, а також антимайданівці – на-
багато більша частина людей. Жод-
них партійних прапорів не було, 
лише державні. Прихильники влади 
вигукували гасла «Слава Рижуку!» 
(Сергій Рижук – голова ОДА), «Схід і 
захід разом!», «Майдан, додому!». 
Ними протягом усього протестного 
зібрання керував заступник голови 
та керівник апарату облдержадміні-
страції Олександр Никитюк. На су-
сідніх від майдану Корольова вули-
цях залишилися спорожнілі авто-
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буси, однак люди, котрі прибули з 
районів, як стало відомо, пере-
важно держслужбовці, стверджу-
вали, що приїхали самостійно, за 
покликом душі та рейсовим тран-
спортом. На запитання журналістів 
літня жінка однозначно відповідає, 
що цілком задоволена пенсією 1200 
грн: «На ці гроші можна жити више 
криши» (змахує рукою над голо-
вою). Всім задоволений і беззубий 
чоловік: «Копай, сади город – бу-
деш жити!». У натовпі пахне спирт-

ним. Обидва гурти протестувальни-
ків перегукуються між собою, нама-
гаються переконати одне одного у 
правоті своєї позиції. Пізніше ділять 
територію: «Ми до вас не йдемо – 
ви не підходьте до нас».

Близько 12-ї євромайданівці, 
що дізналися про дії прокуратури, 
вирушили під її стіни, а до своїх 
прихильників вийшли голови ОДА 
та облради. Вони подякували за 
підтримку, засудили кровопро-
лиття. Подякували також опозиціо-

нерам, які «вказують на помилки в 
роботі». Очільник облради, звер-
таючись до мітингувальників, виго-
лошує іншу версію того, чому не 
відбулася сесія: «Відпала необхід-
ність у її проведенні у зв’язку з по-
діями і прийнятими рішеннями у 
Верховній Раді». Під час виступу 
голови ОДА його заступник кри-
чить у рупор і його підтримують 
люди: «Рижук – наш губернатор!», 
«Рижук – молодець!». Трохи зго-
дом починають повертатися євро-

Автор:  
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Зачистка  
по-кіровоградськи
Облрада шантажує

П
олітичне життя Кіровограда 
не так часто потрапляє в поле 
зору столичних ЗМІ: вважа-
ється, що степовий обласний 

центр – досить спокійне місто. Хоча це 
не зовсім так. Досить згадати резо-
нансну історію 2004 року, коли про 
бунт кіровоградців проти цинічних 
фальсифікацій на виборчому окрузі 
№ 100, влаштованих владою, аби 
«протягти» у президенти України Вік-
тора Януковича, говорила вся Укра-
їна.

Тепер знову настав час політич-
них загострень – хвиля масових про-
тестів проти узурпації влади Янукови-
чем та проти шаленої корупції докоти-
лась і до Кіровограда. Кульмінацією 
стали події 25–28 січня. Напруження 
різко зросло після того, як обласна 
рада, аби відрапортувати Банковій, 
прийняла звернення, яким підтри-
мала політику Януковича, засудивши 
майданівський «екстремізм». Утім, 
«прийняла» – не зовсім точне слово, 
адже спочатку рішення не набрало 
потрібної кількості голосів. Після цього 
голова облради Микола Ковальчук ви-
рішив скористатися досвідом Ігоря Ка-
лєтніка: повторне голосування відбу-
валось уже в ручному режимі. Ще б 
пак. Як розповів мені народний депу-
тат від «Батьківщини» Валерій Каль-
ченко, перед початком сесії в кабінеті 
голови обласної держадміністрації 
Андрія Ніколаєнка чатували всі голо-
вні силовики й правоохоронці об-
ласті: прокурор Кіровоградщини та 

очільники облуправлінь СБУ і МВС. Їм 
теж потрібно було терміново рапорту-
вати «нагору», що «заходів ужито»...

У цей час приміщення обласної 
ради пікетували близько півтисячі єв-
ромайданівців; на противагу їм влада 
виставила три сотні антимайданівців 
із прапорами Партії регіонів (пере-
важно робітників підприємств нар-
депа Станіслава Берьозкіна). Були су-
тички. Євромайданівці намагалися їм 
запобігти (якогось молодика, що хо-
вав під курткою обмотану скотчем ар-
матуру, вивели з натовпу); потім втру-
тилася міліція, виставивши кордон 
між групами протестувальників.

Двоє нардепів-регіоналів намага-
лися пафосно закликати тих, хто ви-
йшов на майдан, утриматися від на-
сильницьких дій, проте одного з них, 
Віталія Грушевського, який 16 січня го-
лосував за драконівські закони, мітин-
гувальники слухати не захотіли. Як і 
голову обласної ради Ковальчука, той 
теж дістав свою порцію вигуків 
«ганьба!». Це була розплата невдово-
лених кіровоградців за його нама-
гання будь-що догодити Банковій.

26 СІЧНЯ: МІШКИ З ПІСКОМ 
У ВІКНАх 
ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІї
25 січня увечері голова ОДА Андрій 
Ніколаєнко налякав жителів тим, що 
на місто насуваються «спеціально 
підготовлені бойові групи з інших 
регіонів України», які завтра штур-
муватимуть приміщення на площі Кі-

рова, де розміщені органи влади. 
Проте невдовзі стало зрозуміло, що 
губернаторські страхи дуже пере-
більшені, оскільки насправді «чу-
жаки» в обласному центрі якщо і 
з’явилися, то зовсім не ті, про яких 
казав наляканий есбеушниками Ні-
колаєнко. Місцеві сайти раз по раз 
повідомляли, що на вулиці Дзєржин-
ского, неподалік Кіровоградської об-
ласної ради, стоять автобуси з моло-
диками характерної зовнішності. 
Прихисток тітушкам дали обласна 
податкова інспекція, третя лікарня 
та супермаркети АТБ. Міліція на сум-
нівні «забави» гостей не реагувала; 
свідки стверджували, що чули від 
прибульців: «Завтра (26 січня. – 
Авт.) тут последний день, а потом 
валим на Винницу».

У неділю вранці Кіровоград був 
здивований тим, що всі фасадні вікна 
будівлі ОДА виявилися затулені... міш-
ками з піском! Рядові держслужбовці 
виносили звідти коробки з документа-
цією, перебазовуючи їх на Дзєржин-
ского, 84. На порозі півсотня курсантів 
внутрішніх військ у повній амуніції 
гриміла щитами: тренувалася, демон-
струючи місцевому люду свою 
«грізну» потугу. На підмогу майбутнім 
офіцерам владці звезли з півтори со-
тні тітушків, які гуртувалися купками 
осіб по 20–30 неподалік центральної 
площі. Їх легко розпізнавали за георгі-
ївськими стрічками й жовтими чи жов-
тогарячими будівельними рукави-
цями.
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майданівці й заступник губерна-
тора заявляє: «Екстремісти бояться 
нас! Вони не підступають!».

Підступити до адмінбудівлі 
ніхто й не намагається, бо сили аж 
надто нерівні. За неофіційними 
даними, ОДА охороняють чис-
ленні міліціонери та бійці спецпі-
дрозділу «Альфа» – понад 400 
осіб. Також всередині є праців-
ники МНС, а кабінет очільника об-
лдержадміністрації охороняють 
десятки жінок-держслужбовців з 

усіх районів області. Напередодні 
увечері на першому поверсі ад-
мінбудівлі на вікнах зсередини 
встановили ґрати.

Після того як голови ОДА й ради 
йдуть на робочі місця, прихильники 
Партії регіонів стоять близько 30 хв, 
потім кидають плакати і зникають. 
Незадоволені нинішньою владою 
йдуть через дорогу до міської ради 
слухати те, що відбувається на засі-
данні визнаної нелегітимною Народ-
ної ради.

ЗМІ поширюють інформацію, що в 
обласній раді також утворено Народну 
раду як міжфракційне об’єднання. До її 
складу ввійшли 25 депутатів від опози-
ційних сил. Ця Народна рада хоче звер-
нутися до президента України з вимо-
гами звільнити всіх політичних в’язнів 
та затриманих активістів Майдану, за-
крити кримінальні провадження та при-
пинити переслідування активістів і жур-
налістів, випустити з в’язниці Юлію Тим-
ошенко, повернути Конституцію редак-
ції 2004 року тощо. 
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Незвична картинка лише підігріла 
цікавість кіровоградців до того, що від-
бувається: влада здуру сама забезпе-
чила «рекламу». На площу почали 
сходитися люди. Активісти Євромай-
дану гуртувалися перед пам’ятником 
Кірову, по той бік почали збиратися 
звезені з районів бюджетники-анти-
майданівці. Дехто з них навіть тримав 
табличку з назвою свого району. Зага-
лом «захисників влади» – курсантів, 
тітушків і бюджетників – набралося 
близько тисячі. Якийсь час вони слу-
хали музику, а потім, замерзнувши, 
почали розсмоктуватись, адже запла-
нований мітинг Євромайдану було 
призначено аж на 12-ту.

До того часу на площу Кірова зі-
йшлося від 3 до 5 тис. жителів міста. 
Проте штурмувати адміністрацію 
ніхто й не збирався, тим паче що най-
більших «радикалів» міліція встигла 
ізолювати від подій. У помешканнях 
очільників ВО «Свобода» Олега Рома-
щенка та Сергія Запорожана провели 
обшуки, а їх самих спозаранку просто 
з ліжка відправили до відділків.

І все-таки без сутичок не обі-
йшлося. Пролилася навіть перша 
кров, хоча чоловіки з обох боків від 
пам’ятника, узявшись за руки, стали 
щитом, аби відтіснити тітушків. Зчини-
лася тиснява, найагресивніші почали 
«працювати» кулаками й ногами. 
Між кіровоградськими футбольними 
ультрас і привозними тітушками поча-
лася бійка, яку, втім, швидко прига-
сили євромайданівці. Міліція в су-

тички не втручалась і на звернення до 
неї із проханням затримати «бандитів 
з молотками» ніяк не реагувала.

Кіровоградські події, отже, під-
твердили те, про що знає вся країна: 
влада, міліція і тітушки – одне ціле, та-
кий собі тріумвірат, який живе й діє за 
своїми неписаними законами.

РЕПРЕСІї
Наступні два дні так звані правоохо-
ронні органи тотально зачищали 
місто від опозиціонерів. Картина ве-
ликої «битви» з «екстремістами» в 
«маленькому Парижі» (як часом на-
зивають Кіровоград його мешканці) 
вражає не менше, ніж дніпропетров-
ські чи харківські політичні «сафарі».

Найбільших утрат зазнала міс-
цева «Свобода»: від 4 до 15 діб 
ареш ту дістали Ігор Якименко, Ігор 
Деркач, Святослав Коваль та Максим 
Гуцалюк. Голову міської організації 
УДАРу Сергія Горбовського та бізнес-
мена й громадського активіста Ми-
колу Онула засуджено до утримання 
під арештом у СІЗО впродовж 15 діб. 
Активіст Євромайдану, депутат Кіров-
ської райради Микола Гречуха та ке-
рівник кіровоградського Автомайдану 
й організації «ДАІ не ДАЙ» Віталій Ко-
валь кинуті за ґрати на 13 діб.

А найбільший шок у місті викли-
кали рішення Кіровського суду, згідно 
з якими до СІЗО на 60 (!) діб відправ-
лено голову Кіровоградської обласної 
організації «Просвіта», 37-річного до-
цента Державного університету імені 

Володимира Винниченка Олександра 
Ратушняка та Віталія Єгорова, лідера 
ультрас кіровоградської «Зірки». Ра-
тушняку спочатку «шили» ст. 296 «Ху-
ліганство», проте вже близько 16:00 
автор цих рядків отримав від нього 
есемеску такого змісту: «Сьогодні суд. 
Кіровський. Світить 60 діб арешту. 
Участь у масових заворушеннях». Як 
бачимо, так і сталося. Кіровський суд 
не став слухати свідків Олександра, 
взявши до уваги лише свідчення трьох 
грифонівців, до речі, відсутніх у залі. 
Прохання професора Григорія Кло-
чека, керівника обласної письмен-
ницької організації Василя Бондаря та 
депутата обласної ради Ірини Малик, 
готових узяти Олександра Ратушняка 
на поруки, суд відхилив.

Зауважу, рішення ухвалювали че-
рез кілька годин після того, як Верхо-
вна Рада скасувала свої провокативно-
дурнуваті «закони».

Але боротьба триває. Своїми  
діями влада тільки підігріває нена-
висть людей до себе. Схоже, її більші 
й дрібніші очільники не відають, що 
творять. Хоч би той-таки голова Кі-
ровоградської обласної ради Ми-
кола Ковальчук, який, виступаючи 
днями на мітингу прихильників регі-
оналів, заявив: «Ми не можемо 
бути європейською державою, тому 
що ми поки що маємо не обличчя 
Європи, а ми маємо обличчя 
банди!».

Що ж, таки правду сказав чоловік, 
хоч і мимоволі. 
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Мер Сум Геннадій Мінаєв:  
«Не можна сьогодні грати в революцію, 
а завтра кричати про репресії»

М
іський голова Сум, що 
прийшов до політики і 
влади завдяки Пома-
ранчевій революції, ду-

же обережно ставиться до ниніш-
ніх протестів і не поспішає ста-
вати на чийсь бік. Навіть після 
жорстокого нападу міліції на сум-
чан, що зайняли одне із примі-
щень облради, він обме жив ся 
дуже поміркованими заявами. 
Причини своєї стриманості пан 
Мінаєв пояснив у інтерв’ю 
Тижню.

У. Т.: Чим відрізняються 
Суми-2014 від Сум-2004?

– Порівняно із 2004 роком 
протестні настрої в Сумах значно 

менші. І не тільки за кількістю 
людей на площі. На мою думку, 
це пов’язано з наявністю в 2004-
му великих очікувань – тоді спо-
дівалися, що багато чого змі-
ниться: система влади, принципи 
її дії. Однак ті надії не справди-
лися. А зараз люди не вірять ані 
владі, ані опозиції. Сумчани дуже 
обережно ставляться до обох сто-
рін нинішньої кризи. Хоча, безу-
мовно, протест у місті є, і я оці-
нюю його як серйозний.

У. Т.: Чим найбільше, на вашу 
думку, невдоволені люди?

– У 2004 році в Сумах в основі 
протесту був потужний рух серед-
нього та великого бізнесу, який 
дуже не любив тодішнього гу-
бернатора Володимира Щербаня. 
І було за що! Нині все інакше. 
Я маю дані соціологічних опиту-
вань, згідно з якими в жовтні рей-
тинг довіри до губернатора Юрія 
Чмиря (у грудні 2013-го пан 
Чмирь перейшов на посаду за-
ступника голови АП. – Ред.) був 
досить високим, навіть вищим, 
ніж у мене. Дутий він чи ні, ство-
рений телевізійною картинкою чи 
реальними справами, то інша річ. 
Тобто не можна сказати, що сум-
чани проти представника прези-
дента. Радше багато громадян по-
вірили заявам, що в країні все по-
гано. І в ній справді все погано, 
люди це бачать. Поступово руйну-
ється інфраструктура. Хтось каже, 
що вся політика держави спрямо-
вана на те, щоб задовольнити апе-
тити людей при владі та силових 
структур. Тобто це більше не по-
літичний, а економічний протест. 
І центральній владі необхідно вже 
зараз замислитися над тим, що 
відбувається. 

У. Т.: На вашу думку, нині багато 
сумчан на Майдані?

– За інформацією, яка надхо-
дить до мене з різних джерел у 
Києві, це здебільшого сумчани, 
які переїхали жити до столиці, 
так ось мова щонайменше про 
кілька сотень.

РОЗГРОМ У СУМАх
У. Т.: Уночі 27 січня кілька десят-
ків городян, що ночували в Бу-
динку рад Сумської облради, 
були досить жорстко атаковані 
міліцією. Частину людей затри-
мали. Після цього в місті відбу-
лися мітинги протесту. Яка ваша 
думка стосовно цього конфлікту?

– На мою думку, вина в тому, 
що сталося, лежить і на владі, і на 
опозиції. Передусім в нас у Сумах 
з’явився «піп Гапон» – нардеп 
Володимир Шульга (фракція ВО 
«Батьківщина». – Ред.), який 
безвідповідально поставився до 
того, куди він веде сумчан і на-
віщо. Якщо вже запросив грома-
дян до себе на прийом, то про-
водь його, залишайся на ніч, будь 
гарантом безпеки людей. Але 
Шульга пішов із будівлі, і у влади 
з’явилася можливість визнати 
незаконним їхнє перебування 
там. На жаль, я не знав про плани 
силових дій. Станом на першу 
ночі мав інформацію, що звіль-
нення приміщень від громадян 
не буде.

У. Т.: Але як так сталося, що ви, 
міський голова, не знали, що від-
бувається в місті?

– Річ у тому, що іще з другої 
половини дня 26 січня я був по-
збавлений інформації від силових 
органів, а також від владної вер-
тикалі. Це відбулося внаслідок 
того, що у Партії регіонів на Сум-
щині сталася дуже серйозна дис-
кусія про мою роль у протестах. 
Деякі гарячі голови висловили 
думку, що Мінаєв – дворушник, 
який таємно працює на опозицію. 
Вже після всього я розмовляв із 
начальником міської міліції Во-
лодимиром Рапутою, порадив 
йому піти на брифінг і розповісти, 
що ж трапилося. Але, на жаль, 
того не сталося. Вважаю, що це 
помилка влади, яка мусить опера-
тивно інформувати городян про 
те, що діється.

У. Т.: Понад те, спочатку міліція 
не була настроєна агресивно...

Спілкувався 
Владислав 

Івченко,  
Суми 
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– Так. Іще вдень, коли роз-
мовляв із Рапутою, я не раз за-
кликав його розрізняти так зва-
них політичних ультрас та сум-
чан. Але «попи Гапони» повели 
людей до будівлі облради. Ра-
пута сказав мені, що оскільки на 
площі сумчани, то він вирішив 
відчинити двері й пропустити їх 
для проведення депутатського 
прийому. Це дало змогу зняти 
напруження в момент присут-
ності на площі великої кількості 
людей. А за те, що сталося далі, 
відповідають Шульга й той керів-
ник, який безпосередньо віддав 
наказ звільнити будівлю від про-
тестувальників.

У. Т.: Мені здалося, що як опози-
ції треба було доповісти про за-
йняття будівель, так і владі – про 
їх жорстоку зачистку.

– Думаю, ближче до вечора 
27 січня по владній вертикалі на-
дійшов наказ брати приклад із 
Черкас, де людей теж розігнали. 
На жаль, в обох сторін конфлікту 
не вистачає тих, хто правильно 
оцінював би ситуацію і приймав 
відповідні рішення. Я досі не 
знаю, хто давав наказ про так зва-
ний чи то розгін, чи то зачистку. 
Не думаю, щоб люди чинили 
спротив, якби їх попросили звіль-
нити приміщення. Можна було 
мирно залагодити цю ситуацію, 
але всім зрозуміло, чому цього не 
було зроблено.

ПРОхОЛОДНІСТь  
ІЗ ВЕРТИКАЛЛю
У. Т.: Ви говорили про інформа-
ційну блокаду з боку владної вер-
тикалі. Вона триває?

– Не сказав би, що триває, але 
на деякі запитання я і досі не діс-
тав відповіді. Однак моє підклю-
чення до владного інформацій-
ного простору більш-менш відно-
вилося після розмов із Володими-
ром Рапутою та губернатором Іго-
рем Яговдиком.

У. Т.: До речі, яка його думка 
про те, що сталося?

– Я не з’ясовував думки гу-
бернатора, а обговорював із ним 
дальші дії, чого не потрібно ро-
бити, щоб не збурювати ситуацію. 
Наприклад, я був проти того, щоб 
вивозити весь сніг із площі Неза-
лежності. Так само не збагну, для 
чого в ніч розгону треба було по-
ливати його з пожежних машин. 
(Жителі міста заклали мішками 
зі снігом входи до облдержадміні-

страції та мерії. – Ред.) Я не ро-
зумію таких дій і просив утри-
матися від провокаційних кро-
ків. Учора була серйозна ситуація 
із затриманими сумчанами. На 
щастя, суди вирішили, як на 
мене, правильно: нікого не взяли 
під варту, обмежившись домаш-
нім арештом, це теж дасть змогу 
зменшити конфліктність.

У. Т.: Була ще досить рішуча заява 
вашої фракції «Рідне місто» в 
Сумській міськраді з вимогою 
провести нюрнберзький процес 
над «Беркутом». Як її сприйняли 
у владній вертикалі?

– Заява зіпсувала взаємини з 
вертикаллю значно більше, ніж 
сніг. Але я підтримав свою фрак-
цію, яка висловила низку чітких 
позицій. Зокрема, що «законів 
16 січня» не слід було ухвалювати в 
такий момент, бо вони штовхають 
країну до розколу. Деяких місце-
вих представників Партії регіонів 
дуже занепокоїла вимога щодо 
процесу над «Беркутом». Проте я 
вважав і вважаю, що війна вій-
ною, а знущатися з полонених, 
роздягати їх на морозі не можна. 
Не можна принижувати людську 
гідність. Не можна вбивати лю-
дей, не можна їх бити, так само як 
не можна і влаштовувати ради-
кальні протести із захопленням 
адміністративних приміщень.

У. Т.: А як вертикаль сприймає 
ваші ініціативи стосовно демон-
тажу пам’ятників Лєніну і пропо-
зиції до КПУ викупити один із цих 
монументів за 16 млн грн?

– Це теж псує стосунки, але 
настрій мій такий, що ось закін-
читься січень і ми демонтувати-
мемо пам’ятник Лєніну. Складу-
ємо його в КП «Шляхрембуд» і 
чекатимемо відповіді від КПУ.  
Я можу їм навіть безкоштовно 
пам’ятник привезти, якщо запла-
тять 16 млн грн.

Він важить 16 т, то по мільйо-
 ну за тонну бронзи.

СТРИМУВАТИ РАДИКАЛІВ
У. Т.: Суми – одне з небагатьох 
міст на сході, де влада не вико-
ристовує тітушків. Чому?

– Я був шокований, подивив-
шись на кадри із Дніпропетров-
ська та Запоріжжя. Це просто 
треба люто ненавидіти народ, 
щоб брати його представників, 
давати їм кийки й наказувати 
бити співгромадян. Це те саме, 
що фашистські дії «Беркута», 

який роздягав полонених. Я мак-
симально стримую радикалів з 
обох сторін. Звертався до депута-
тів із Партії регіонів, які мають 
змогу зібрати такі угруповання, 
але, на щастя, цього не робити-
муть. У Сумах усе вирішується за 
столом переговорів.

У. Т.: То ви за революцію чи 
проти?

– Я не за революцію і не за 
контрреволюцію. Знаю, що мою 
позицію частина сумчан оцінює 
досить негативно. Хтось каже, що 
Мінаєв зрадив і не підтримує про-
тесту. Але подвійної гри з мого 
боку немає. Якщо громада скаже, 
залишу свою посаду. Однак вона 
мусить це сказати в законний 
спосіб – провівши референдум, 
якому я сприятиму. А то багато 
хто хоче погратись у революцію. 
Не можна сьогодні грати в рево-
люцію, а завтра кричати про ре-
пресії. Якщо робити революцію, 

то треба робити, а не шмарклі 
пускати. У 2004-му була револю-
ція. А зараз політична криза, у 
якій я не пристаю ані до опозиції, 
ані до влади.

У. Т.: Як ви розцінюєте закордон-
ний вплив на події в Україні?

– Вважаю, вплив Заходу та 
Росії на нас дуже великий, але 
поки що гору бере Кремль, який 
після московських угод має його 
значно більше, аніж Держдеп чи 
ЄС. Але здається, що і США, і ЄС, і 
РФ зараз ведуть велику геополі-
тичну гру, яка має задовольнити 
їх усіх. І я боюся, щоб це не при-
звело до розколу України, бо за-
раз ситуація підбурюється й на 
сході, й на заході держави.

У. Т.: Якщо це, борони Боже, ста-
неться, де будуть Суми?

– У Малоросію ми точно не 
підемо. Думаю, що будемо таким 
собі анклавом західних регіонів 
на зразок Монако у Франції. Бо 
настрій сумчан, підтверд же ний 
соціологічними дос лід жен ням, 
євро інте граційний. Сум ча  ни праг   -
нуть до Європи, а не до Росії, не-
зважаючи на те, що тут у нас 40 км 
до кордону з нею. Дві третини го-
родян виступають за Європу, та-
кий вибір Сум. І він правильний. 
Я в цьому впевнений. 

На жаль, в обох 
сторін конфлікту 
не вистачає тих, 
хто правильно 

оцінював би 
ситуацію і приймав 
відповідні рішення
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В облозі
Донецьк живе міфами. 
Страшними міфами.  
І лише за їх допомогою 
влада планує зберігати 
контроль над регіоном

З
а роки української неза-
лежності Донбас ми ба-
чили всяким. Бачили 
його злим на початку 

1990-х, коли шахтарі погрожу-
вали походом на Київ і пере-
кривали шляхи, вимагаючи по-
вернення боргів із зар плати. 
Бачили його в розпачі напри-
кінці тих-таки 1990-х, коли без-
робіття досягло піку й багато 
хто виїжджав на заробітки, а 
шахтарі вішались і спалювали 
себе від безгрошів’я. Бачили 
розгубленим у 2004 році, коли 
Янукович програв вибори й на 
Сході чекали, чим же обер-
неться Помаранчева револю-
ція. Але ніколи ще не бачили 
Донбасу переляканим. Переля-
каним до паніки й безумства, 
як сьогодні, коли його жителі 
споруджують барикади й здри-
гаються від чуток про насу-
вання «бандерівської лавини».

Сказати чесно, я не розрахо-
вував угледіти Донбас таким. За-
надто багато пафосних промов 
лунало з місцевих трибун, за-
надто часто нам казали, що цей 
край ніхто не ставив на коліна. 
Проте лише одна вміло запущена 
качка про 700 бойовиків, що ви-
сунулися автобусами на Донецьк 
для захоплення місцевої влади, 
поставила місто дибки. Звістка 
про майбутні вуличні бої із «за-
паденськими окупантами» об-
росла подробицями й домис-
лами, пішла кочувати соціаль-
ними мережами, передаватися в 
sms-повідомленнях. З’явилася ін-
формація про можливі теракти. 
Преса зарясніла панічними за-
явами місцевих чиновників і де-
путатів. Розпочався цілковитий 
сюрреалізм.

Утім, заявами справа не об-
межилася. За ними настали ши-
зофренічні дії. 27 січня до Доне-
цької облдержадмінстрації стяг-
нули близько 10 автобусів із 
шахтарями державних підпри-
ємств у помаранчевих касках, які 
прибули на захист місцевої 
влади від «бандерівських банд» 
(фото 2). А тепер угадайте із 
трьох разів, що подумали накру-
чені чутками громадяни, коли 
побачили автобуси з дядьками в 
центрі Донецька? Бінго! Панічні 
настрої розвернулися на всю ши-
рочінь. Бабусі на вулицях плю-
вали, посилали прокльони в бік 
автобусів і поспішали додому, 
«поки не почалося». Перехожі 
показували у вік на шахтарям не-

пристойні жести. Все змішалося 
в абсурдну кашу, проте охочих 
добровільно протистояти загрозі 
так і не знайшлося. Крім міліції, 
тітушків та гірників до будівлі 
ОДА ніхто так і не підтягнувся.

Шахтарські автобуси ото-
чили ОДА з різних сторін, гір-
ники висипали на мороз, трохи 
поблукали навкруги й колоною 
пішли обідати в кафе «Діалог», 
яке діє в будівлі ОДА (фото 1). 
Загалом до міста привезли 
близько 1 тис. осіб, тож тран-
спортування й годування всіх 
цих людей напевне влетіло ор-
ганізаторам у копієчку. На за-
питання, чиїм коштом відбу-
вався весь цей спектакль, чіткої 
відповіді ніхто так і не дав. Гу-
бернатор послався на те, що рі-
шення про захист ДонОДА ухва-
лили профспілки, які й профі-
нансували вояж, але це пояс-
нення, звісно, нікого не переко-
нало. Загалом ситуація бачи-
лася досить цинічною, адже 
якби чутки про підготовлений 
напад «озброєних бойовиків» 
раптом виявилися правдою, то 
шахтарям фактично довелося б 
голіруч прикривати собою чи-
новників, граючи роль живої за-
горожі.

Не дочекавшись бійки, вони 
добряче померзли. Далася 
взнаки й замала кількість туале-
тів – сніг між ялинок у сквері 
біля ОДА швидко пожовтів.

Ізсередини (тобто за пле-
чима гірників) адміністрацію 
охороняли емвеесники зі щи-

1
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тами й шоломами (фото 3). Спо-
чатку вони бачилися доволі су-
ворими, але безглуздість того, 
що відбувалося, вельми швидко 
позначилася на їхніх бойових 
якостях. Наступного дня міліці-
онерів у ДонОДА можна було 
спостерігати сплячими в кріс-
лах у таких позах, ніби вони 
щойно стали свідками якогось 
гидкого й нудного засідання.

Для певності мешканці обл-
держадміністрації завезли, щоб 
ті їх охороняли, ще й тітушків, 
яким у Донбасі придумали евфе-
містичне наймення «народні 
дружинники». Хлопців спочатку 
розмістили в будівлі Центру за-
конодавчих ініціатив, який у 
зв’язку із цим дістав позаплано-
вий вихідний. Зі стін ОДА тітуш-
кам носили бутер броди й напої, 
тоді як журналістам вхід у при-
міщення заборонили. Невдовзі 
ЦЗІ став схожий на сміттєвий 
полігон: через розкидані на під-
лозі недоїдки, пластикові ста-
канчики й недопалки.

Звісно, кожен житель міста 
інтерпретував усі ці події на свій 
лад. Хтось радів, що в ОДА зна-
йшлися захисники, хтось смі-
явся з дурощів і боягузтва чинов-
ників, хтось і справді вирішив, 
ніби адміністрація захоплена 
екстремістами.

Зрештою, коли фарс досяг 
піка абсурду, а банди «фашис-
тів» у Донецьку так і не 
з’явилися, мешканці ОДА збаг-
нули: потрібно щось сказати із 
приводу такої ситуації. І секре-

тар міської ради Сергій Богачов 
знайшов вихід. На своїй сто-
рінці у Facebook написав, що ав-
тобуси з підозрілими людьми 
були зупинені на межі області 
працівниками ДАІ. При цьому 
імена героїчних міліціонерів, 
які врятували Донецьк від на-
вали, а також номери машин 
так і залишились секретом. Оче-
видно, тому що напружена бо-
ротьба з екстремістами відбува-
лася виключно в уяві міських 
управлінців.

Зате комунальна преса ви-
пустила з нагоди колишнього 
ймовірного штурму абсолютно 
феєричні статті, в яких оспіву-
вала подвиг захисників ОДА, що 
не допустили захоплення міста і 
штурму адмінбудівель. Оче-
видно, діяли за відомим фут-
больним принципом «гра забу-

деться, результат залишиться». 
Через рік деталі фіктивного 
штурму зітруться з пам’яті біль-
шості обивателів, а от пишатися 
міфічною перемогою над неісну-
ючим злом можна буде ще довго.

Загалом уся ця дивна історія 
точно продемонструвала тільки 
одне: Донецьк живе міфами. 
Страшними міфами. І лише за їх 
допомогою влада планує збері-
гати контроль над регіоном. Так-
тика залишилася такою самою, 
як у 2004 році.

Тільки сплетена зі страхів 
ширма ще дає змогу втриматися 
на плаву донецькому клану, 
який не перестає ретельно екс-
плуатувати мнемоімплант «ми 
погані, але вони ще гірші». Але 
одного разу мине й цей страх. І 
тоді ресурсів у клану більше не 
буде. 

2

3
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Чи може Асад 
маніпулювати Заходом?
Надії президента Башара Асада скористатися Женевською 
конференцією для підтримки легітимності свого режиму міцнішають

К
ажуть, що історія відбува-
ється спершу як трагедія, 
а потім як фарс, одначе з 
конференцією стосовно 

мирного врегулювання в Сирії, 
яка відкрилася 22 січня в Мон-
тре, а 24 січня перемістилася до 
Женеви, все було з точністю до 
навпаки. Надії на те, що вона по-
кладе край трирічній громадян-
ській війні, примарні.

Фарсом стало запрошення 
офіційному Тегерану до участі в 
першому раунді конференції, на-
діслане генеральним секретарем 
ООН Пан Ґі Муном 19 січня і 
скасоване наступного дня. Пере-
лякана делегація сирійської опо-
зиції, котра сама погодилася на 

участь лише останньої миті, за-
явила, що покине конференцію, 
якщо Іран – одна з воюючих сто-
рін у цьому конфлікті – чітко не 
погодиться з дорожньою картою 
політичного переходу, визначе-
ного в комюніке за підсумками 
попередньої Женевської конфе-
ренції в червні 2012 року. Згоду з 
цим документом вона вважає 
умовою участі в нинішній зу-
стрічі.

Провівши (очевидно, за 
спри  ян  ня США) перемовини з 
іранським міністром закордон-
них справ Могаммадом Джава-
дом Заріфом, генсек ООН поду-
мав, що Тегеран готовий при-
стати на цю умову. Коли ж остан-

ній не погодився, запрошення 
було відповідно скасовано. До 
конференції готувалися й на-
далі, але ця плутанина засвід-
чила, що не все так гладко.

Ні сирійський режим, який 
відрядив делегацію на чолі з мі-
ністром закордонних справ Валі-
дом Муаллемом, ні інша його вір-
 на союзниця Росія, яка разом зі 
США організувала конференцію, 
геть не зацікавлені в заявленій 
меті: приведенні до влади пере-
хідного уряду, який змінив би 
Башара Асада. 22 січня Муаллем 
у запальному виступі заявив: 
«Ніхто не може надати легітим-
ність президентові чи відібрати 
її в нього… крім самих сирійців».
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ПРИМАРНІ НАДІї НА МИР
24 січня представники сирійського уряду й опозиції 
вперше зустрілися в одному залі засідань у Женеві для пе-
реговорів щодо врегулювання конфлікту в Сирії. Вони 
спілкувалися через спеціального посланця – генераль-
ного секретаря ООН та Ліги арабських держав Лахдара 
Брагімі. На порядку денному стояли питання відкриття 
кількох коридорів для гуманітарної допомоги та оголо-
шення локального припинення вогню для доправлення 
продовольства і ліків у найбільш постраждалі райони, а 
також обговорення женевського комюніке від 30 червня 
2012 року щодо створення в Сирії перехідного уряду за 
участю всіх зацікавлених сторін. Чіткого рішення щодо 
першого питання не досягнуто. Щодо другого після кіль-
каразового призупинення перемовин через небажання 
сирійської урядової делегації обговорювати його 29 січня 
вони відновилися, а остання оголосила про «повну готов-
ність» розглянути питання перехідного уряду, повідо-
мляє Aljazeera. Опозиція висловила оптимізм із цього 
приводу.
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За два дні до того Асад сказав 
у інтерв’ю Agence France Presse, 
що конференція повинна розгля-
нути питання боротьби з теро-
ризмом у Сирії і що припускати, 
ніби він коли-небудь погодиться 
розділити владу з опозицією, 
«абсолютно нереалістично». І до-
кинув, що цього року збирається 
балотуватися на наступний пре-
зидентський термін, якщо гро-
мадська думка підтримає його 
кандидатуру. Лукавий міністр за-
кордонних справ Росії Сєрґєй 
Лавров дав зрозуміти, що його 
держава не має особливих сенти-
ментів до Асада як такого, а хоче 
лише гарантувати збереження 
сирійської держави й не допус-
тити захоплення влади джиха-
дистами. Але на практиці Москва 
робить усе можливе, щоб допо-
могти нинішньому лідерові Да-
маска втримати владу.

За повідомленнями агентства 
Reuters від 17 січня, які ґрунту-
ються на даних розвідки і джерел 
у військово-промисло во му комп-
лексі, Кремль збільшив військо-
 ву допомогу Асаду. Від грудня 
«десятки літаків Ан-124 доправ-
ляють бронетехніку, обладнання 
для спостереження, радари, сис-
теми радіоелектронної боротьби, 
запасні частини для гелікоптерів 
та різноманітну зброю, зокрема 
й керовані авіабомби… Російські 
радники та фахівці з розвідки ці-
лодобово запускають розвіду-
вальні БПЛА (дрони), допомага-
ючи сирійсь  ким військам вияв-
ляти позиції повстанців… і вести 
їх прицільний артилерійський та 
авіаційний обстріл».

У цьому разючий контраст 
із Америкою, котра ніяк не вирі-
шить, чи озброювати опозиціо-
нерів, яких нібито підтримує. Ті 
й далі отримують гроші та зброю 
від Саудівської Аравії і Катару, 
але від США їм мало що перепа-
 ло через побоювання, що озбро-
єння може потрапити до рук 
пов’язаних з «Аль-Каїдою» груп, 
як-от «Джабхат ан-Нусра» та 
«Ісламська держава Ірак і аль-
Шам» (ІДІШ).

Західні дипломати виправ-
довують акцент на дипломатич-
них засобах тим, що «військового 
врегулювання тут не існує», од-
нак режим і його союзники (Росія 
та Іран) думають інакше. Певні 
мілітарні успіхи за останні дев’ять 
місяців у поєднанні з розколом 
серед повстанців (у грудні спа-
лахнула запекла боротьба між 

відносно поміркованими фракці-
ями та радикальними джиха-
дистами, яка вже забрала близь-
 ко тисячі життів) переконали 
Асада, що він може відтіснити 
своїх ворогів, перетворивши їх на 
терористів-недобитків.

Останній уміло розігрує 
свою політичну карту. Досяг-
нута за допомогою Росії угода 
про ліквідацію сирійських арсе-
налів хімічної зброї дала змогу 
його урядові виступити в ролі 
партнера в цьому проекті, а від-
так підтвердити свої претензії 
на легітимність. Фахівець із си-
рійських питань при лондон-
ському Міжнародному інсти-
туті стратегічних досліджень 
Еміль Гокайєм стверджує, що 
Асад вірить в ефективність стра-
тегії, яка зображує повстанців 
джи ха дистами-терористами, що 
несуть загрозу як регіонові, так і 
Заходу, і що він намагатиметься 
представити себе в ролі оплоту 
боротьби з «Аль-Каїдою» та важ   -
ливого джерела розвідувальних 
даних для західних країн. Ко-
лишній посол США в Сирії, 
Іраку та Афганістані Раян Кро-
кер заявив минулого місяця, що 
Асад – менше зло порівняно з 
потенційним перетворенням Си -
рії на базу «Аль-Каїди». На дум-
 ку дипломата, варто спокійно 
знайти якийсь спосіб ведення 
справ із лідером Дамаска.

Державний секретар США 
Джон Керрі не перестає наполя-
гати на тому, що Асад мусить 
піти. Але у Крокера вже є одно-
думці. Для сирійського прези-
дента це означає перемогу пла  ну, 
який він проводить від початку 
повстання в 2011 році: допомогти 
джихадистам зайняти панівне 
становище в опозиції до себе са-
мого. Першим кроком у цьому 
стало звільнення приблизно ти-
сячі джихадистів і бойовиків 
«Аль-Каїди» в ході так званої 
амністії. Пізніше з’явили  ся по-
відомлення про фінансування 
«Джабхат ан-Нусри» та ІДІШ за 
рахунок продажу через режим 
Асада нафти й газу з підконтр-
ольних їм свердловин. Окрім то -
го, повстанці кажуть, що сили ре-
жиму переважно нападають на 
більш помірковані угруповання, 
що грає на руку джихадистам.

ТО, ЗРЕШТОю,  
хОРОШИЙ хЛОПЕЦь?
Окрім того, це робиться, щоб 
підсилити імідж Асада як необ-

хідного партнера, бо міжна-
родне право дозволяє лише ви-
знаному урядові звертатися по 
гуманітарну допомогу до ООН 
або Червоного Хреста. Якби 
раптом повстанці відмовилися 
від пропозиції президента, він 
міг би звинуватити їх у безсер-
дечності й жорстокості до по-
страждалих земляків. Захід на-
вряд чи здатен відмовитися від 

його ініціатив, але співпраця 
може означати підтримку ре-
жиму.

Про ризик моральної шкоди 
від взаємодії з Асадом нагадав 
звіт, зроблений якраз напере-
додні конференції, в якому 
нада  но детальні фото- й доку-
ментальні свідчення про систе-
матич  ні тортури та вбивства 
близько 11 тис. полонених ре-
жиму. За даними звіту, підготов -
леного трьо  ма прокурорами – 
учасниками трибуналів над вій-
ськовими злочинцями зі Сьєр- 
    ра-Леоне й колишньої Югосла-
вії, більшість жертв – молоді 
чоловіки, ув’яз  нені від березня 
2011-го до серпня минулого 
року. Один із авторів, Десмонд 
де Сілва, назвав свідчення «за-
документованим убивством у 
промислових масштабах». Тим 
часом надії Асада на більшу 
готовність Заходу до взаємодії 
зростають. 
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Балкани прямують  
у євросоюз
Сербія розпочала переговори про вступ до ЄС
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У 
червні 1999 року літаки НАТО припинили 
тримісячне бомбардування Сербії, після 
чого війська ООН окупували провінцію Ко-
сово. Загинули 2 тис. осіб, завдані збитки 

оцінювали у $30 млрд, а режим Слободана Міло-
шевича було повалено.
Громадянська війна в Югославії почалася 1991-го 
й закінчилася лише 1995 року, сербів вигнали з те-
риторії Словенії та Хорватії, а в Боснії і Герцего-
вині виникла держава із внутрішніми національ-
ними кордонами, що їх охороняли «сині берети» 
ООН. Македонія проголосила незалежність, а 
Чорногорія до такого кроку вже готувалася.
Тоді ще ніхто не думав про можливе членство ко-
лишніх республік СФРЮ в інтегрованій Європі, 
але бажання народів жити в мирі, демократії та 
економічному благопо-
луччі знайшло своє ре-
альне втілення. Слове-
нія та Боснія і Герцего-
вина стали членами Єв-
ропейського Союзу в 
2004 році, а від 2007-го 
перейшли на євро. Хор-
ватія – країна ЄС від 1 
липня 2013-го, Чорно-
горія – із 2010-го офіційний кандидат на вступ 
до Європейського Союзу, у 2012-му розпочала 
перемовини про вступ і теж перейшла на спільну 
грошову одиницю. Албанія і Македонія офіційно 
звернулися до Брюсселя із проханням про член-
ство й очікують початку переговорів про вступ. Ко-
сово під патронатом ЄС підписало низку договорів 
про нормалізацію відносин із Сербією і перейшло 
на євро. Белград офіційно звернувся до ЄС із про-
ханням про вступ у 2009 році й нещодавно розпо-
чав перші відповідні переговори із Брюсселем.
Звичайно, не все йде так гладко, як може зда-
тися на перший погляд. Лише наприкінці мину-
лого року президент Сербії Івіца Дачич зміг на 
саміті ЄС усміхнутися й сказати: «Це для нас іс-
торичний момент». Рух Сербії до інтеграції з Єв-
росоюзом ускладнювавсь і затримувався про-
блематичністю перемовин із Косовом. Однак не 
можна не звернути уваги на те, що за останній 
рік зроблено багато й що відносини між Белгра-
дом і Приштиною незрівнянно покращилися. 
Про це свідчить і перебіг нещодавніх виборів у 
Косові, коли Белград закликав тамтешніх сербів 
узяти в них участь і суворо засудив інциденти, 
які могли порушити перебіг кампанії. Проте ви-
рішено аж ніяк не всі питання. Доказом тому 
може бути, наприклад, нещодавній провал дво-

сторонніх переговорів щодо автономії сербської 
нацменшини у сфері судочинства у Косові. Од-
нак ЄС дбає про те, щоб проблемні перемовини 
не ускладнювали ситуації і відбувалися пара-
лельно із процесами інтеграції.
Відкритим поки що залишається питання, коли 
Сербія зможе стати членом ЄС. У Хорватії, яка, 
звичайно ж, перебувала в набагато кращій ситуа-
ції, ніж зараз її сусідка, перемовини про вступ три-
вали вісім років. Представники ЄС не наважуються 
говорити про конкретні терміни. Тим більше що 
кожна країна має свої особливості, й політична 
воля проводити реформи теж буває різною. 
Справді, дуже складно передбачити, скільки часу 
знадобиться Сербії, щоб узгодити з ЄС усі 35 ста-
тей. Однак у ході переговорів із Приштиною Бел-

град продемонстрував 
своє велике бажання 
провести реформи. До 
того ж сербський дер-
жавний апарат серед 
тих, що діють у балкан-
ських країнах, вважа-
ють одним із найкра-
щих. У Сербії є всі умови 
для швидкого вступу, і 

президент Дачич, за його-таки словами, зби-
рається приєднати країну до ЄС уже через чо-

тири роки.
Сербам це потрібно ще й з економічних причин. 
Безробіття в країні, обраховане за європейською 
методологією, сягає 25%, а ВВП – близько $12 тис. 
на особу. Для порівняння: в найбіднішій країні ЄС 
Болгарії останній дорівнює близько $15 тис.
У недалекому минулому серби зазнали значних 
людських, економічних і територіальних утрат. 
Їм довелося примиритися з багатьма принизли-
вими умовами, зупинити громадянську війну й 
страшні бомбардування. Теперішня ситуація все-
ляє надію на те, що Сербії, попри постійний нега-
тивний вплив путінської Росії, не забракне сили, 
політичної волі та європейського кругозору, щоб 
приєднатися до кола успішних європейських 
держав, маючи перед собою чітку перспективу. 
Перспективу втримати європейський курс розви-
тку, бути привабливою і безпечною країною для 
інвесторів і туристів, добрим і надійним сусідом 
для близьких держав, а також гідним для наслі-
дування прикладом в очах віддаленіших. Це цілі, 
які можуть забезпечити сербам авторитет і по-
вагу інших народів, а також щасливе й задово-
лене життя для наступних поколінь. А чого ще 
хотіти? 

У СЕРБІї є ВСІ УМОВИ ДЛЯ 
ШВИДКОГО ВСТУПУ ДО єС: 

ПРЕЗИДЕНТ ДАЧИЧ 
ЗБИРАєТьСЯ ДОМОГТИСЯ 

ЦьОГО ВЖЕ ЗА ЧОТИРИ РОКИ



Прорвуться?
Чи зможуть об’єднані ліві дати собі раду?

«У
горщина мусить по-
долати економічну 
й фінансову кризу, 
аби ми змог ли за-

кріпити всі свої тогорічні досяг-
нення», – заявив міністр закор-
донних справ цієї країни Янош 
Мартоньї. Не схоже, щоб він го-
тувався до завершення терміну 
правління нинішнього уряду. 
На думку посадовця, прем’єру 
Вікторові Орбану потрібно 
більше часу для реалізації ре-
форм, серед яких конституційні 
зміни та своєрідна економічна 
політика.

18 січня президент країни 
Янош Адер оголосив, що на-
ступні вибори призначено на 6 
квітня. Орбан може здобути 
ще чотири роки на виконання 
своєї місії: викорчовування ко-
муністичного минулого й роз-
будову країни за націоналіс-
тичним кредо його правої пар-
тії «Фідес». Останнім часом ця 
політсила повернула собі попу-
лярність, частково завдяки 
зниженню цін на комунальні 
послуги та іншим популіст-
ським заходам. Опозиційні 
партії мають слабкі позиції і в 
останні місяці змарнували час 
на конфлікти між собою, тоді 
як Орбан проводить експери-
менти, змінюючи політичну 
систему країни на власну ко-
ристь. «Маючи кваліфіковану 
більшість у парламенті, «Фі-
дес» вдається до махінацій у 
численних округах і переписує 
виборчі закони, що повинні 
грати на руку великим, об’єд-
наним партіям і послаблювати 
позиції розколотих опозиціо-
нерів», – розповідає Цвєта Пе-
трова з аналітичного центру 
Еurasia Group.

Лідери альянсу Соціалістич-
ної партії (MSZP) і центрист-
ської партії «Разом 2014» (Е14) 
нещодавно об’єдналися із двома 
іншими політсилами – дрібною 
лівоцентристською Демокра-
тичною коаліцією (DK) та Лібе-
ральною партією на чолі з Ґабо-

ром Фодором. Коаліцію з чоти-
рьох партій потішило б призна-
чення загальних електоральних 
перегонів на той самий день, що 
й виборів до Європарламенту, 
які відбудуться наприкінці 
травня. Це дало б змогу заоща-
дити кошти й продовжити ви-
борчу кампанію. «Однак у них 

було багато місяців для форму-
вання альянсу», – стверджує 
пан Мартоньї, на думку якого 
проводити національне та євро-

пейське голосування в один і 
той самий день виявилось би 
незручно.

Таким чином, об’єднані ліві 
мають лише 10 тижнів, щоб до-
нести свій меседж до народу. Це 
непросто, кажуть вони, адже 
«Фідес» контролює державні 
ЗМІ й має допомогу від товсто-
сумів. За словами Віктора Сіґет-
варі з E14, альянс зосередиться 

на економічній політиці (під-
тримці зростання та скасуванні 
фіксованого податку), проблемі 
узурпації влади (боротьба з ор-
ганізованою корупцією) та кон-
ституційних реформах (повер-
нення розподілу влади, якого 
позбувся Орбан).

Боротьба буде нерівною. На-
віть об’єднані ліві партії мають 
підтримку лише 22% виборців, 
тоді як «Фідес» – 28% потенцій-
них голосів. Колишній прем’єр-
міністр Угорщини і лідер Демо-
кратичної коаліції Ференц Дюр-
чань – суперечлива постать, що 
може відштовхнути деяких при-
хильників центристів. Хоча «Фі-
дес» має шанси здобути лише 
просту більшість, може статися 
й таке, що партія знову виграє 
кваліфіковану (більш ніж дві 
третини місць у парламенті), як 
це сталося 2010 року, бо за зако-
ном найбільша політсила має 
непропорційну перевагу.

Це турбує тих, хто вважає 
Орбана авторитарним політи-
ком. Свідченням його автори-
таризму вони називають нещо-
давню ядерну угоду із прези-
дентом Росії Владіміром Путі-
ним, згідно з якою Москва має 
позичити Будапешту €10 млрд 
на спорудження двох реакторів 
угорської атомної електростан-
ції (загальною вартістю €12 
млрд), що їх будують росіяни. 
Решту витрат візьме на себе 
Угорщина, яка й так має великі 
борги. «Це було погане рі-
шення й надто поквапливе», – 
вважає Сіґетварі. Угода, укла-
дена без тендера і схвалення в 
парламенті, посилить залеж-
ність країни від російських 
енергоресурсів. Коли Орбан 
очолював опозицію, він гово-
рив про ризик перетворення 
Угорщини на «найщасливіший 
барак Газпрому» та повер-
нення до сфери впливу РФ. Те-
пер ми не вперше й, певно, не 
востаннє стаємо свідками того, 
як політик-хамелеон робить 
несподіваний поворот. 
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ПОЛІТИЧНУ СИСТЕМУ КРАїНИ 
НА ВЛАСНУ КОРИСТь
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У ПАМ’ЯТІ 
ЧЕХІЇ 
НАЗАВЖДИ. 
Меморіальна 
плита на 
пошану Яна 
Палаха (на 
фото ліворуч) 
та інших чехів, 
які спалили 
себе на знак 
протесту 
проти 
тоталіта-
ризму та 
колоніалізму, 
на Вацлавській 
площі в Празі

Смолоскипи свободи
До 45-річчя самоспалення Яна Палаха

В
ійська комуністичних дер-
жав окупували Чехословач-
чину 21 серпня 1968 року і 
придушили спробу «соціа-

лізму з людським обличчям». На 
знак протесту проти цієї інтервен-
ції у Варшаві 8 вересня облився 
бензином і згорів філософ Ри-
шард Сивець. У Празі студент 
Карлового університету Ян Палах 
10 січня 1969-го спалив себе на 
Вацлавському майдані. Незаба-
ром там само наклали на себе 
руки Ян Заїц, робітники Йозеф 
Главатий у Плзні та Мирослав 
Малінка в Брні, підліток Ян Бе-
реш у Хебі, а загалом упродовж 
трьох місяців до такого акту вда-
лися 26 чехів, із яких семеро заги-
нули. Свічки і квіти щороку є на-
вколо меморіальної плити «смо-
лоскипів свободи». Юнак Ромас 
Каланта 14 травня 1972-го згорів у 
Каунасі з вигуком «Свобода 
Литві!» («Lietuvos laisvės»). Муса 
Мамут спалився 23 червня 1978-го 
в Беш-Тереку через перешкоди 
репатріації з Азії до Криму депор-
тованих і реабілітованих татар, які 
шанують його пам’ять. Обурений 
замовчуванням убивства тисяч 
людей радянськими катами в Ка-

тині, поляк Валенти Бадиляк 21 
березня 1980 року прикувався 
ланцюгом і запалав у Кракові. 
Драматург і президент Вацлав Га-
вел писав, як сила безсила спро-
можна здолати посттоталітаризм. 
Інший колишній дисидент, в’я-
зень сумління і правозахисник, 
пси хіатр Семен Глузман вважає ці 
самогубства не патологією, а опо-
ром сваволі, коли решту способів 
боротьби вичерпано. Чехи шану-
ють пам’ять Яна Палаха, але варто 
знати такі самі відчайдушні 
вчинки до і після цього. До само-
спалення на знак протесту проти 
сваволі вдавалися не лише наро-
довольці Росії та буддисти – ченці 
В’єтнаму. 

Повстанець Юрій Михайлов-
ський жив 20 років у криївці на 
Тернопіллі й спалився живцем, 
щоб не взяли вороги. Василь Ма-
кух, поранений у бою і непритом-
ним схоплений прикордонни-
ками, після 10 років ув’язнення в 
таборах Мордовії мешкав із роди-
ною під наглядом у зросійщеному 
Дніпропетровську, листувався з 
друзями, читав «Собор» Олеся 
Гончара, а 5 листопада 1968-го не-
подалік Бессарабки в Києві об-

лився бензином й, охоплений вог-
нем на Хрещатику, гукав: «Геть 
колонізаторів! Хай живе вільна 
Україна! Геть з окупованої Чехос-
ловаччини!». Міліція розганяла 
людей, а наступного дня мученик 
у лікарні сказав перед смертю, що 
нащадки пишатимуться його 
вчинком. Держбезпека пильну-
вала похорон, на допитах замор-
дувала сестру небіжчика, позба-
вила вдову з дітьми засобів для іс-
нування. Арешти спіткали Бог-
дана Чабана і Степана Бедрила за 
листівки в його пам’ять. Закор-
донні інформаційні агентства роз-
повіли про подію. Вчитель із Бер-
дянська, що на Запоріжжі, Ми-
кола Береславський 10 лютого 
1969-го намагався вчинити само-
спалення в Київському універси-
теті із закликами: «Свободу дія-
чам української культури! Бо-
ріться за законні права україн-
ської мови! Припиніть дискримі-
націю українського народу! Хай 
живе самостійна Україна!». Хво-
рий після ув’язнення і голодувань 
у таборах суворого режиму, у своїй 
публіцистиці він викривав радян-
ську владу в самвидавних «Укра-
їнському віснику» і «Порогах», за 
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кордоном. Лише за рік незалеж-
ності України Береславського реа-
білітовано, а 2005-го нагороджено 
орденом «За заслуги» ІІІ ступеня 
незадовго до смерті. Дніпропе-
тровський осередок Асоціації 
політв’язнів марно клопотався пе-
ред президентом України 2006 
року про посмертне вшанування 
Василя Макуха званням Героя.

Пластун і «сокіл» із Бойків-
щини, член ОУН і політв’язень у 
Польщі, а потім у таборах Нориль-
ська й Магадана, Олекса Гірник 
повернувся до Калуша 1948-го, був 
інженером на цегельні, мав ро-
дину. Напередодні 60-річ чя ІV 
Універсалу Центральної Ради про 
незалежність Української Народ-
ної Республіки вночі 21 січня 1978-
го він вчинив самоспалення на 
Чернечій горі в Каневі біля мо-
гили Тараса Шевченка. У його роз-
киданих навколо виготовлених 
власноруч листівках названо про-
метеїзмом протест проти окупації, 
русифікації, тортур і поневолення, 
за самостійну соборну Українську 
державу. Попри заборону, труну 
було потай відчинено, і священик 
підпільної греко-католицької 
церк  ви відправив панахиду. Влада 
брехала про автомобільну аварію, 
та вдова довідалася правду від лі-
каря швидкої допомоги Михайла 
Іщенка, а родичі в Польщі, проф-
спілка «Солідарність» і «Радіо 
Свобода» повідомили на Захід. 
Хтось щороку клав червону ка-
лину на могилу. Ім’ям Гірника на-
звано вулицю в Калуші, відкрито 
меморіальні знаки й експозиції в 
Івано-Франківську, вшановано 
званням Героя України 2007-го; 
щороку його згадують товариство 
«Просвіта», демократичні та наці-
оналістичні партії. В осередку ор-
ганізації «Чорнобиль-допомога» в 
Донецьку 2008-го відкрито музей 
«Смолоскип» у пам’ять Макуха і 
Гірника. Після 2010 року жоден 
урядовець не взяв участі в меморі-
альних заходах. Фундація Олекси 
Гірника на чолі з його сином Євге-
ном відзначила студента Віктора 
Мельничука з Луганщини за за-
хист у суді навчання українською 
мовою, колишнього міліціонера 
Олександра Гнучкого за збере-
ження листівок Олекси, його біо-
графа Михайла Іщенка, Юлію 
Тимошенко і Юрія Луценка, Віта-
лія Запорожця з Київщини, засу-
дженого за вбивство садиста-
міліціонера.

У День Незалежності 24 
серпня 1998 року шахтарі заздале-

гідь заявили про ходу зі смолоски-
пами вулицею Радянською до 
пам’ятника Трудівникові Луган-
щини на захист Конституції. Вони 
вимагали вкрадену заробітну 
плату й хотіли спалити опудало 
паразита. Пікетників лякали гене-
рали, загартовані мордуванням 
людей на похороні Патріарха Во-
лодимира в Києві 1994-го. Спец-
наз шукав вибухівку, зненацька 
вдяг чорні маски, гамселив кий-
ками маніфестантів по нирках, 
труїв паралітичним газом, кілька-
десят осіб знепритомніло. Лікарі 
мовчали, тероризовані невідо-
мими особами. Верховна Рада у 
вересні створила комісію, але 
слідство загальмовано. Шахтар 
Олександр Михалевич вчинив са-
моспалення 14 грудня на знак 
протесту проти знущань і помер 
за два тижні. Шахтарі 16 грудня 
атакували адміністрацію, а міліція 
не видала хижих беркутівців, які 
стояли на подвір’ї. Кілька робітни-
ків вдалися до самогубства, не 
одержавши заборгованої плати. 
Кримінальний кодекс України 
вбачає склад злочину в доведенні 
до самогубства (ст. 99), заваді 
профспілкам і порушенні законо-
давства про працю (ст. 132–133), 
зловживанні посадовими повно-
важеннями (ст. 165–166) і сваволі 
(ст. 198). Прокуратура не пока-
рала винуватців. Тодішній керів-
ник Луганської обласної адміні-
страції нині очолює фракцію Пар-
тії регіонів у Верховній Раді й за-
мість України каже «наше госу-
дарство» з євразійською носталь-
гією. Тривають плюндрування 
пам’яток, побиття за українську 
мову, замахи на життя. Архієпис-
коп Донецький і Маріупольський 
Сергій з Єнакієвого погрожував 
самоспаленням, бо бандити па-
лять і силоміць загарбують храми 
Української православної церкви 
Київського патріархату, яка в со-
тнях парафій, монастирях, при-
тулках і доброчинних осередках 
піклується про дітей, старих, хво-
рих та немічних. З нею спілку-
ються католики і (потай від єпис-
копів) священики Московського 
патріархату. 

Шість сторіч тому за відмову 
зректися переконань згорів на ба-
гатті Ян Гус, а Чехія повстала за 
рівність і гідність. Його девіз 
«Правда переможе» є на штан-
дарті, що майорить над палацом 
президента Чеської Республіки. 
Незабаром минає 200 років від 
народження Тараса Шевченка, 

котрий присвятив батькові славіс-
тики Павелу Йозефу Шафарикові 
поему «Єретик», у якій писав, як 
зі страти Гуса все принишкло, та 
«постривайте! Он над головою 
старий Жижка з Таборова махнув 
булавою». В бронзі на майдані 
Старого Міста Праги похнюплені 
постаті дослухаються до магістра 
Яна, випростовуються й беруться 
до зброї, щоб не бути чужинським 
бидлом. Гусити захлинулись у 
розбраті. В поемі «Кавказ» ска-
зано, як «на всіх язиках все мов-
чить, бо благоденствує». Кобзар 
ремствував, що «не за Україну, а 
за її ката довелось пролить кров 
добру, не чорну. Довелось запить з 
московської чаші московську 
отруту!». Жертовність мучеників 
живить віру, відчайдушний спа-
лах одинаків розбурхує сумління. 
Зараз ми не самотні, а зворохобле-
ний і згуртований народ робиться 
нездоланним. Парламентська 
асамблея Організації з безпеки та 
співробітництва в Європі 1 липня 
2009 року в Резолюції 
«Возз’єднання розділеної Єв-
ропи» зрівняла нацизм і кому-
нізм. У Донецьку шахтарі 22 
червня 2011-го спалили на тери-
коні прапори Третього Рейху і Ра-
дянського Союзу. В Києві 2013-го 
потрощено пам’ятник Лєніну. 
Шевченко оспівує Прометея: «Не 
вмирає душа наша… Борітеся – 
поборете! Вам Бог помагає! За вас 
правда, за вас слава і воля свя-
тая!». Пильнуймось і не гаймо 
часу. У собі й навколо відчуймо 
живу силу свободи, якої варта і 
гідна згуртована, статечна, осві-
чена й працьовита нація. 

СИЛА, ЯКА 
ЗДОЛАЛА ТО-
ТАЛІТАРИЗМ.  
Василя 
Макуха 
вшанували 
не лише в 
рідному селі 
Карів на 
Львівщині, а 
й у Донецьку, 
де 2008 року 
було відкрито 
унікальний 
музей 
«Смолоскип»

№ 5 (325) 31.01–6.02.2014|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|47

Герої|СпАДоК



Асиметрична симетрія

Автор: Лесь Белей

Т
рохи на південь від Бердичева є село, 
у якому доживав своїх літ і похований 
Тимко Падура (1871), відомий торба-
ніст, представник української школи 

польського романтизму й автор пісні «Гей, 
соколи», яку поляки люблять співати так 
часто, як ми «Червону руту». 

Ця пісня датується першою половиною 
XIX століття, однак популярності вона на-
була під час польсько-радянської війни 
(1919–1921), майже як «Лілі Марлен» (напи-
сана 1915 року) авторства Ганса Ляйпа стала 
німецьким шлягером Другої світової. Ще по-
пулярності цій пісні додав Єжи Гоффман, бо 
використав її у фільмі «Вогнем і мечем». 
Коли мені доводиться мірятися з поль-
ськими друзями фольклором і співочістю, то 
я завжди знаю, яку пісню вони заспівають 
першою. 

Селище Комсомольське має значно дав-
нішу історію за його сучасну назву. З давніх-
давен воно називалося Махнівкою, тут мали 
свої маєтки численні магнати, зокрема По-
тоцькі. У 1793-му в селищі відкрили дру-
карню, у 1820-х – дворянське повітове учи-
лище. Махнівка була багатою та успішною, 
тягалася з Козятином, доки не проклали за-
лізницю, оминувши її увагою. Відтоді вона 
почала занепадати. У 1935 році її переймену-
вали в Комсомольське, щоб, бува, якийсь 
Махно не виліз із магнатських руїн. 

Як казали мені місцеві, кілька разів про-
бували повернути історичну назву на засідан-
нях сільради, але завжди відкладали це рі-
шення через брак коштів. 

Сучасне Комсомольське не приваблює: 
зачухані будиночки, пам’ятник Лєніну, траса 

та совдепівські магазинчики із символікою 
московської Олімпіади 1980 року. 

На зупинці висить місцева рекламка, на-
писана від руки. Вона добре ілюструє зміша-
ний склад населення (третина якого – по-
ляки) і мову, якою тут говорять: «Копаємо ко-
лодци. Любі види грунтів, крім камня (меха-
нічний спосіб) Ігор, Ян».   

Я запитав про Тимка Падуру в десяти 
комсомольчан. Усі вони (навіть вчителька-
пенсіонерка) чули це ім’я вперше, врешті 
хтось порадив мені звернутися до ксьондза. 

Комсомольський костел видається 
справді комсомольським, бо за Союзу його 
перебудували в будинок культури: звалили 
дзвіницю, наву поділили на два поверхи, зо-
вні потинькували казенною совковою штука-
туркою. Ксьондз Ян Дзядкевич поклав 12 ро-
ків, аби із закинутого радянського будинку 
культури сяк-так знову зробити махнівський 
костел.  

«Тут Хресна дорога, – показує оформ-
лення святині отець Ян, – тут Дам’ян де Вес-
тер, який 16 років працював із прокаженими. 
І плитка, і хрест – усе довелося купувати, а 
люстра – дві тисячі доларів…» – кілька разів 
повторив ксьондз.

Після екскурсії ми сіли за чай, і я почав 
розпитувати про місцеву громаду. Ксьондз Ян 
охарактеризував її так:  

«Поляки й українці живуть у нас дружно. 
Коли я приїхав, то називали одні одних ля-
хами і мужиками. Але я на проповідях казав, 
що це неправильно. Бачу, що місцеві укра-
їнці навіть кращі за поляків – дружні, приві-
тні. Я не поміняв би Україну ні на Німеччину, 
ні на Францію, тобто мені йдеться про лю-
дей, а не про державу, – відразу уточнює. – 
Поляки не сумують за Польщею. Вони тут на-

родилися, і сам я їм кажу, що Україна – їхня 
мама. Якщо поїдете до Польщі, то будете за 
нею сумувати». 

Меси в Комсомольську (яке гарне слово-
сполучення!) служаться українською, тільки в 
суботи ксьондз править польською, та й то на 
прохання заробітчан, які в такий спосіб хо-
чуть вивчити мову перед виїздом до Польщі. 

Далі ксьондз жалівся на брак будь-якої 
культурної свідомості серед місцевих. Його 
не здивувало, що ніхто не знав про Падуру:

«У Терехові народився Юзеф Конрад, а 
цього ніхто не знає, у Верховні жили Бальзак і 
Евеліна Ганська. От хіба про Бальзака хтось 
щось чув. Я пропонував на пам’ятник Лєніну 
біля школи одягнути перуку і підписати 
«Оноре де Бальзак», щоб хоч якась пам’ять 
була».

  Я подякував за чай та теплий прийом і 
пішов до цвинтаря. Ксьондз Ян казав, що він 
старий і занедбаний. Була спроба віднайти 
могилу Падури, але оскільки вся документа-
ція тих часів зникла, то спроба провалилася. 

Дорогою мені трапився дядько на вело-
сипеді, я спитав його, чи правильно йду до 
цвинтаря, а той перепитав: «До польського 
чи до мужицького?». Сказав, що до поль-
ського, а він відповів мені по-місцевому: 
«Прамо!».

Вхід на «немужицький» цвинтар прикра-
шала імпозантна, але занедбана мурована 
брама. Нагробки різних часів передають дух 
своїх епох: пишна мармурова різьба з розло-
гими каліграфічними епітафіями із середини 
ХІХ – початку ХХ століття, бідніші надгробки 
або хрести з табличками радянського пері-
оду. На найновіших нагробках зображені со-
вєтські ветерани, обвішані орденами, з поль-
ськими іменами та прізвищами. 

Від редакції:
«Асиметрична симетрія» – це проект, 
який ставить собі за мету дослідити су-
часні українсько-польські відносини. 
Що думають поляки й українці одні про 
одних? Наскільки глибокі стереотипи 
та історичні рани? Як живуть діаспори? 
Щоб знайти відповіді на ці запитання, 
Лесь Белей і Лукаш Сатурчак мандру-
ють Україною та Польщею і роблять ре-
портажі. Тиждень стежить за проектом 
і публікуватиме уривки їхніх дослі-
джень, які мають вийти окремою книж-
кою. 
Вашій увазі пропонуються фрагменти 
текстів, присвячених Житомирщині, де, 
за переписом, проживає найбільше по-
ляків в Україні, та Нижній Силезії, у якій 
після акції «Вісла» сформувалася най-
численніша лемківська громада. Цвинтар у 

Комсомольському
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Асиметрична симетрія
Автор: Лукаш Сатурчак

В
они зустрічаються в будинку на вулиці 
Руській у Вроцлаві. Часом зустрічі від-
криті, бо іноді треба влаштовувати 
саме відкриті, але про якусь законо-

мірність не йдеться. Неосвітлене подвір’я, те-
мінь, цигарки. На іншому боці неонова виві-
ска клубу Niskie Łąki, далі репетиційка гурту 
«Карбідо». Стіни подвір’я розписані графіті, 
але в темряві їх не видно. Кілька осіб курять, 
бо всередині не можна. Чути музику, у вікні 
світиться. Молоді лемки зустрічаються за-
вжди по середах. Сьогодні можна прийти та-
кож нелемкам. 

Нелемкам? А це хто? Те питання переслі-
дуватиме мене завжди, коли я з ними зустрі-
чатимуся. Це той, хто також вважає себе 
українцем або поляком? Напівлемки? Чи 
тільки стовідсоткові? Греко-католики чи пра-
вославні? 

«Давай без упереджень! – каже Наталія, 
що сама була тут кілька разів. – Вони тільки 
зустрічаються і не будуть одразу з тобою дис-
кутувати про ідентичність, літературу чи куль-
туру, тому заспокойся, ок?»

Наталія не говорить по-лемківськи. Коли 
я представляв її як лемкиню, часто заперечу-
вала й уточнювала, що тільки напівлемкиня. 

«Я завжди казав, що лемківська культура 
замкнулася у скансені, а народні танці, тра-
диційні на таких зустрічах, ніколи мене не 
вставляли, – каже мені наступного дня жур-
наліст Славко Загорський. – Крім того, на 
вроцлавських зустрічах відбувається україні-
зація… Братаються з українцями, говорять 
українською. Ні, це не для мене. Хоч і на суто 
лемківських зустрічах буває весело. Якось 
прийшов професор Володимир Мокрий і 
сказав, що це «українська забава» й усі 
лемки мають вимітатися». 

***
У Польщі проживає близько 10 тис. лем-

ків згідно з останнім переписом 2011 року. 
Половина з них мешкає в Нижній Силезії. 
Самі лемки стверджують, що їх у кілька разів 
більше. Сьогодні на зустрічі я налічив 30 осіб. 
Лунала українська мова. На зустріч прийшли і 
греко-католики, і православні.

«Поділ лемків на дві фракції важко 
назвати проблемою. Усі вони мають іншу 
проблему – не живуть на землях предків. 
Виселення з рідних країв відірвало їх від 
східнослов’янської цивілізації, сакральної 
території, – коментує історик Роман Каба-
чій, який досліджує післявоєнні пересе-
лення. – Лемкам із Силезії та Любуського 
воєводства ближче до Берліна, ніж до Ки-
єва. Окрім того, сьогодні можна народи-
тися лемком, а вважатися ескімосом. 
Мене дивує ставлення до лемків, які зара-
ховують себе до українців. Як каже голова 
Товариства лемків Олена Дуц-Файфер, 
хто вибрав українську ідентичність, той пе-
рестає бути лемком. А це повна нісеніт-
ниця». 

За переписом 2011 року, близько тре-
тини лемків вважають себе також поляками, 
і найбільше таких у Нижній Силезії, яка ва-
бить їх своєю чималою спільнотою. Сюди 
приїжджають навіть ті, хто народився на 
Низькому Бескиді. Звідти родом Оксана. Її 
батьки повернулися з виселення на істо-
ричну батьківщину: мама з Любуського, 
батько – з Нижньої Силезії.

«Мене мали назвати Теклею, – усміха-
ється. – Як ти, напевно, знаєш, дехто вважає 
себе більше українцем, дехто – русином, 
дехто – просто лемком, а хтось народився в 
мішаній сім’ї. Неважливо, який табір ти ре-
презентуєш, важливо не впадати у крайнощі. 
Я відчуваю сильний зв’язок із лемками й 
українцями. На мою думку, кожен є тим, ким 
себе відчуває, і має на це повне право, бо не 
можна сказати, що ти не українець, а лемко 
або що ти не лемко, бо лемки – це українці!» 

***
На мейл прийшов лист від Славка: 
«Знаєш, та «Ватра» у Ждині уже давно 

стала українським фестивалем із лемків-
ським ярликом. Нічого, крім ярлика, вона з 

лемками спільного не має. De facto 
об’єднання лемків – це прибудова до 
об’єднання українців Польщі. І культурні за-
ходи мають величезний вплив, окрім того, 
старше покоління боїться визнавати свою від-
мінність, також греко-католицька церква сві-
домо українізує лемків. А лемки самі можуть 
дати собі визначення? Усе залежить від вихо-
вання і знання. А знання лемків, особливо 
молодих, в історії чи культурі – на трагічному 
рівні». 

***
Я зустрічаюся з Пауліною. Волосся запле-

тене у дві оригінальні коси. Радо підтримує 
розмову. 

«Мені здається, що нам ближча Україна, 
ніж Польща, у нас спільне коріння. Бути і від-
чувати себе тією, ким хочу, – це для мене не 
проблема. Є певна група лемків, яка вважає, 
що ми окремий народ без своєї держави, 
хоча перед акцією «Вісла» лемківською 
«країною» були гори. Я живу в Польщі, але 
не відчуваю себе полькою, відчуваю лемки-
нею. Це важка тема, бо важко пояснити так, 
щоб усе було зрозуміло».  

Греко-
католицький 

кафедральний 
храм у Вроцлаві
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Поки в Михайлівському со-
борі відспівували застреленого 
на Грушевського Михайла Жиз-
невського, на Майдані тривало 
звичне життя. Волонтери пере-
носили казани та в’язки дров. 
Біля сцени говорили між собою, 
переминаючись із ноги на ногу 
від морозу, а край наметів, як і 
щодня, варили їжу й палили в 
діжках. Один чоловік навіть тихо 
награвав «Червону руту» на піа-
ніно під КМДА в той час, коли 
до барикади на Хмельницького 
під’їхала машина з труною. Одяг-
нений у білу сорочку, в піджаку, 
Жизневський не був схожий на 
активіста Майдану. Жінка поруч 
зі мною зітхнула: «Такий моло-
дий!». За труною мовчки йшли 
козаки, хлопці з пов’язками 
УНА–УНСО й вишикувані в ря-
ди бійці самооборони. За ними 
прості люди тихо скандували: 
«Герой!». 

«У нас є один варіант – ви-
грати. Якщо хочемо вижити», – 
без пафосу та перебільшень каже 
комендант КМДА. Тобто Рево-
люційної комендатури... Поруч 
одягає бронежилет нардеп. На 
Полтавщині священик відстрі-
люється від тітушків. На Вінни-
чині активісти «неподільської», 
за словами обласного голови у 
вигнанні, зовнішності обіцяють 
підірватися разом із ОДА. Люди 
скаржаться на несанкціоновані 
нічні обшуки зі зламом: «Кицьку 
наполохали». Переправляють до 
Львова перших біженців. В. о. мі-
ністра внутрішніх справ кличе до 
зброї. Одеську ОДА ховають від 
людей за бетонними блоками. 
Хтось про щось домовляється в 
Раді. Хтось у когось стріляє на 
Грушевського... Це вже теж пев-
 на стабільність. Часом страш на, 
часом утомлива, але точно кра-
 ща, ніж раніше. 

Відгуки на статтю «Або смерть»  
у № 4, в якій Валерія Бурлакова пише  
про загиблих активістів Майдану  
777: Я бывший офицер милиции, и мне 
стыдно, что «Беркут» не может понять, 
в чьих интересах они работают. Их 
семьи, жены, родители работают, и с 
них также дерут непомерные налоги и 
поборы. Весь народ беднеет, и только 
семьи януковичей, азаровых, арбузовых, 
колесниченковых становятся во много 
раз богаче. Беркутовец, идущий плечом к 
плечу с бандитом с битой в руках против 
своих друзей, матерей, знакомых, теряет 
честь. Мы платим налоги, чтобы защитили 
народ от рэкета и бандитов, а не вместе с 
ними избивали нас. Я не думаю, что у всего 
«Беркута» отбиты мозги и продана честь, 
может, еще и есть бойцы, для которых 
слово «честь» что-то напоминает.
Qwerty: Ця наволоч знеславила почесне 
звання «Краповий берет». Повагу до тих, хто 
носив краповий, пацани заробляли  
не в боях із власним народом. Сучасні крапові 
– це потомки SS та гестапо часів Великої 
Вітчизняної, НКВД (катів) післявоєнних часів. 
Я до недавнього часу пишався, що служив у 
ВВ у вісімдесятих. А як зараз хлопцям надіти 
свій краповий, зароблений потом і кров’ю 
в боях справді з ворогами? Вони свого часу 
боролися з бандитами, а ви, «беркутята», їх, 

як холуї та шестьорки, захищаєте та ще й цим 
пишаєтеся.  
Сергій: Я колишній військовий. Мені завжди 
не подобалося, що влада провокує конфлікт, 
а після захищає себе від власного народу 
курсантами, міліцією та спецпідрозділами. 
Але я і колеги, з якими неодноразово брав 
участь у подібних акціях, ніколи не пішли 
б на знущання над власним народом, які 
витворяють беркутівці, не думаючи, що завтра 
Україна буде іншою і їм доведеться шукати 
іншу роботу і жити в цьому суспільстві, поряд 
із людьми, з яких вони знущалися. 
Ненавижу: Президент – бандит и 
уголовник, и, горько и обидно за 
Украину, все его окружение такое – или 
уголовники, или трусы, которые боятся 
этих уголовников. «Беркут», организация, 
которая запятнала себя сотрудничеством 
с криминалом и превратилась в 
садофашистскую группировку во главе со 
своим министром. Эта власть ассоциируется 
с криминально-олигархической 
фашистской группировкой. Народ не 
простит им злодеяний. А президент, 
который несет всю ответственность за 
события в стране, должен предстать перед 
Гаагским трибуналом. 
Ибрагим: Всех ментов и беркутов, которые 
участвовали в преступных деяниях против 
граждан и спровоцировали этим массовые 

беспорядки в государстве, немедленно к 
ответу! В органах есть порядочные люди и 
офицеры, на которых ложится тень из-за 
преступлений садистов, случайных людей в 
милиции и просто откровенных моральных 
уродов. Если власть хочет сохранить хотя бы 
минимум доверия к милиции и силовикам, 
то такое расследование и наказание (в том 
числе увольнения и осуждение на реальные 
сроки) неизбежны. В противном случае 
продолжение протестов и радикализация 
позиций неизбежны. Особенно тщательно 
необходимо расследовать привлечение 
органами так называемых титушек. Милиция 
не частная охранная структура власти. Если 
власть этого не поймет, конец милиции 
неизбежен.
Voron: Реформа нашої міліції – це 
першочергове завдання влади теперішньої 
і прийдешньої. Таке гнилушне організоване 
кримінальне угруповання, як «Беркут», 
і взагалі всю міліцію треба кардинально 
змінювати по типу найкращих світових 
зразків, може, по типу Грузії. І головне – кожен 
міліціонер повинен нести повну, я повторюю, 
повну відповідальність перед громадянами 
і суспільством, у першу чергу кримінальну. 
Принцип мафіозного угруповання, яким 
є зараз, наприклад, «Беркут», потрібно 
зруйнувати до нуля і правоохоронні органи 
будувати з нуля.

Дмитро Крапивенко Валерія Бурлакова

СТАБІЛьНІСТьГРА В АНАЛОГІї ТРУНА  
НА МАЙДАНІ

Це Будапешт 1956-го! Але в 
нас немає прямого іноземного 
військового втручання. Це Па-
риж 1968-го! Але в нас досі не-
має масштабних страйків і зов-
сім не ліві сили домінують на 
барикадах. Це Москва 1993-го! 
Але в нас немає танків на вули-
цях, і стрілятимуть вони в разі 
чого не по парламенту. Це Біш-
кек 2005-го! Але в Києві немає 
мародерства. Це Каїр 2011-го! 
Але, на відміну від арабських 
країн, релігійний чинник в 
Україні не є таким значущим. 
Історичними аналогіями бав-
ляться віртуальні диванні ана-
літики, для яких останні події є 
чимось на кшталт комп’ютерної 
гри-стратегії… Це Київ 2014-го, 
який іще рано здавати в архів.  
А «стріми» з Майдану і Грушев-
ського – ще не пожовкла хро-
ніка, а повстання у форматі 
live. 

євгенія Шидловська

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК 

:(
Один чоло-
вік навіть 
тихо награ-
вав «Черво-
ну руту» на 
піаніно під 
КМДА в той 
час, коли до 
барикади на 
Хмельниць-
кого під’їхала 
машина з тру-
ною. Жінка 
поруч зі мною 
зітхнула: «Та-
кий моло-
дий!»
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Вже у продажу

Передплатний індекс 68098

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

За ексклюзивною ліцензією

154
2014

131
2013

111
2012

95
2011

Український випуск

Світ у 

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

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

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

РЕДАКЦІЙНА ПЕРЕДПЛАТА!

Оберіть зручний для вас спосіб передплати:
РЕДАКЦІЙНА:
у будь-якому банку за наведеними 
реквізитами. 
Повідомте адресу доставки 
за телефоном 067-407-10-96 
(з 9:00 до 18:00, оператор скине 
Ваш виклик і перетелефонує)

У ВІДДІЛЕННЯХ УКРПОШТИ: 

«Український тиждень» 
за індексом 99319;

«Світ у 2014» 
за індексом 68098

ЗА СИСТЕМОЮ PORTMONE: 
www.portmone.com.ua

ВАРТІСТЬ РЕДАКЦІЙНОЇ ПЕРЕДПЛАТИ: 

«Український тиждень»
▪ на 1 міс. – 45 грн
▪ на 3 міс. – 135 грн
▪ на 6 міс. – 270 грн 
▪ на 12 міс. – 540 грн

«Світ у 2014» – 40 грн

Телефон редакц�: 044-351-13-00

Передплатний індекс «Світ у 2014» 68098

**

** У графі «вид платежу» вкажіть, будь ласка, назву журналу
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пр-т Повітрофлотський, 33/2 тел.: (044) 275-67-42 
М. ЛЬВІВ

пр-т Свободи, 7 тел.: (032) 235-73-68
М. ХАРКІВ 

вул. Сумська, 3 тел.: (057) 731-59-49
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М. ТЕРНОПІЛЬ 

вул. Валова, 7-9 тел.: (0352) 25-44-59
М. ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ 

вул. Ковельська, 6 тел.: (03342) 2-19-57
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