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автор:  
Юрій 

макаров

 Факти тижня 

н
іщо так не розкладає ар-
мію, як перемир’я. Вже 
три тижні не летять у на-
прямку Печерська міцні 

напої імені голови Раднаркому 
СРСР, не горять шини, не бе-
руться штурмом місцеві адміні-
страції. У відповідь на добру 
волю міліція, прокуратура та 
суди і далі застосовують прак-
тику репресій, парламент сабо-
тує найменші поступки, а на 
Майдані ставлять цілком при-
родні запитання: якого дідька?!

У політичній площині ні якого 
поступу не те що не спостеріга-
ється, а навіть не передбачається. 
В монолітному таборі влади все 
ще сподіваються, що «саме роз-
смокчеться». Керівництво парла-
менту разом із фракцією ПР меле, 
що конституційний процес – 
справа серйозна, до осені можна 
впоратися. Закон про амністію 
складений так хит ромудро, що 
передбачає вранці стільці (себто 
звільнення адмінбудівель та ву-
лиці Грушевського), а вже ввечері 
гроші (себто амністію). Тоді як 
Майдан, вивчивши звички опо-
нента, не ведеться й вимагає 
гроші вперед.

У владних штабах дарма гада-
ють, що час на їхньому боці. На-
слідки покращення вже вихлюп-
нулися на ту частину вулиці, яку 
протести досі не зачепили: курс 
національної валюти поки що не 
перетнув психологічної позначки 
дев’ять гривень за долар, а в бан-

європарламент ухвалив 
резолюцію, в якій закли-
кав до підготовки санкцій 
щодо українських чинов-
ників та олігархів

Amnesty International роз-
гортає глобальну кампанію 
проти безкарності міліції в 
україні. До участі долучило-
ся 15 країн

всі негаразди нинішнє керівни-
цтво спише на Майдан і хтось 
йому таки повірить. Можливо, у 
східних бастіонах влади, особ ливо 
поміж бюджетників, працівників 
державних підприємств, пенсіо-
нерів тощо, потроху поч неться 
витверезіння. Проте, враховуючи 
загальну швидкість розумових 
процесів серед полум’яних симпа-
тиків регіоналів, чекати цього до-
ведеться довго. А проблему про-
тистояння варто якось вирішу-
вати вже сьогодні.

Євромайдан за своєю вну-
трішньою логікою шукає й знахо-
дить подальші кроки розширення 
впливу й подолання застою. Пере-
дусім це поповнення загонів само-
оборони, для яких не бракує прак-
тичних щоденних справ: окрім 
символічної демонстрації сили це 
ще як мінімум знешкодження ім-
портованих до столиці гопників. 
З’являються повідомлення про 
патрулі волонтерів на київських 
масивах. Надзвичайно цікавою є 
ініціатива запровадження поряд 
із громадськими радами на місцях 
ще й громадянських судів. За всієї, 
можливо, скромної результатив-
ності такі заходи сприяють пере-
дусім тому, що в ментальному 
плані привніс у життя українців 
протест: удосконаленню горизон-
тальних зв’яз ків, збільшенню до-
віри одне до одного, здатності ді-
яти самостійно у спільних інтере-
сах без апелювання до ворожих 
наразі державних інститутів, себто 

ках уже шикуються черги охочих 
забрати свої депозити. Зазнала 
очевидного фіаско стратегія 
штучного стримування інфляції 
– і таким чином збереження ілю-
зії стабільності – за допомогою 
регулярних вливань із бюджету, 
яку практикував нинішній уряд 
(нагадаймо, що пенсіонер Азаров 
за неї відповідальний лише номі-
нально, бо всі економічні питання 
в Кабміні понад рік тому узурпу-
вала команда нинішнього тимча-
сового виконувача Сергія Арбу-
зова). НБУ намагається ввести об-
меження на транзакції, особливо 
у валюті, тобто традиційно діє за 
принципом батога. На кілька днів 
це може подіяти, але проблему як 
таку не вирішить: грошей водно-
час і на електорат, і на «Сім’ю» в 
держави більше немає. На чию 
користь у цьому випадку зроблять 
вибір керманичі, сумніватися теж 
не випадає. Янукович помахав 
прапором на олімпійській три-
буні, а віддалений сусід на три-
буні за це йому нічого не дав. Ро-
сія нібито до кінця Олімпіади са-
моусунулася від головного болю 
свого сат еліта, обмежившись на-
тяком, що непогано було б за газ 
розрахуватися. Тим більше що 
там у них рубль, здається, також 
занедужав.

Стрибок гривні неминуче – 
тут узагалі немає про що дискуту-
вати – призведе до подорож-
чання базового споживацького 
кошика. Так само зрозуміло, що 

палата представників конгресу 
сШа прийняла резолюцію, якою 
передбачена можливість санкцій 
проти українських можновладців, 
що утискають громадські свободи

у сочі стартувала зи-
мова олімпіада. Укра-
їнська біатлоністка Віта 
Семеренко здобула 
бронзову нагороду

...очікуються 
опади  

у вигляді 
запальних 

сумішей
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зростанню, власне, соціального 
капіталу.

Майдан до того ж був і є ви-
значальним фактором у перемо-
винах опозиції з Банковою, без 
його щоденного тиску дехто з лі-
дерів парламентської меншості, 
швидше за все, давно погодився б 
на косметичні поступки влади з 
доданням невеличких персональ-
них бонусів. Але владу теж варто 
зрозуміти: її провідним мотивом 
крім жадібності є ще й страх. У 
депутатів-регіоналів мурахи по 
тілу від Великого Боса з його аж 
ніяк не примарними можливос-
тями покарати дезертирів «уже 
сьогодні», сам Великий Бос разом 
зі своїми консильєрі боїться пер-
спективи втратити всі свої 
маєтки-статки, а може, й свободу. 
Жодному з фі гурантів переговір-
ного процесу, як наявних, так і по-
тенційних, він не вірить і стоя-
тиме до останнього. Можливо, з 
цим пов’язані чутки про візит од-
ного з архітекторів піраміди в її 
нинішньому вигляді до Качанів-
ської колонії. Вважається чомусь, 
що українська «острожниця № 1» 
– єдина людина в країні, на га-
рантії якої президент може при-
стати. Утім, навіть якщо припус-
тити подальший розвиток подій у 
стилі Дюма (звільнення, віднов-
лення в політичному полі, чільне 
крісло на якомусь черговому 
круглому столі, стопудові обі-
цянки амністії капіталів і пала-
ців), не факт, що Майдан у його 
нинішньому вигляді визнає нашу 
Жанну д’Арк як лідера й почне 
виконувати її директиви.

Ще один герой драми, яким 
ніяк не можна нехтувати, – за 
фактом четвертий (чи п’ятий, 
якщо рахувати обмеженого в пра-
вах, натомість вельми ефектив-
ного Юрія Луценка) лідер офіцій-
ного, «сценічного» Майдану – 
сам Петро Порошенко. Нібито 
– ще одна порція чуток – він по-
годився очолити парламент, що 
означатиме саме собою перегру-
пування більшості й поступовий 
вихід із клінчу. І так само не факт, 
що його благословить активна 
частина повсталих. Наприклад, 

боснію і герцеговину охопили 
масові антиурядові акції. В кіль-
кох містах мали місце тривалі 
заворушення, причини яких – 
масове безробіття і скрутне соці-
альне становище населення

влада і майдан заговорили 
мовою ультиматумів. МВС ви-
магає залишити адмінбудівлі до 
17 лютого, однак протестуваль-
ники готові на це тільки в разі 
повного звільнення в’язнів

рішенням печерського суду при-
пинені кримінальні проваджен-
ня проти олександра попова, 
володимира сівковича та інших 
осіб, яких підозрювали в організа-
ції розгону Майдану 30 листопада

Фейс-контролЬ

дмитро булатов
взяв слово
Під час прес-конференції у Вільню-
сі активіст Автомайдану розповів, 
як його катували. Він зазначив, що 
його мучителів найбільше цікавила 
інформація про «американський 
слід» у Майдані та пікетування ма-
єтку Віктора Медведчука 

віталій захарЧенко
виправдовує 
Під час зустрічі з комісаром ЄС із 
прав людини в. о. міністра МВС 
за явив, що його бійці поводяться з 
протестувальниками «стримано», 
однак погодився, що «не слід «Бер-
куту» бити людей по голові»

Юрій бойко
знайшов винних
В. о. віце-прем’єра пояснив зрос-
тання заборгованості за російський 
газ (понад $3 млрд) виникненням 
народних рад у західних областях, 
які, мовляв, припинили розрахун-
ки за енергоносії

міхеїл саакаШвілі
прогнозує 
«Для нас приклад України зараз дуже важливий. Це натхнен-
ня впливає на спільне майбутнє всіх країн: Азербайджану, 
Вір менії, Молдови. І Росії теж… На-
стане час – й історики напишуть, що 
Російська імперія припинила своє іс-
нування на Майдані в Києві. Це так і 
буде. Народ обов’язково переможе, 
і я вірю, що будуть краща доля й май-
бутнє, яке об’єднає всі народи», – зая-
вив екс-президент Грузії 

доналЬд туск
пояснив
«Сьогодні опозиція в Україні не є радикальною, вона по-
водиться відповідально. Політичні вимоги, які стосуються 
роботи над новою Конституцією чи повернення Консти-
туції 2004 року, дискусія щодо до-
строкових виборів президента, пе-
реформатування виборчої комісії, 
щоб перегони в Україні були чес-
ними та вільними, амністія – це ви-
моги цілком у межах відповідаль-
ності та стриманості», – заявив 
прем’єр Польщі під час зустрічі з лі-
дерами країн ЄС  

нбу запровадив гнуч-
кий курс гривні. Її офіцій-
не відношення до дола-
ра встановлюватимуть на 
підставі середньоринко-
вого курсу на міжбанку

йому можуть згадати спів участь у 
створенні монстра Партії регіонів 
або опортунізм тимчасового вхо-
дження до ненависного уряду. На 
Банковій Порошенкові теж не ві-
рять, розуміючи, що в цих умовах 
крісло спікера – пряма дорога до 
крісла президента, а прощатися з 
другим терміном Янукович пси-
хологічно не готовий.

Про це, зокрема, свідчить 
його згода на теледебати, виклик 
на які легковажно прозвучав із 
вуст Віталія Кличка. Утім, чем-
піон продемонстрував справді 
боксерську реакцію: будь ласка, 
тільки після відставки. Утім, об-
мін ударами може означати, що 
Віктор Федорович досі вбачає у 
Віталії Володимировичі чудового 
спаринг-партнера, якого напере-
додні матчу можна усунути си-
лами якогось там незалежного 
Печерського суду під приводом 
непостійного проживання в кра-
їні. Інакше кажучи, президент 
перебуває у своєму химерному, 
уявному домайданному світі, 
вперто не помічаючи змін, які 
сталися з країною. Він завмер у 
важкому процесі примирення з 
дійсністю, й усі сторони кон-
флікту завмерли так само.

Але практика останніх місяців 
доводить, що рушниця на Май-
дані довго без діла не висить. 
Спусковим гачком може стати 
будь-який необережний жест, 
будь-яка символічна капость, ну 
хоча б нахабне виправдання По-
пова – Сівковича абощо. Щось, 
що зачепить гідність сотень тисяч 
українців, задіяних у реальному 
процесі повернення до себе. Су-
дячи зі щоденних розмов, інтер-
в’ю, публічних висловлювань, ти-
сяч щоденних маленьких дій про-
тестантів, громадяни України, які 
ще місяць тому сприймали на-
сильство як небажаний ексцес, 
нині вже розуміють, що в контак-
тах із владою це єдиний дієвий 
аргумент. Тож ескалації не уник-
нути, а наступного разу повер-
нути активістів до казарм, себто 
наметів, буде набагато важче. 
Якби хтось на Печерську про це 
замислився... 
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автор: 
володимир 
василенко 

Голова АП Ві-
ктор Медвед-

чук готував 
зміни до Кон-
ституції 1996 
року як ґрунт 

для третьо-
го президент-

ського терміну 
Леоніда Кучми

порядок без демократії – 
це диктатура
Дискусії довкола змін до Конституції переходять у практичну 
площину: мова про те, як їх ухвалити в парламенті, та про пошук 
необхідних голосів. Утім, час задуматися над загрозами,  
прихованими в Основному Законі 2004 року

к
онституція 1996 року 
стала не лише результа-
том складного компро-
місу, а й знаковою віхою в 

утвердженні української дер-
жавності. Свого часу вона здо-
була позитивну оцінку Венеці-
анської комісії. В ухваленому 
на її 30-му засіданні (березень 
1997-го) висновку констатовано, 
що «вся Конституція […] відоб-
ражає рішуче прагнення Укра-
їни стати демократичною, соці-
альною і правовою державою», 
в ній «закладено досить ста-
більну основу для діяльності 
парламенту» при тому, що 
«президент має дуже міцну 
владу», а «Кабінет Міністрів 
відповідальний перед прези-
дентом і підзвітний Верховній 
Раді». Підкреслено також: «У 
той час як Конституція вста-
новлює міцну виконавчу владу, 
керовану сильним президен-
том, у її тексті передбачено сис-
тему стримувань та противаг, 
яка унеможливлює повернення 
до авторитаризму».

Але висновок застерігає, що 
«деякі положення Конституції 
залишаються незадовільними 
з юридичного погляду». Вка-
зано на відсутність «загаль-
ного положення, яке визна-
чало б характер співвідно-
шення між законами, ухвале-
ними парламентом, повнова-
женнями президента (на ос нові 
ч. 3 ст. 106) видавати укази й 
розпорядження, що є обов’яз-
ковими до виконання на тери-
торії України, та повноважен-
нями Кабінету Міністрів (на 
основі ч. 1 ст. 117) видавати по-
станови та розпорядження, що 
є обов’яз ко вими до вико-
нання». Наголошено, що ці не-

доліки «мають політичні при-
чини й можуть бути пояснені 
тим фактом, що для при-
йняття Конституції необхідно 
було дійти політичного комп-
ромісу. Отже, впроваджуючи 
ці положення Конституції, 
Україні слід враховувати ви-
сновок комісії, а також відпо-
відні стандарти Ради Європи». 
Ці та інші рекомендації Вене-

ціанської комісії були співз-
вучні з досягнутим під час роз-
робки Основного Закону Укра-
їни розумінням необхідності 
ухвалення низки документів, 
спрямованих на деталізацію та 
уточнення конституційних по-
ложень для усунення прога-
лин та посилення механізму 
стримувань і противаг у взає-
модії гілок влади.
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Зловживання 
владними 

повноваженнями, 
до того ж 

нелегітимно 
привласненими, 

прирекло 
антиконституційну 
модель влади на 
системну кризу. Її 
кульмінацією став 

широкий 
всеукраїнський 
протестний рух, 

викликаний 
свавільним 
рішенням 

президента не 
підписувати Угоду 
про асоціацію з ЄС

Однак замість завершення 
конституційного процесу в 
Україні бачимо законотворчі 
ігри, які вже призвели до ерозії 
конституційного порядку. Хто 
й коли їх розпочав? Які на-
слідки вони мають?

хто? коли? навіщо?
Без відповіді на ці запитання 
неможливо знайти адекватні 
способи відновлення згаданого 
порядку. Досить часто вади 
конституційних актів шукають 
лише в них самих – без полі-
тичного й соціального контек-
сту.

Головною причиною пору-
шень конституційного порядку 
були не недоліки Основного За-
кону, а постійна практика ухва-
лення тодішнім президентом 
України Леонідом Кучмою ука-
зів і розпоряджень, якими він 
привласнював функції та по-
вноваження, не передбачені 
Конституцією. Водночас осо-
бисто господар Банкової, його 
Адміністрація, контрольовані 
ними уряд та частина депутат-
ського корпусу свідомо блоку-
вали ухвалення законів, що 
мали б гармонізувати взаємо-
дію всіх владних гілок і чіткіше 
розмежувати компетенції ви-
щих органів державної влади й 
управління.

Тоді це не викликало серйо-
зної протидії ані більшості де-
путатського корпусу, ані екс-
пертів, ані широкої громад-
ськості.

Отже, під час першої ка-
денції Леоніда Кучми (1994–
1999) ерозія конституційного 
порядку сталася через свідомі 
порушення Основного За-
кону, відмову виконувати як 
досягнуті під час його роз-
робки домовленості, так і ре-
комендації Венеціанської ко-
місії, а також через брак адек-
ватної реакції з боку політич-
ного істеблішменту та гро-
мадськості України.

Концентрація в руках 
Кучми величезних владних по-
вноважень за відсутності меха-
нізму стримувань і противаг 
супроводжувалася суперечли-
вими процесами в житті дер-
жави й суспільства. Поглиблю-
валися тінізація та олігархіза-
ція економіки, запроваджува-
лися корупційні схеми, в яких 
були задіяні представники всіх 
гілок влади. У країні відбува-

лись ерозія законності й грубі 
порушення принципів демо-
кратії та прав людини. Леонід 
Кучма критикував Верховну 
Раду як інституцію, а не парла-
ментські антиукраїнські сили. 
У внутрішній політиці другий 
президент спирався на най-
ближче оточення, в якому 
чільну роль відігравали Дми-
тро Табачник, Володимир Гри-
ньов, Євген Кушнарьов, Віктор 
Медведчук, Анатолій Орел та 
ін., і відмовився від послідовної 
розбудови України як європей-
ської демократичної держави 
національного типу. Понад те, 
він спрямовував зусилля сило-
вих відомств та правоохорон-
них органів на роз’єднання й 
послаблення національно-
демок ра тич них сил. Натомість 
толерував антидержавницьку 
діяльність лівих із метою вико-
ристання гасла «червоної за-
грози» у своїй виборчій кампа-
нії на другий президентський 
термін.

На початку другої каденції 
Леонід Кучма намагався за-
провадити конституційні 
змі ни, що мали посилити ва-
желі впливу на ВР і ще дужче 
розширити його повнова-
ження. 15 січня 2000 року було 
видано Указ «Про проведення 
всеукраїнського референ-
думу»: волевиявлення мало 
відбутися за ухваленим іще в 
радянські часи законом, що су-
перечив Конституції 1996-го. 
Ішлося про зміни до Основ-
ного Закону. Таке посилення 
президентських повноважень 
викликало критику. У квітні 
2000-го ПАРЄ прийняла Резо-
люцію 1451 (2000) «Реформа 
інститутів влади в Україні», де 
було зазначено: «7. Асамблея 
наголошує на тому, що право-
мірний референдум не може 
бути проведений доти, доки 
Верховна Рада не ухвалить но-
вого закону про порядок про-
ведення референдуму. 8. 
Асамблея занепокоєна можли-
вими наслідками для розпо-
ділу влади – різким зруйну-
ванням системи стримувань і 
противаг між інститутами 
влади, що має на меті суттєве 
зміцнення ролі президента й 
суттєве послаблення ролі пар-
ламенту».

16 квітня 2000 року рефе-
рендум таки відбувся, проте на 
голосуванні у Верховній Раді 18 

січня 2001-го законопроект 
«Про внесення змін до Консти-
туції України за результатами 
всеукраїнського референдуму 
за народною ініціативою» не 
був підтриманий конституцій-
ною більшістю.

Прагнучи контролювати 
ситуацію і зберегти себе у владі 
після виборів 2004 року, Кучма 
восени 2002-го запропонував 
«політичну реформу», ідеоло-
гом якої був Віктор Медведчук, 
керівник Адміністрації прези-
дента й лідер Соціал-демо кра-
тичної партії України (об’єд на-
ної), котрий не приховував, що 
є провідником і захисником ін-
тересів Росії. Останній розро-
бив проект радикальної кон-
ституційної реформи з метою 
перерозподілу владних повно-
важень на користь прем’єр-
міністра. Це зруйнувало прези-
дентську вертикаль, проте да-
вало Леонідові Кучмі змогу 
зробитися прем’є ром із силь-
ними повноваженнями в разі 
обрання президентом Віктора 
Ющенка. Реальним ставав про-
ект, що був вигідний передусім 

чекістському керівництву 
Кремля, адже послаблював ме-
ханізм державного управління 
в Україні.

Кучма не зміг протистояти 
спокусі власного порятунку і 
своїм-таки лідерським амбі-
ціям. Будучи прихильником 
сильної президентської влади й 
відповідної форми правління, 
він усвідомлював небезпеку 
відмови від неї у специфічних 
умовах України. Однак запо-
чаткував процес руйнації кон-
ституційного порядку. Глава 
держави розраховував у парла-
менті й на голоси комуністів 
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реалістиЧним і законним 
способом подоланнЯ 
конституційної кризи  
є легітимне відновленнЯ 
конституції 1996 року  
з одноЧасним пакетним 
ухваленнЯм низки 
законів длЯ усуненнЯ 
її недоліків відповідно  
до рекомендацій 
венеціансЬкої комісії



Петра Симоненка та соціалістів 
Олександра Мороза, бо ліві за-
вжди були противниками силь-
ної вертикалі влади в Україні, 
яка стала б інструментом ре-
форм, ліквідації рудиментів ко-
муністичного панування, зміц-
нення державності.

аcTUm nUllUm Ab InITIo
В умовах утрати Леонідом 
Кучмою контролю над ситуа-
цією у Верховній Раді до неї 
було внесено кілька проектів 
змін і доповнень до Конститу-
ції 1996-го. Гострі дискусії то-
чилися в умовах політичної 
кризи, апогеєм якої стали 
масштабні фальсифікації ре-
зультатів другого туру прези-
дентських виборів, а завер-
шенням – Закон «Про вне-
сення змін до Конституції 
України» (№ 2222-IV, від 8 
грудня 2004 року). Його ухва-
лення відбулося з грубими по-
рушеннями порядку внесення 
конституційних змін, спричи-
нило правовий хаос у країні, 
бо нововведення зруйнували 
владну вертикаль, але не вне-
сли чіткості в розподіл повно-
важень між гілками влади й 
не зміцнили механізму стри-
мувань та противаг, поси-
ливши протистояння владних 
інституцій.

Закон 2222-IV був зумовле-
ний суб’єктивними факторами, 
бо став складовою політичного 
компромісу під час Помаранче-
вої революції. Ухвалений за 
надзвичайних обставин, він 
дав змогу уникнути силового 
протистояння й провести тре-
тій тур президентських вибо-
рів. Ціною поступки заради 
мирного врегулювання полі-
тичної кризи 2004 року була 
криза конституційна, яка роз-
почалась у 2006-му й триває 
досі.

Національна комісія зі 
зміцнення демократії та утвер-
дження верховенства права на 
своєму третьому пленарному 
засіданні 27 грудня 2005 року 
одностайно ухвалила «Висно-
вок щодо дотримання консти-
туційної процедури під час 
внесення змін до Конституції 
України 1996 р. шляхом ухва-
лення Закону України «Про 
внесення змін до Конституції 
України від 8 грудня 2004 
року» № 2222-IV та щодо від-
повідності його положень за-

гальним засадам Конституції 
1996 року і європейським стан-
дартам». Національна комісія 
дійшла висновку, що закон № 
2222-IV слід розглядати як 
actum nullum ab initio (акт, не-
дійсний від моменту ухва-
лення) й тому він не може вва-
жатися складовою частиною 
чинної Конституції. У висно-
вку зазначено: «Є всі підстави 
для звернення до Конститу-
ційного Суду України з клопо-
танням про визнання консти-

туційних змін, запроваджених 
Законом, неконституційни ми»,  
а також: «Можливість для 
звернення до Конституційного 
Суду України з цього приводу 
зберігається після формаль-
ного набуття чинності зазначе-
ним Законом, оскільки право 
на звернення до Конституцій-
ного Суду України не обмежене 
в часі».

У лютому 2010 року цим 
правом скористалися контро-
льовані новообраним прези-
дентом Віктором Януковичем 
народні депутати від Партії ре-
гіонів, які й зробили до КСУ 
конституційне подання щодо 
відповідності Основному Зако-
нові (конституційності) Закону 
України «Про внесення змін до 
Конституції України» від 8 
грудня 2004 року № 2222-IV. 
30 вересня 2010 року він ухва-
лив рішення, яке виходило за 
межі його повноважень, бо пе-
редбачало відновлення дії Кон-
ституції 1996 року всупереч 
установленій конституційній 
процедурі.

Зловживання владними по-
вноваженнями, до того ж неле-
гітимно привласненими, прире-

кло антиконституційну модель 
влади на системну кризу. Її 
кульмінацією став широкий 
всеукраїнський протестний рух, 
викликаний свавільним рішен-
ням президента не підписувати 
Угоди про асоціацію з ЄС.

конституціЯ і опозиціЯ: 
наразі все попереду
Серед вимог, озвучених ліде-
рами опозиційних парламент-
ських партій і підтриманих 
протестувальниками, є зафік-
сована в Програмному мані-
фесті Майдану та Плані дій, за-
тверджена Народним вічем 19 
січня 2014 року – про повер-
нення до редакції Конституції 
2004-го. На початку лютого лі-
дери опозиції Віталій Кличко, 
Олег Тягнибок та Олександр 
Турчинов погодили проект 
Конституційного акта, який 
вони мають намір подати на 
розгляд Верховної Ради й суть 
якого полягає у визнанні чин-
ності Конституції 2004 року. 
Хоч би якою була редакція рі-
шення про її відновлення, воно 
має бути лише тимчасовим за-
собом урегулювання політич-
ної кризи.

Україна потребує віднов-
лення демократичного консти-
туційного порядку, але не на за-
садах Конституції 2004 року. 
Прихильники парламентсько-
президентської форми прав-
ління чомусь вбачають при-
чини порушення демократії та 
прав людини в Основному За-
коні 1996-го, а не в діях вищих 
посадовців, які ігнорували кон-
ституційні приписи й чинили 
всупереч принципу верховен-
ства права. Не забуваймо, що 
перехід до парламентсько-
президентської республіки у 
версії Медведчука – Симоненка 
– Мороза планувався як інстру-
мент послаблення управління 
державою і засіб роздмуху-
вання конфліктів між різними 
гілками влади.

Україна може бути суверен-
ною лише як держава націо-
нального типу, що функціонує і 
розвивається подібно до інших 
європейських національних де-
мократій, як-от Франція, 
Поль ща, Німеччина, Чехія, Іта-
лія та ін. А розбудова Україн-
ської держави неможлива без 
сильної президентської влади, 
справді представницького пар-
ламенту й дієвого уряду, здат-
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парламент, сФормований 
усупереЧ принципу 
верховенства права  
й елементарним вимогам 
демократії, завжди буде 
неспроможним  
і непрацездатним. тому 
пріоритетом має стати 
ухваленнЯ виборЧого 
кодексу, Який мінімізував 
би спотвореннЯ 
волевиЯвленнЯ громадЯн



них працювати в інтересах сус-
пільства, а не олігархічних кла-
нів. Конституційний лад у кра-
їні необхідно відновлювати, 
маючи на увазі, що порядок без 
демократії – це диктатура, а де-
мократія без порядку – хаос.

В умовах, що склалися нині 
в Україні, реалістичним і за-
конним способом подолання 
конституційної кризи є легі-
тимне відновлення Конституції 
1996 року з одночасним пакет-
ним ухваленням низки законів 
для усунення її недоліків відпо-
відно до рекомендацій Венеці-
анської комісії. Для цього ма-
ють бути розроблені насампе-
ред такі змістовно й системно 
узгоджені між собою закони: 
«Про президента України», 
«Про регламент Верховної Ради 
України», «Про Кабінет Міні-
стрів України», «Про тимчасові 
слідчі комісії Верховної Ради 
України», «Про опозицію», 
«Про місцеве самоврядування», 
«Про референдум». Мета їх 
ухвалення – ліквідація прога-
лин у Конституції 1996 року, що 
може стати ефективним інстру-
ментом забезпечення суспіль-
них потреб та порядку, коли по-
вноваження органів державної 
влади будуть належним чином 
визначені й запрацює механізм 
стримувань і противаг.

В Україні існує вельми не-
досконале виборче законодав-

Повну версію 
статті читайте 

на сайті  
tyzhden.ua 

ство, яке дає змогу застосову-
вати різні схеми протиправ-
ного впливу на виборців та 
фальсифікувати результати 
волевиявлення. Утвердилася 
загальна свобода електораль-
них перегонів, але конкрет-
ного громадянина держави 
позбавлено індивідуальної 
свободи вибору. Така ситуація 
порушує принцип представ-
ницької демократії і унемож-
ливлює формування депутат-
ського корпусу, пов’язаного з 
виборцями й зобов’язаного 
представляти та захищати ін-
тереси українського суспіль-
ства. Парламент, сформова-
ний усупереч принципу верхо-
венства права й елементарним 
вимогам демократії, завжди 
буде неспроможним і непра-
цездатним.

Тому пріоритетом має стати 
ухвалення виборчого кодексу, 
який мінімізував би спотво-
рення волевиявлення громадян 
під час як парламентських, так і 
президентських виборів. Лідери 
опозиції мають розпочати ство-
рення механізму захисту резуль-
татів голосування під час прези-
дентських виборів 2015 року. Без 
чесно обраного глави держави та 
якісно нового парламенту від-
новлення конституційного по-
рядку буде неможливим.

Конституційний процес в 
Україні супроводжується спро-

бами включення до Основного 
Закону положень, реалізація 
яких неминуче перетворила б 
його на інструмент провоку-
вання внутрішніх конфліктів, 
послаблення єдності країни, 
створювала б підстави для 
втручання інших держав, зву-
жувала б можливості націо-
нальної безпеки і, врешті, 
мог ла б спричинити загибель 
державності. Аналіз цих руй-
нівних спроб дає змогу виокре-
мити серед них принаймні 10 
напрямів:

– визнання за російською 
мовою статусу другої держав-
ної;

– запровадження інституту 
подвійного громадянства;

– здійснення поділу Укра-
їни на кілька великих адмі-
ністра тивно-терито ріаль них 
одиниць;

– обрання керівників таких 
одиниць громадянами, що про-
живають у їх межах;

– запровадження національ-
но-культурної автономії для на-
цменшин;

– запровадження двопалат-
ного парламенту;

– запровадження федера-
тивного устрою;

– скасування інституту пре-
зидента або обрання його пар-
ламентом і відповідно значне 
обмеження його владних по-
вноважень і функцій;

– установлення суто парла-
ментської форми правління;

– проголошення статусу 
нейтралітету з відмовою від 
курсу на європейську та євроат-
лантичну інтеграцію.

Серйозність небезпек, що 
постануть у разі включення 
перелічених положень до Кон-
ституції, самоочевидна: кожне 
з них об’єктивно є елементом, 
руйнівним для держави з 
огляду на специфіку історич-
ного розвитку України, су-
часне співвідношення полі-
тичних сил усередині неї та 
наявні зовнішні загрози. Хоч 
би яким був спосіб віднов-
лення конституційного по-
рядку, слід пильнувати й рі-
шуче відкидати будь-які 
спроби включення до Консти-
туції навіть окремих системо-
руйнівних елементів, неза-
лежно від того, хто саме ініці-
ював би такі спроби і якими 
добрими намірами їх обґрун-
товував би. 
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н
езмінний голова Українсь -
кого союзу промисловців 
та підприємців, колишній 
прем’єр-міністр, депутат 

фракції ПР, член Комітету між-
парламентського співробітництва 
Україна – ЄС Анатолій Кінах 
цими днями задля переговорів із 
лобістською підприємницькою 
асо ціацією BUSINESSEURO PE 
від відав Брюссель. Тиждень 
скористався нагодою, щоб розпи-
тати політика про перспективи 
переговорів влади з опозицією, 
про загрозу федералізму та неве-
селий стан української економіки. 

у. т.: багато хто на заході покла-
дає надії на подолання кризи в 
україні політичним шляхом. Чи 
бачите ви таку можливість? Часом 
складається враження, що ні 
влада, ні опозиція в цьому заці-
кавлені.

– Ми бачимо цей вихід і обго-
ворюємо його всюди, зокрема з 
європейцями та росіянами. Пункт 
перший: мораторій на силове про-
тистояння. Усі сторони мають 
взяти на себе зобов’язання щодо 
мирного виходу з кризи. Пункт 
другий: відмова від спокуси змі-
нювати Конституцію під поточну 
кон’юнктуру. Зрозуміло, що Осно-
вний Закон треба вдосконалю-
вати, зокрема щодо контролю сус-
пільства за керівництвом дер-
жави, підвищення відповідаль-
ності органів влади, починаючи з 
процедур відкликання депутатів, 
розвитку місцевого самовряду-
вання, балансу між гілками влади, 
щоб не допускати монопольно не-
безпечної концентрації повнова-
жень в одній із них... Усе це пи-
тання вдосконалення Конституції. 
Потрібна тривала й копітка ро-
бота юристів та експертів. Оопти-
мальним варіантом було б, як і на-
писано в Основному Законі, на цій 
сесії підготувати пакет змін, схва-
лити їх, передати до Конституцій-
ного Суду, а у вересні – жовтні 
знову проголосувати їх у сесійній 
залі. Третій пункт: розуміння того, 
що заклики до дострокових вибо-

рів президента призведуть до дес-
табілізації. Залишився рік. На-
прикінці березня 2015-го ми 
йдемо голосувати.  Треба чітко за-
фіксувати, що президентська кам-
панія відбудеться в конституційні 
терміни. Виконання цих трьох 
пунктів створить умови для фор-
мування нового уряду. Пріори-
тети його діяльності потрібно 
узгодити на найвищому рівні. 

у. т.: Якими ви бачите такий уряд 
та його завдання?

– Оскільки доведеться працю-
вати в надзвичайно складних 
умовах, уряд має бути сформова-
ний із людей, здатних до такої ро-
боти. У Кабінет Міністрів мусять 
прийти ті, хто не займатиметься 
власною політичною кар’єрою. 
Дуже важливо, щоб чітко розу-
мівся принцип персональної від-
повідальності, особливо коли 
йдеться про корупцію, зловжи-
вання державними фінансами. 
Якщо ловживаєш, маєш бути пер-
сонально притягнутий до відпові-
дальності. Звичайно, такий уряд, 
повинен перебувати в постійному 
контакті з парламентом. Жодну з 
проблем не може вирішити одно-
осібно лише президент, лише 
парламент чи лише уряд. Форму-
вати уряд треба дуже динамічно, 
бо ми просто не маємо запасу еко-
номічної чи фінансової тривкості 
на експерименти. 

у. т.: очевидно, влада та опози-
ція мусили б узгодити і напрями 
діяльності такого уряду?

– Звичайно. Перший пріори-
тет – недопущення дефолту. Дру-
гий – найжорсткіша протидія ко-
рупції, яка знищує інвестиційний 
клімат в Україні. Третій – реаліза-
ція власного потенціалу країни 
замість того, щоб ходити світом із 
простягнутою рукою.

у. т.: за рік до виборів жодних 
серйозних реформ провести не 
вдасться. можна, наприклад, 
хіба що підняти для населення 
ціни на газ...

– Я розумію, про що ви, од-
нак... це питання, пов’язані з фор-
муванням уряду. Не можна про-
сто декларувати поновлення спів-
праці з МВФ, хоч це й потрібно, 
але якою ціною? Від уряду зале-
жатиме якість переговорів із Фон-
дом. Ми не відкидаємо, що треба 
піднімати ціни, але, шановне пан-
ство, статистика свідчить, що за 
рівнем зарплати українці останні 
в Європі. І до заморожування 
зарплат та підвищення тарифів 
необхідно підійти комплексно, зо-
крема із започаткуванням адрес-
них методів соціального захисту. 
Це потрібно, щоб нинішні полі-
тичні вимоги не доповнилися ще 
й соціальними, що може зробити 
ситуацію некерованою. Уряд має 
адекватно оцінювати першопри-
чини, які накопичувалися трива-
лий час, щоб адекватно їх вирішу-
вати. Тут ідеться і про корупцію, і 
про рейдерство, і про проблеми в 
правовій системі. Не можна по-
стійно боротися з наслідками. 

у. т.: отже, члени майбутнього 
уряду повинні бути технократами, 
які прийшли, пішли, відпрацю-
вали свій рік. такі ще залишилися?

– Думаю, так. Є. Ще є. 

у. т.: прізвища не назвете?
– Ну є ділова етика. 

у. т.: багато чути занепокоєння 
щодо збереження територіальної 
цілісності україни. де небезпека : 
всередині країни чи ззовні?

– Внутрішні проблеми найсер-
йозніші. Коли хтось, незалежно 
від сторін, посилює загрозу сило-
вого протистояння, то такі дії 
треба кваліфікувати як антидер-
жавні. Навіть заклики до федера-
лізації нині можуть стати спуско-
вим гачком для  розпаду країни. 
Це треба розуміти. 

анатолій кінах: 
«не можна постійно 
боротися з наслідками»
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автор:  
леонід 

залізняк

обережно: 
федералізація!
Хто, як і коли федералізував Україну  
в минулому і які були наслідки

Ч
ергова спроба українців 
долучитися до цивілізова-
ної Європи викликала ша-
лений спротив Москви та її 

палких прибічників у нашій дер-
жаві. Євромайдан показав сві-
тові, що Україну на шляху до За-
ходу можна затримати, але не зу-
пинити. Гублячи шанси зберегти 
її у своїй орбіті всю, імперська 
Москва вдається до нової спроби 
відірвати бодай східну частину, 
розколовши країну у спосіб феде-
ралізації. Сумну історію спроб за-
провадити в Україні такий устрій 
варто пам’ятати теперішнім ві-
тчизняним федералістам.

Отже, примара федералізації 
постала як альтернатива євро-
пейському вибору українців ста-
раннями його противників у дер-
жаві та поза її межами. Доморо-
щені федералісти твердять, ні-
бито відповідна модель дуже по-
ширена в Європі, надзвичайно 
демократична й найточніше від-
повідає нашим традиціям та реа-
ліям. Мовляв, етнографічна 
карта України строката, а минув-
шина Донбасу істотно різниться 
від історичних доль Галичини чи 
Криму. Оскільки це не перша 
спроба федералізації, то перед 
тим як пристати на пропозицію її 
адептів, мабуть, варто врахувати 
досвід. Отже, хто, як і коли феде-
ралізував Україну в минулому і 
які були наслідки для країни?

Чи справді культурно-істо-
рична своєрідність окремих час-
тин національних територій од-
ного народу є у світовій практиці 
підставою для федерального 
устрою його держави?

кулЬтурна строкатістЬ  
не підстава длЯ 
Федералізації
Від моменту виникнення етніч-
ного поділу людства у палеоліті 
всі народи складаються з етногра-
фічних груп, а їхні мови обов’яз-

ково діляться на діалекти, на-
річчя, говірки. Отже, поділ Укра-
їни на культурно-історичні регі-
они чи діалектні групи (лемки, гу-
цули, поліщуки, волиняни, сло-
божани та ін.) не є чимось уні-
кальним, це нормальний стан 
будь-якого численного, розвине-
ного етносу. Всі великі народи су-
часної Європи, до яких належать і 
українці, мають етнографічні 
групи, а їхні мови – чіткий діалек-
тний поділ. У французів це про-
вансальці, нормандці та ін: скла-
довими італійського народу є, на-
приклад, флорентійці, генуезці, 
сицілійці. Польський етнос фор-

мувався із племен мазурів, підго-
лян, віслян, слензян, кашубів, від 
яких лишилися п’ять діалектів 
мови та етнографічна своєрід-
ність окремих регіонів Польщі.

Понад те, великі європейські 
етноси, як-от французи, німці, 
італійці, іспанці, за деякими по-
казниками ще строкатіші, ніж 
українці. Так, за даними антропо-
логії, переважна частина україн-
ців належать до одного динар-
ського типу, тоді як північ Фран-
ції та Німеччини заселена пере-
важно блондинами, північними 
європеоїдами, а південь цих 
країн – брюнетами, південними. 
Куди більшою різноманітністю 
антропології порівняно з україн-
цями вирізняються поляки та ро-
сіяни.

Однак, попри етнічну своє-
рідність окремих регіонів, народи 
Європи здебільшого створили не 
федеративні, а унітарні держави. 
То чому ж етнографічна строка-
тість України повинна бути під-

ставою для протилежної прак-
тики? Така логіка суперечить єв-
ропейським принципам держа-
вотворення.

принципи твореннЯ 
Федерацій у суЧасній 
європі
Федерація – рівноправне об’єдна-
ння суверенних утворень на заса-
дах самоврядування. Автономія 
передбачає менше незалежності 
від центру. Утім, як федерації, так 
і автономії Європи зазвичай 
об’єднують під одним державним 
дахом окремі народи з їхніми ет-
нічними землями. Виняток – 
лише Німеччина, федеральний 
устрій якої склався історично, про 
що йтиметься далі.

Твердження, ніби федералізм 
є нормою європейського держав-
ного будівництва, не витримує 
критики. Адже на континенті пе-
реважають унітарні національні 
утворення (Польща, Фінляндія, 
Швеція, Чехія, Франція, Угор-
щина тощо). Серед чотирьох із 
половиною десятків держав Ста-
рого світу інший устрій мають 
лише кілька.

Федерації виникають у ре-
зультаті добровільного об’єд-
нан ня окремих народів із влас-
ними етнічними територіями 
(Швейцарія) або як запобіжний 
засіб проти остаточного розвалу 
багатонаціональних імперій 
(СФРЮ, СРСР, РФ) та їхніх улам-
ків (Чехословаччина, Бельгія). Ці 
постімперські союзи фактично є 
пом’якшеною формою колишніх 
імперій, за якої колонія набуває 
певної автономії, але не рівно-
правності з метрополією (СРСР, 
СФРЮ, сучасна РФ). Ці квазіфе-
деративні утворення приречені 
розпастися на держави окремих 
народів, бо фактично зберігають 
неефективний устрій, який і 
спричинив руйнування імперій 
(Іспанської, Османської, Британ-
ської, СРСР, СФРЮ).

Отже, в Європі федеральну мо-
дель або автономні утворення зде-
більшого мають держави, що інте-
грували різні народи з їхніми влас-
ними етнічними землями. Часто 
це модернізовані уламки імперій, 
визначальним принципом яких 
було насильницьке утримання під 
одним дахом територій кількох ет-
носів. Наприклад, Російська Феде-
рація охоплює землі не тільки ро-
сіян, а й татар, карелів, чувашів, 
калмиків, бурятів, численних на-
родів Кавказу. Соціалістична Фе-
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Новітнім 
українським 

«федерастам» слід 
пам’ятати, що вони 
є послідовниками 
марень стосовно 
України не тільки 
милого їхньому 

серцю Іосіфа 
Сталіна, а й 

Адольфа Гітлера з 
Еріхом Кохом

ідеЯ Федералізації 
україни породжена 
бажаннЯм послабити 
молоду державу



деративна Республіка Югославія 
включала етнічні терени сербів, 
хорватів, словенців, боснійців, 
косоварів та ін. Чехословаччина 
була уламком Австро-Угорської 
імперії, в якому опинилися чехи 
та словаки з їхніми землями.  
У Бельгії на власних теренах жи-
вуть франкомовні валлони та фла-
мандці.

Як взірець для наслідування 
нам періодично пропонують фе-
деральний устрій Швейцарії, де в 
єдиній державі живуть різні на-
роди з їхніми етнічними терито-
ріями (німці, французи, італійці).

Ці моделі федерального 
устрою неприйнятні для України, 
бо її землі є етнічною територією 
одного народу – українців. Пев-
ний виняток становить лише 
Крим, батьківщина кримських 
татар. Оскільки в Європі автоно-
мію мають окремі народи на 
власних етнічних теренах, то її 
створення для російськомовного 
населення Криму суперечить єв-
ропейським нормам. Фактично 
вона є формою насилля колиш-
ньої імперської метрополії як над 
кримськими татарами, так і над 
молодою Українською державою. 
Окрім татар Криму, етнічні групи 
в Україні (навіть такі численні, як 
росіяни) за європейськими стан-
дартами не є корінними, бо меш-
кають поза межами своїх історич-
них земель. Тобто не можуть пре-
тендувати не тільки на федераль-
ний статус в Україні, а й на авто-
номію. Їхній статус за європей-
ськими канонами повинен бути 
таким, як арабів чи поляків у 
Франції, українців у Англії чи Ро-
сії, англійців у Іспанії, євреїв чи 
турків у Німеччині. Їм забезпечу-
ють можливість користуватися 
всіма громадянськими свобо-
дами, але не правом утворення 
територіальних автономій на ет-
нічних землях корінного етносу.

Часи імперій минають, і в мо-
дерній Європі кожен народ гос-
подарює у власному домі, а в сусі-
дів має статус гостя. Тож, хоч би 
якими численними були ту-
рецька діаспора в Німеччині, 
арабська у Франції, українська в 
Англії, російська в Україні, вони 
не можуть претендувати ані на 
державний статус своєї мови, ані 
на автономію, ані тим більше на 
федеральний статус на частині 
території корінного народу кра-
їни проживання.

На відміну від Швейцарії, Ро-
сійської Федерації чи колишніх 

Чехословаччини та Югославії 
більшість європейських держав є 
національними, кордони яких за-
звичай збігаються з межами ет-
нічних земель певного народу 
(Франція, Італія, Швеція, Чехія, 
Угорщина, Польща тощо). За ста-
лою європейською традицією на-
ціональні держави є унітарними. 
До держав національного типу 
належить і Україна, яка існує в 
межах етнічних теренів одного ет-
носу. Тобто за європейською тра-
дицією вона повинна будуватися 
як унітарна, а не федеративна.

Винятком із практики, як дія 
на континенті, є мононаціо-
нальна Німеччина, влаштована 

за федеративним принципом. 
Пояснення цього – не так в істо-
ричній традиції, як у побоюван-
нях сусідів щодо великодержав-
них амбіцій країни. Саме так бер-
лінські історики в 1996 році роз-
тлумачували мені витоки німець-
кого федералізму. Впродовж се-
редньовіччя землі цього народу 
перебували в стані феодальної 
роздробленості. Число незалеж-
них герцогств сягало 365. Їх 
об’єднання 1871 року в єдину дер-
жаву зробило німців настільки 
сильнішими, що на порядку ден-
ному постало питання переділу 
світу. Дві світові війни, розв’язані 
Великою Німеччиною, змусили 
міжнародне співтовариство феде-
ралізувати країну, щоб зменшити 
загрозу з її боку країнам-сусідам.

Але ж Україна – молода дер-
жава, яка нікому не загрожує. То 
навіщо послаблювати її федера-
лізацією? Згадайте кому вигідна 
слабка Україна – і ви знайдете 
справжні джерела віт чизняного 
федералізму.

хто і коли Федералізував 
україну
Отже, ідея федералізації України 
породжена не етнографічним роз-
маїттям території, не європей-
ськими стандартами чи демокра-
тизацією суспільства, а бажанням 
послабити молоду державу за ста-
рим імперським принципом «по-
діляй і володарюй». Історія свід-

чить, що всі спроби федералізу-
вати Україну здійснювали вороже 
настроєні до неї зовнішні сили або 
їхні агенти всередині країни.

Виняток становить хіба що 
перша федералізація України-
Русі у ХІІ столітті. Йдеться про 
феодальну роздробленість, що не 
була накинута ззовні, а постала 
як закономірний результат роз-
витку середньовічного суспіль-
ства. Так чи так, але вона посла-
била першу Українську державу 
настільки, що татарська навала 
змела її з арени історії.

Андрусівський поділ України 
1667 року між Московією та 
Польщею по Дніпру теж був своє-
рідною федералізацією, яка 
спричинила криваву громадян-
ську війну із красномовною на-

12|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 7 (327) 14–20.02.2014

НА чАСі|державний Устрій

Сумська

АР Крим
К Р И М

Луганська

Київська
Житомирська

КИЇВ

Донецька

Полтавська

Одеська

Кіровоградська
Дніпропетровська

Миколаївська

Черкаська

ЗапорізькаХерсонська

Харківська

Вінницька

Чернігівська

С Х І Д Н І

ЦЕНТРАЛЬНІ

ЗА
Х

ІД
Н

І

Економічні райони України
(кожен район виділено окремим кольором, див. нижче) 

Центральний
Придніпровський
Донецький
Причорноморський

Регіони
України

Північно-Західний
Столичний
Південно-Східний
Карпатський
Подільський

Хмельницька

Чернівецька
Закарпатська

Львівська

Івано-Франківська

Рівн
ен

ськ
а

Терно-пільська

Волинська

В О Л И Н Ь

П О Л І С С Я
С Л О Б О Ж

А Н
Щ

И
Н

А

Д
О

Н

Б
А

С

НИЖНЄПОДНІПРОВ’Я
П Р И Ч О Р Н О МО Р’Я

П О
Д

І Л
Л

Я

Г А Л И Ч И Н А

ЗАКАРП АТ ТЯ  ТА  БУ К О В И НА

Ц
Е Н Т Р

За даними відкритих джерел

Поділяй і володарюй?

Тиждень спробував поєднати три карти України, наклавши на адміністративну мапи економічного та історично-
етнографічного районування. Цей простий експеримент наочно довів: карти щонайменше не корелюють між собою. 
А відтак постає запитання: за яким принципом політичні 
адепти федералізац� збираються нарізати землі?

Адміністративний
розподіл України

(межі позначено білим контуром)

Історично-етнографічний
розподіл України
(межі позначено кольоровим контуром)



звою «Руїна» і, зрештою, при-
звела до загибелі козацької дер-
жави. Саме тоді був закладений 
трагічний для нації поділ на схід-
няків та західняків.

Більшовицька Росія теж феде-
ралізувала Україну, створивши на 
її землях маріонеткові Донецько-
Криворізьку Республіку та крим-
ську автономію. Вона ж таки ви-
знавала й підтримувала «вільну 
респуб ліку» Нестора Махна, доки 
та була вигідна їй у боротьбі з 
УНР, дєнікінцями, німцями та 
французами. Спираючись на ці 
«незалежні республіки», Москва 
придушила спробу українців від-
родити власну державу на по-
чатку ХХ століття, а потім ліквіду-
вала і створені нею-таки квазідер-
жавні утворення.

У міжвоєнний час Польща 
«федералізовувала» загарбані за-
хідноукраїнські землі, перекону-
ючи лемків, що вони не українці. 
У школах Лемківщини навіть 
нашу літературну мову намага-
лися замінити її лемківським діа-
лектом. Переконаним «україн-
ським федералістом» був Адольф 
Гітлер. Він поділив країну на чо-
тири частини, приєднавши Гали-
чину до Генерал-губернаторства, 
а Буковину та Одещину подару-
вав союзній Румунії, назвавши їх 
Трансністрією. Центральна Укра-
їна ввійшла до Рейхскомісаріату 
на чолі зі ще одним прибічником 
федерального устрою Еріхом Ко-
хом, тоді як східні терени були 
підпорядковані військовій адміні-
страції.

Укотре «демократично» фе-
дералізувати Україну Кремль 
спробував за часів Міхаіла Ґорба-
чова, коли виникла загроза її від-
окремлення від радянської імпе-
рії. Згадаймо, як послідовно й від-
верто Москва стимулювала сепа-
ратистські рухи на Закарпатті, в 
південних областях, на Донбасі, в 
Криму на початку 1990-х. Пере-
мога націонал-демократичних 
сил у 2005-му відродила ідею Мо-
скви федералізувати Україну спо-
собом утворення Південно-
Східної Української Республіки – 
горезвісного «ПІСУАРу» Віктора 
Януковича та Євгена Кушнарьова.

У наш час перелякана євро-
пейським вибором українців Мо-
сква й пов’язана з нею правляча 
верхівка України, як потопаючий 
за соломинку, чіпляються за ста-
рий імперський принцип «поді-
ляй і володарюй». Саме ним і по-
яснюється насправді чергова 

спроба послабити країну через 
федералізацію з наступним по-
глиненням її східної частини ім-
перською Москвою. Але новітнім 
українським «федерастам» слід 
пам’ятати, що вони є послідовни-
ками марень стосовно України не 
тільки милого їхньому серцю Іо-
сіфа Сталіна, а й Адольфа Гітлера 
з Еріхом Кохом.

Історія свідчить, що кожна 
федералізація України супрово-
джувалася тривалим кровопро-
литтям і закінчувалася її черго-
вим поневоленням. Невже сум-
ний досвід століть нічого не на-
вчив наших керманичів, котрі за 
порадою кремлівських техноло-
гів укотре готові наступити на іс-
торичні граблі? Заради збере-
ження своєї злочинної влади 
вони погрожують Україні черго-
вою федералізацією, що, як свід-
чить історія, неминуче веде кра-
їну до кривавого протистояння.

Федералізм Чи 
сепаратизм
Оскільки на Сході України живе 
на власних землях не якийсь 
окремий народ, а етнографічна 
група українців – слобожани, то 
за європейськими нормами їх 
відокремлення називається не 
федералізацією, а розчленуван-
ням єдиного цілого, тобто сепа-
ратизмом. Останній є одним із 
найтяжчих державних злочинів, 
бо штовхає будь-яку націю до 
громадянського конфлікту. На-
роди та їхні зверхники, котрі 
цього не розуміють, приречені 
зійти з арени історії, тим більше 
якщо вони не роблять висновків 
із власної минувшини. І не варто 
виправдовувати протиправні за-
клики високопосадовців свобо-
дою слова в демократичній Укра-
їні. Адже в найбільших демокра-
тіях світу заклик до розколу дер-
жави – предмет судового про-
цесу, а не публічної дискусії.

Уявіть собі реакцію Москви та 
всього російського суспільства на 
спробу відокремлення від РФ Ря-
занщини чи Архангельщини. Або 
як повелися б французи, по-
чувши про претензії на феде-
ральну незалежність від Парижа 
Бретоні, Гасконі чи Провансу? 
Чому ж українська Феміда мов-
чить, а наші пострадянські дер-
жавники оцінюють сепаратист-
ські базікання як вияв народо-
владдя? Чи ми вже демократич-
ніші за французів? Чи забули 
власну сумну історію численних 

федералізацій України? Чи ко-
мусь кортить стати в один ряд із 
такими переконаними прибічни-
ками федералізації нашої країни, 
як Сталін та Гітлер?

Конкуренція між народами за 
місце під сонцем у сучасному тіс-
ному світі лише посилюється, не-
зважаючи на розмови про демо-
кратію і взаємну толерантність. 
Тому нація та її держава, що не 
вміють адекватно і швидко реагу-
вати на такі серйозні виклики 
сьогодення, як сепаратизм, при-
речені на підкорення й асиміля-
цію активнішими сусідами. Чи не 
час нашій постколоніальній кри-
міналізованій «еліті» поступи-
тися місцем новій, динамічнішій 
генерації керівників, яка вже не 
пам’ятає московського рабства? 
Без цього Україна знову і знову 
наступатиме на історичні граб лі 
чергових федералізацій, «брат-
ських» об’єднань у «мутні» союзи 
тощо.

Таким чином, ані етногра-
фічна строкатість, ані вітчизняна 
чи світова історія не дають під-
став для запровадження федера-
тивного устрою. Навпаки, біль-
шість великих європейських на-
родів, із якими Україна тісно 
пов’язана історично, культурно, 
духовно, попри розмаїття своєї 
етнографічної структури, ство-

рили не федеративні, а унітарні 
держави (Польща, Чехія, Словач-
чина, Угорщина, Франція, Італія 
та ін.). Численні спроби федера-
лізації України накинуто ззовні 
за принципом «поділяй і волода-
рюй». Ці уроки історії слід добре 
пам’ятати не тільки нашим виро-
щеним під егідою Москви «феде-
растам», а й усім жителям Укра-
їни, щоб не пристати на злочинну 
пропозицію чергової федераліза-
ції, яка невідворотно веде до гро-
мадянського конфлікту.

Не даймо обдурити себе, 
зруйнувавши Україну черговим 
федералізмом, за яскравою ви-
віскою якого ховається баналь-
ний сепаратизм. У всіх цивілізо-
ваних країнах світу останній ви-
знано тяжким злочином, бо че-
рез розчленування території, 
кривавий громадянський роз-
брат він веде до загибелі дер-
жави та її громадян. 
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В Європі 
федеральну 
модель або 
автономні 
утворення 

здебільшого мають 
держави, що 

інтегрували різні 
народи з їхніми 

власними 
етнічними 

землями. Часто це 
модернізовані 

уламки імперій. Ці 
моделі 

федерального 
устрою 

неприйнятні для 
України, бо ї ї землі 

є етнічною 
територією одного 
народу – українців. 

Певний виняток 
становить лише 

Крим, батьківщина 
кримських татар

за ЯскравоЮ вивіскоЮ 
Федералізму ховаєтЬсЯ 
баналЬний сепаратизм
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порожні очі
н

ещодавно один із активістів, оповідаючи 
про схему розташування так званих право-
охоронців на вулиці Грушевського, сказав, 
що справжній «Беркут» розставлений за 

першими рядами курсантів. Останні – це Богу 
духа винні молоденькі хлопці, яких, незважаючи 
на розпачливі протести матерів, насильно трима-
ють на тріскучому морозі. А оці позаду – то вже 
вихована режимом маса антинародної злоби із, як 
додав цей активіст, порожніми очима. Ці порожні 
очі навіяли спогад про один епізод із мого ще «ра-
дянського» життя.
Десь приблизно наприкінці 1960-х років мені до-
ручили як перекладачеві супроводжувати групу 
туристів із ПНР. Складалася вона з досить, як те-
пер полюбляють висловлюватись, елітного това-
риства, а саме: вчених Польської академії наук і 
профспілкових діячів. Маршрут був також «еліт-
ний»: Москва, Ленінград, із театрами й музеями, 
курорти Сочі та Піцунди. Правду кажучи, моя біо-
графія зовсім не надавалася до роботи з інозем-
цями. На щастя, завдання обмежувалося лише пе-
реказом польською мовою типової радянської 
пропаганди, якою засипали поляків усі екскурсо-
води. Втім, окрім них, у кожному з міст до нас 
були прикріплені спеціальні чиновники, які на-
глядали за групою. І от перед завершенням марш-
руту старший турист, професор котрогось із поль-
ських університетів, поділившись зі мною вра-
женнями від подорожі, сказав: «Дуже було цікаво, 
гарні у вас люди, привітні. Але ці, що нами займа-
лися, добряче фантазували. І якісь усі подібні між 
собою. Мають такі без ви-
разу, порожні очі». Я 
змовчала, хоча мені дуже 
хотілося крикнути: «Це ж 
кагебісти!».
У радянських фільмах 
такий бездушний погляд 
мали тільки гітлерівці. 
Лю  ди донині, згадуючи 
їхню окупацію, полюбля-
ють підкреслювати цей 
факт, забуваючи, на жаль, 
якими очима дивилися на них присутні в 
кожній радянській установі таємні чи нета-
ємні донощики (їх називали також стука-
чами) органів НКВД, згодом КГБ. Не кажучи вже 
про легальних працівників цих установ. Донощи-
ками в колективах були жалюгідні людці, які ви-
конували брудну роботу для власної, переважно 
мізерної вигоди (подібно до нинішних тітушків), 
але траплялись і нещасні, застрашені люди, які 
раз і назавжди опинилися в лабетах органів і вже 
не змогли вирватися. Гірше було із сексотами 
(штатні «секретные сотрудники»). Ці добре знали, 
яким чином (а головно брехнею) пробивати собі 
дорогу до кар’єри, і, йдучи буквально по трупах, 
досягали мети. О! Їхні очі я добре пам’ятаю…

Страх і брехня – основна сила, на якій трималася 
панівна система СРСР. Колись Семен Стефаник 
(син нашого геніального новеліста Василя Стефа-
ника), критикуючи забреханість радянських полі-
тиків, любив казати: «Так, як вони вміють повер-
нути кота догори хвостом, не вміє ніхто, мабуть, 
на цілій планеті». Як бачимо, світ донині не годен 
оговтатися від тієї феноменально препарованої 
радянської брехні. І хоч як прикро, але все це ми 
дістали у спадок. Прекрасно збереглися брехливі 
радянські українофоби, бо українці добрі, «все-
прощающие». (Чи є десь нація, яка так по-
християнськи любить своїх ворогів? Більше, ніж 
себе…) То про яку люстрацію могло йтися? Але 
найстрашніше, що вони вже виховали собі на-
ступників. Подивіться, як обдурюють людей 
нині… Спокійно, без емоцій, нахабно дивляться 
своїми порожніми очима й не моргнувши переко-
нують, що все чорне є сніжно-білим і навпаки. 
Вони справді, як казав той польський професор, 
між собою подібні. Навіть при фізичній відмін-
ності й різній статі (чоловіки – жінки). Таки поді-
бні! Подібні вони й до тих, у кого вчилися. Єдине, 
що тішить, – брешуть вони неймовірно примі-
тивно. Бо який рівень у ідеологів, такий і у вико-
навців.
Але від того народові не легше. Сотні прикладів 
жорстокого насильства. Людей катують, викра-
дають із лікарень, убивають, тримають голими 
на морозі. Їй-Богу, хочеться кричати: «Заду-
майтеся! Усе це вже було!». У Сандармосі, біля 
Медвєж’єгорська, де на «честь» 20-ліття Жовтне-

вої революції в мороз-
ному карельському лісі 
страчували тисячі соло-
вецьких в’язнів – інте-
лектуальний цвіт того-
часного Союзу, зокрема й 
вірних Лєніну комуністів 
(про що нинішні члени 
КПУ ой як стараються 
забу  ти…), їх везли туди 
вантажівками… голих. А 
гітлерівці розстрілювали 

голими євреїв і голими заганяли до газових 
камер в’язнів концтаборів. То хто є «фашис-
тами» в нашій державі? Мирні громадяни, які 

на Майдані третій місяць вимагають для своєї 
держави людських прав, чи ті, з порожніми 
очима?
Котрась із матерів, які підходили до лав беркутів-
ців і переконували їх не бити дітей, вигукнула: 
«Хлопці! Подивіться собі в очі!». Підтримую її. І 
також прошу всіх Беркутів, Соколів, Яструбів та 
інших безкрилих хижаків: при кожній нагоді, що-
дня, в дзеркалі, у вікні чи якомусь іншому склі, де 
відіб’ється ваш погляд, подивіться собі в очі. 
Може, знайдете в цій бездонній порожнечі хоч 
краплину чогось людського. Надіюся.  

проШу всіх беркутів, 
соколів, Яструбів та 

інШих безкрилих 
хижаків: подивітЬсЯ 

собі в оЧі. може, 
знайдете хоЧ краплину 

ЧогосЬ лЮдсЬкого

про автора: 
Лариса Кру-
шельницька – 
вчений-
археолог, док-
тор історичних 
наук, профе-
сор, почесний 
директор Львів-
ської національ-
ної наукової бі-
бліотеки Укра-
їни імені В. Сте-
фаника
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узурпація заради євроінтеграції?

г
либину розбіжностей між ЄС та США щодо Укра-
їни, про які заговорили після появи запису роз-
мови помічника держсекретаря США Вікторії Ну-
ланд із послом в Україні Джеффрі Пайєттом, не 

варто перебільшувати. Якби останніми роками 
йшлося про асоціацію Києва з Вашингтоном, а не із 
Брюсселем, імовірно, що результат сьогодні був би 
приблизно такий самий і верховний представник ЄС із 
питань закордонних справ та політики безпеки Кетрін 
Ештон рекомендувала б голові представництва ЄС в 
Україні Яну Томбінському «любити США». Бодай 
тому, що з узурпаторами цивілізовані уряди угод про 
асоціацію не підписують. Дивна річ: усі ці роки грома-
дянське суспільство України фактично допомагало ре-
жиму втілювати стратегію «узурпація заради євроінте-
грації», а не готувалось до захисту прав людини та по-
валення авторитарного режиму Януковича, а Захід (як 
ЄС, так і США) визнавав узурпаторів легітимними ке-
рівниками нашої держави. 
…Як і більшість можливостей, ця виникла відносно 
випадково. Турист із Японії, серед предків якого були 
українці, вирішив відвідати прабатьківщину. Опти-
мізм Йоші щодо територіальної та цивілізаційної ці-
лісності України заніс його в Донецьк. «Гопстопнули» 
україно-японця ще на вокзалі. Втім, знайшлися «до-
брі» люди, які запропонували підтримку й житло. Там 
його виставили вдруге. До міліції Йоші не звертався, 
тому в зимовий Київ дістався з гостинного міста у фут-
болці, але живий...
Я не цікавився у Штефана 
Фюле та його європейських 
колег, чи мали вони аналогіч-
ний досвід культурного, так 
би мовити, занурення в укра-
їнське сьогодення. Припус-
каю, відповідь була б десь між 
«не варто узагальнювати» й 
«ми дуже стурбовані». Одним 
словом, як і заповіла Вікторія 
Нуланд, я люблю ЄС. Але на 
зов нішню політику Брюсселя щодо Києва це по-
чуття не поширюється. Нобелівську премію миру 
Європейсь  кий Союз отримав за мир, а не за повалення 
узурпаторських режимів на кшталт українського.
Наш Йоші теж виявився далеким від ненасильниць-
кого спротиву – пілотом винищувача на службі однієї 
молодої демократії, яка свої ВПС уже має, але надій-
ність повітряної оборони України ще не перевіряла. 
Після другої пляшки соку з’я су ва ло ся, що питання за-
лишалось тільки за літа ком-дозаправником. Після 
третьої – Йоші пообіцяв мирних жителів не чіпати. Не 
знаю, чи повірив він результатам дослідження, що за-
свідчило вдвічі більшу ефективність ненасильницьких 
кампаній повалення режимів. Утім, побачивши супут-
никові знімки «Межигір’я», запевнив: «Брак навіга-
цій    ної підтримки через волонтерсько-гро ма дян  сь  кий 
характер ініціативи компенсується розмірами цілі».
«Розумієш, Дмитре, я не боюся втратити місце в армії, 
– запевняв Йоші, – головний біль від регулярних пе-
ревантажень та нічні жахіття помітною мірою позбав-
ляють мою роботу привабливості. Просто якоїсь миті в 
Донецьку мені здалося, що функції військового стри-
мування, яку виконує моя армія, недостатньо». «До 

речі, – продовжував потенційний герой України, – у 
ваших військових голова не болить? А серце? Чи жод-
ного з них знущання над мільйонами не обходить? 
Хіба їх цей уряд не обікрав? Вони не хочуть до НАТО? 
Який узагалі ненасильницький спротив, коли «Бер-
кут» убиває? Який пацифізм, коли екс-радник Путіна 
анонсував спецоперацію проти України аж до військо-
вої кампанії на кшталт грузинської? Де, Дмитре, закін-
чується твій ненасильницький спротив і починається 
силовий?»
Про історію цю я написав у Facebook і забув. Утім, за-
вдяки друзям із соцмережі з’ясувалося, що знайти в 
нашу добу дозаправник також не проблема. 
«Тому, Йоші-сан, такі новини: те, що шукаєш, є. Але 
нічого не буде. Майбутній університет світового рівня 
ми не знищуватимемо, а залишки совкового держапа-
рату, який багато хто досі вважає незалежною держа-
вою, завалять «молодореформатори» Януковича. У 
«Межигір’ї» можна забацати міжнародний освітній та 
культурний центр або обіцяну ще Ющенком лікарню 
майбутнього».
Ну а щодо можливої військової кампанії Росії проти 
України, то її виключати не можна. Хоча якщо при-
пустити бодай мінімум неоімперської раціональності 
Москви, то навіщо до цього вдаватись? Адже, на від-
міну від грузинської ситуації, в Україні Росія і так офі-
ційно має збройні сили: у місті, яке символізує імпер-
ський статус РФ і дозволяє на доказ цього щороку вла-

штовувати на своїй терито-
рії військовий парад. 
Кремлю достатньо збере-
ження статус-кво, а також 
визнання легітимними пре-
зидента й ВР, за яких було 
подовжено термін перебу-
вання бази ЧФ РФ у Криму. 
Участь опозиції в цьому 
«парламенті» й переговори 
її лідерів із «президентом» 
Януковичем є необхідною 

гарантією імперського статусу Росії, а насилля з 
боку навіть кількох активістів – цілком достатньою за-
порукою дискредитації всього спротиву в очах ЄС.
Можна сказати, що насилля з боку протестного руху – 
останній шанс Януковича втримати владу, бо цей ре-
жим не здатен продукувати нічого, крім совкового об-
разу націоналістичного ворога і псевдозахисту від 
нього. Агресія та безпека – його єдиний валовий наці-
ональний продукт і стаття зовнішньополітичного імі-
джевого експорту.
«Тому, Йоші-сан, – кажу, – вибачай. Є така українська 
народна мудрість, яку споконвіку, ще від трипільців, 
діди передають онукам: не конче всіма можливостями 
користатися, в усі відчинені двері заходити й кожен 
винищувач заправляти. Навіть якщо скривдив вас во-
рог, навіть якщо здається, ніби інших методів, крім на-
силля, не залишилося». Коли українці припинять плу-
тати ненасильницький спротив із пацифізмом, згада-
ють фіаско з «коктейлем Молотова» 2001-го та успіх 
мирного опору 2004-го, підкоригують і втілять 
успішну стратегію сьогодні, основна розбіжність між 
ЄС та США стосуватиметься іншого питання: хто пер-
ший прийме Україну. 

українцЯм треба 
навЧитисЯ розрізнЯти 

пациФізм і 
ненасилЬницЬкий 

спротив та помінЯти 
тактику
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страхи заходу
Американці хочуть, щоб Західна Європа звернула більшу увагу  
на хаос у її східних сусідів. Але США також не мають певності щодо 
подальших дій

н
ецензурний коментар за-
ступниці держсекретаря 
США стосовно ставлення 
ЄС до України викликало 

обурення і збентеження в євро-
пейських столицях. Однак саме 
ці грубі слова чудово відобража-
ють дилему західних лідерів: що 
робити з вуличними протестами 
і політичною безвихіддю в Укра-
їні? Як реагувати на кинутий 
Кремлем виклик?

Ніхто не має сумнівів, що Вік -
торія Нуланд справді сказала 
«fuck the EU» у приватній теле-
фонній розмові з американ-
ським послом в Україні. За ці 
слова вона вибачилася, хоча не 
пояснила їх. Ніхто також не сум-
нівається, що російська розвідка 
відстежила телефонний дзвінок 
і подбала про розголос, щоб по-
ставити США в незручне стано-
вище й посіяти розбрат між аме-
риканцями та європейцями у 
їхніх відносинах із владою Яну-
ковича. Майже всі впевнені: щой  -
 но скінчиться зимова Олімпіада 
в Сочі, Москва рішуче посилить 
тиск на Україну, намагаючись 
позбавити Захід будь-якої ролі в 
пошуку політичного виходу із 
ситуації.

дві дилеми  
і три проблеми
У західноєвропейців з Україною 
пов’язано дві дилеми. Перша: 
наскільки далеко можна зайти у 
підтримці вуличних протестів і 
політичної опозиції. Друга: як 
протистояти тиску Вашингтона 
щодо гострішої реакції у формі 
санкцій, конфронтації з Моск-
вою і, можливо, військового 
втручання НАТО.

Верховний представник ЄС 
із закордонних справ і політики 
безпеки Кетрін Ештон подалася 
до Києва на переговори з Януко-
вичем і зустрілася з лідерами 
опозиції на Мюнхенській конфе-
ренції з питань політики безпе-
 ки. Вона говорила про занепоко-
єння силовими методами, заля-

куванням і катуванням опози-
ційних активістів, а також під-
твердила пропозицію Європи та 
США виділити екстрений пакет 
допомоги для короткострокової 
підтримки економіки України. 
Однак жоден європейський лі-
дер не заявляв про конкретне фі-
нансування чи втручання на за-
хист опозиції. Більшість із них 
не хочуть виходити за межі ту-
манних обіцянок.

Натомість держсекретар США 
Джон Керрі вдається до жор-
сткішої риторики щодо «корум-
пованих та олігархічних прак-
тик» у Східній Європі. За його 
словами, ніде у світі боротьба за 
демократичне європейське май-
бутнє не мала такого важливого 
значення, як в Україні. Амери-
канці хочуть, щоб Західна Єв-
ропа звернула більше уваги на 
хаос у їхніх східних сусідів. Утім, 

вони також не мають певності 
щодо подальших дій – саме ця 
розгубленість і відобразилася в 
нестриманому випаді пані Ну-
ланд.

Захід турбують три великі 
проблеми. По-перше, зміна ха-
рактеру опозиції (занепокоєння 
щодо праворадикального націо-
налізму деяких протестуваль-
ників). Там побоюються, що ле-
гітимні демократичні угрупован-
 ня активістів були поглинуті ан-
тидемократичними організаці-
ями, які не згодні на жодні полі-
тичні компроміси. Такі страхи 
панують на Заході й щодо сирій-
ської опозиції, яку починають 
заполоняти ісламістські екс-
тремісти. Вочевидь, він не має 
жодного бажання підтримувати 
будь-яке угруповання, в Україні 
чи Сирії, далеке від західних де-
мократичних цінностей.
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НЕ ЗЛИТИ 
МОСКВУ. 
На Заході 
знають, що 
Путін готовий 
відвойовувати 
Україну 
практично 
будь-якою 
ціною

По-друге, вартість потенцій-
ного пакета економічної допо-
моги, альтернативного фінансо-
вим пропозиціям Москви Ки-
єву. У грудні експерти стверджу-
вали, що найближчим часом для 
виплати боргів Україні знадо-
биться щонайменше $10 млрд. 
Економічна ситуація на Заході 
поліпшується, але європейці не 
мають бажання виділяти україн-

цям величезні кошти, особливо 
на тлі телесюжетів про вуличні 
баталії та запеклі сутички, що 
свідчать здебільшого про вну-
трішній характер боротьби між 
різними угрупованнями навколо 
культури, ідентичності та єд-
ності країни.

По-третє, загроза масштаб-
ної конфронтації з Москвою. Ро-
сія розгорнула кампанію із засу-
дження західного втручання і 
підтримки української опозиції, 
наполягаючи на нейтралітеті 
Кремля у справах України. На 
Заході знають, що Путін готовий 
відвойовувати Україну практич-
 но будь-якою ціною. Міністр за-
кордонних справ РФ Сєрґєй Лав-
ров не раз звинувачував Сполу-
чені Штати у втручанні у зв’язку 
із зустрічами американських 
представників і дипломатів з 
протестувальниками та наданні 

матеріальної допомоги. Він за-
кидає Заходу посилення напру-
женості в Україні – цей момент 
Москва могла б використати як 
привід для військового втручан-
 ня під виглядом миротворчої 
місії.

у поШуках  
«спілЬної мови»
Зазвичай Вашингтон не надто 
звертає увагу на дедалі більшу 
параною президента Владіміра 
Путіна. Але Росія – ключовий 
партнер у вирішенні конфлікту в 
Сирії. Крім того, РФ і США му-
сять співпрацювати в ООН для 
стабілізації ситуації в інших про-
блемних зонах на кшталт Пів-
нічної Кореї або Сомалі, Ємену 
тощо, де доводиться вести бо-
ротьбу проти ісламістів. Масш-
табна конфронтація через Укра-
їну суттєво зашкодить будь-якій 
ефективній взаємодії.

Нині найскладніше для За-
ходу питання полягає в тому, чи 
слід готувати натовські сили до 
втручання у зв’язку із загрозою 
силового сценарію або навіть 
громадянської війни в Україні. 
НАТО було створене власне для 
стримування будь-якої воєнної 
загрози з боку Росії та її союзни-
ків, але згодом стало виконувати 
функції гаранта регіональної 
стабільності в Європі. Чимало 
нових країн – членів Альянсу, 
які з пересторогою ставляться до 
намірів росіян і стривожені без-
ладом у них під боком, воліли б, 
щоб блок мав екстрений план 
дій на випадок загострення по-
дій в Україні на тлі політичного 
глухого кута.

Колишній міністр закордон-
них справ Італії і головний кан-
дидат у генеральні секретарі 
НАТО Франко Фраттіні заявив, 
що Альянс повинен сформувати 
регіональні стратегічні партнер-
ства в Європі, Середземномор-

ському регіоні та деінде для про-
тистояння нестабільності й воєн-
ним загрозам. Але його участь у 
будь-яких заходах безпеки Моск-
 ва сприйме як провокацію, і це 
може радше загострити, аніж 
стабілізувати ситуацію.

Лунають різні пропозиції дій 
у разі погіршення становища: 
посередництво ООН або розкол 
України. На сьогодні згадані ва-
ріанти видаються малоймовір-
ними. Для Заходу проблема по-
лягає в тому, що він має лише 
одну ідею стосовно подолання 
кризи – відставка Януковича. 
Але нині такий варіант вида-
ється малоймовірним, і Захід 
ніяк не може вплинути на це. 
Що більше західні посадовці на-
полягатимуть на такому розви-
тку подій, засуджуючи україн-
ську владу, то слабшими вони 
видаватимуться, як  що Янукович 
лишиться при владі. Що більше 
вони заявлятимуть про під-
тримку демонстрантів, то склад-
ніше їм буде дистанціюватися 
від радикальніших елементів 
Майдану й активістів з антиде-
мократичною програмою.

Західні лідери, здається, спо-
діваються, що, говорячи і роб -
лячи якомога менше, вони ефек-
тивно стримуватимуть кри  зу і не 
викликатимуть марних надій се-
ред опозиції або її прихильників 
за кордоном. Президент Обама 
лише один раз згадав про Украї-
 ну у своєму січневому звер-
ненні до народу. У нещодав-
ньому телеінтерв’ю віце-пре   -
м’єр-міні стр Бельгії сказав, що 
28 країн – членів ЄС досі не зна-
йшли «спільної мови» в питанні 
подолання кризи.

Одна з пропозицій – еконо-
мічні санкції проти України. 
Пропонувалося також запрова-
дити візові санкції щодо україн-
ських урядовців та олігархів у 
надії, що це спонукатиме їх до 
тиску на Януковича. Обидві ідеї 
мають суттєвий недолік: це тіль-
 ки підштовхне офіційний Київ в 
обійми Москви й послабить 
можливості Заходу у сприянні 
політичному діалогу.

Нині лише розгорнута еко-
номічна допомога ЄС може мати 
потенційний вплив на українсь-
 ку владу. Але наразі жодних 
ознак готовності європейських 
лідерів до такої допомоги немає. 
До того ж зараз уся увага при-
кута до Сочі й західні виборці 
мало переймаються Україною. 
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майже всі впевнені: 
щойно скінЧитЬсЯ зимова 
олімпіада в соЧі, москва 
ріШуЧе посилитЬ  
тиск на україну, 
намагаЮЧисЬ позбавити 
захід будЬ-Якої ролі  
в поШуку політиЧного 
виходу із ситуації
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валєрія новодворская:
«росіяни стануть в україні гастарбайтерами»

в
алєрія Новодворская, за-
сновниця й голова партії 
«Демократичний союз», 
публіцистка, журналістка, 

дисидентка і правозахисниця, 
підтримує протест українців не 
вперше. У 2004 році вона вітала 
Помаранчеву революцію. У 
жовто     гарячому вбранні, з апель-
синами в руках пані Валєрія «пі-
кетувала» з однодумцями па-
м’ятник Пушкіну в Москві. «Істе-
рика Кремля – це ваша перемога, 
– запевнила тоді росіянка. – 
Україна відходить назавжди, тож 
їй можуть хіба що солі на хвіст на-
сипати». На жаль, тоді ми не 
пішли «назавжди». І сьогодні, у 
2014 ро  ці, російська опозиціо-
нерка знову стала на бік Майдану. 
Перемога українців, переконана 
вона, може стати порятунком і 
для її рідної країни.

у. т.: наскільки природним 
є партнерство партії регіонів  
та «единой россии»?

– Вони дуже схожі. Це просто 
два шматки одного й того самого 
щупальця, яке давить і Україну, і 
Росію. Відстій, повний відстій!

Рядовий склад цих партій, їхні 
маси – недобиті совки. Ці люди 
не здатні жити у вільному сус-
пільстві, бо вже втратили всі нор-
мальні реакції. Втім, як співає ро-
сійський бард Нателла Болтян-
ская: «Никаких не нуж  но эво-   
лю       ций! Меня пленяет честный 
мезозой»... Партія регіонів та 
«Еди  ная Россия» – динозаври. 
Керівництво цих політсил – ша-
нолюбці, інтересанти, маніпуля-
тори. А основний контингент пар-
тійців, оцих інфузорій туфельок, 

вони використовують для того, 
щоб добре жити. Такі партії ро-
блять це за одним і тим самим ре-
цептом. У нас навіть комуніст Зю-
ґанов має віллу за кордоном. Та й 
«радикал» Анпілов хвалить  ся 
тим, що обманює бабусь, а вони 
йому останні копійки приносять і 
банки із солоними огірками.

Але, звісно, кожна така орга-
нізація має власну специфіку. За-
вдання ПР – якомога ближче 
пришвартуватися до Росії, сісти їй 
на шию і простягати руку по ми-
лостиню в обмін на свободу Украї-
 ни, на вашу гідність, на ваш роз-
виток. Єдиноросам немає до кого 
причалювати, але й так є чим го-
дуватись: партія осідлала росій-
ські ресурси. Нафту, газ. І також 
має завдання триматися чимдалі 
від Європи. Щоб люди не поба-
чили, не зрозуміли, як можна 
жити інакше.

у. т.: отже, головна причина про-
російської риторики регіоналів – 
бажання міцно підсісти на потік 
грошей від кремля?

– Україну вони вже пограбу-
вали. Що взяти з України? Більше 
нічого. Час грабувати Росію.

у. т.: Як щодо культурної, мен-
тальної складової «дружби» єди-
норосів та пр?

– Культури немає ані в «Еди-
ной России», ані в Партії регіонів. 
Це антикультурні кола, їхня доля 
– попса та продажні художники. 
Вони не дружать із класикою. Що 
там Янукович казав про Анну Ах-
мєтову? Спитайте Віктора Федо-
ровича, чи знає він, хто такий Ва-
силь Стус, хто така Леся Українка, 
попросіть процитувати кілька 
рядків – він не зможе. А я можу.

у. т.: Чи можливо уявити собі ро-
сійську інтервенцію під час або 
після олімпіади, як прогнозував 
андрєй ілларіонов?

– Ні, вона неможлива. Не 
останньою чергою завдяки «вій-
 ні» на вулиці Грушевського. Зна-
єте, чому до Чехословаччини 
1968 року війська ввели, а до 
Польщі 1981-го – ні? Бо вони все 
прорахували.

Українці чітко показали, що 
готові до рішучих дій. Довели, що 
стрілятимуть у випадку іноземної 
агресії. І робитимуть це серйозно 
й спокійно. Це суворе попере-   
д  жен  ня, і я не сумніваюся, що в 
українців є зброя. «Западенці» 
мають її: у жартах про городи, які 
поливають мастилом, лише част-
 ка жарту. Ви вчасно засвідчили: 
як було за часів ОУН – УПА, так і 
зараз буде. Упевнена, що у ви-
падку агресії росіян відсіч їм дали 
б і частина бійців «Беркута», й по-
ловина армії української... Якщо 
не вся армія! До того ж Європа не 
дозволить таке влаштувати. Путін 
це враховує.

у. т.: Яким чином росія намагати-
меться впливати на події в україні?

– Вас шантажуватимуть. Ви-
магатимуть повернення боргів. 
Не даватимуть нафти й газу. На-
лаштуйтесь на цю хвилю. Нічого, 
купуватимете газ у Румунії. Як у 
казці: киньте гребінь. Прокладіть 
межу між собою та РФ.

у. т.: Чому так небагато росіян 
співчуває майдану?

– Бо Росія – імперія. Імперія 
зла. Шматочок Радянського Сою-
 зу, іще не готовий до іншого. Во -
ни хочуть рулити кимось, імперія 
все ще бродить у їхній крові. Іноді 
Ульянов теж правду казав – про 
великодержавний шовінізм.

у. т.: Чи можливі у рФ якщо не 
революційні події, то бодай про-
тести на українській хвилі після 
перемоги майдану в києві?

– Поки що ні. Однак для 
«Единой России», для наших ім-
періалістів, нашої армії це буде 
нищівним ударом. Коли Україна 
піде назавжди і вже росіяни бу-
дуть гастарбайтерами у вас, це ви-
явиться дуже сильним потрясін-
ням, яке змінить світосприйман-
 ня громадян РФ. І для Росії це 
мо   же стати порятунком.

Якщо ви почнете вилазити з 
тієї ями, для нас це буде шокова 
терапія, холодний душ. На Есто-
нію, на Латвію вони не звернули 
уваги. А про українців часто ка-
зали, що це брати... 

спілкувалася 
валерія 

бурлакова
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спілкувалася 
ганна трегуб

куди летить 
двоголовий орел
Політолог Надія Кравець: «Путін початку  
2000-х років не є Путіним нинішньої декади»

п
ро феномен «злету росій-
ської сили», роль силови-
ків та олігархів в архітек-
турі сучасної зовнішньої 

політики РФ та демократичні ре-
форми по-пу тінсь ки Тиждень 
спілкувався з Надією Кравець, до-
слідницею Центру російських та 
євразійських досліджень імені 
Дейвіса Гарвардського універси-
тету. 

у. т.: за якими ознаками марку-
єте ту точку, коли захід почав 
сприймати росію як вагому геопо-
літичну силу?

– Західні фахівці почали го-
ворити про Росію ще за Боріса 
Єльцина і точно ще до моменту 
бомбардування Сербії силами 
НАТО в 1999 році. У той час ми 
розуміли, що Захід і РФ співпра-
цюють. Справді, остання не надто 
вже й погоджувалася на вступ 
Польщі та низки інших постсоці-
алістичних країн до Північноат-
лантичного альянсу, але це не 
було принциповим питанням. На 
кінець 1990-х у Росії ще була ідея, 
пов’язана з її можливим вхо-
дженням до натовських структур. 
Тоді вона хотіла міжнародного 
визнання і престижу, які їй забез-
печило б членство у західних ор-
ганізаціях. Модераторами руху 
Кремля на Захід були і сам Єль-
цин, який приймав рішення та 
йшов на такий курс, і Ґайдар, і 
Чєрномирдін. 

У 1999 році відбулося бомбар-
дування Сербії і тривала війна на 
Балканах. То була перша вагома 
криза, і важливо, як саме її сприй-
няла Росія. Якраз у цей момент 
вона зайняла позицію «ворога», 
бо не погодилася на багато речей, 
які тоді хотіли Європа й Америка. 
Тоді ж у РФ почалися дискусії 
щодо того, чи правильний курс 
цілковитої інтеграції до західних 
структур, чи Росія має свої інтер-
еси. Через урок Сербії росіяни 

зрозуміли, що для них західна мо-
дель не спрацьовує. 

Другою причиною, чому Росія 
постала як не зовсім прозахідна 
країна, був процес розширення 
НАТО. Проблема тут полягала в 
тому, що Москву адекватно не за-
лучили і не вигадали свого часу 
щось на зразок євразійського без-
пекового простору. Було створено 
ОБСЄ, але вона не робила ніяких 
конкретних дій, і на цьому тлі прі-
оритет дістався НАТО. 

Призначення Євґєнія Пріма-
кова прем’єром було першим кро-
ком у процесі повернення до ве-
ликодержавної Росії, яка не може 
бути просто рівною серед рівних, 
та руху до євразійської ідентич-
ності. Прімаков уніфікував дер-
жавну ідеологію і те, як саме РФ 
має триматися на міжнародній 
арені. Але сформулювати якісь 
принципи – це тільки початок 
справи, бо значно важче їх реалі-
зувати, коли маєш внутрішньо та 
зовнішньо слабку країну. Справді, 
то було питання імплементації 

принципів у практику, бо «Газп-
ром», ЛУКОЙЛ та інші великі 
компанії вели власну політику в 
зовнішніх відносинах, так само як 
і російські олігархи. Цю проблему 
почав вирішувати Владімір Путін. 

у. т.: Яким чином путіну вдалося 
частково приборкати російських 
олігархів? 

– Першим кроком стала 
справа Ходорковского. Те, що ста-
лося з концерном «ЮКОС», моде-
люють приблизно так. Провели 

збори, на яких були присутні 
практично всі російські олігархи. 
Їм сказали, що відтепер практика 
дій буде такою і такою й що в полі-
тиці проводитимемо чітко накрес-
лену нову лінію. Власники вели-
кого бізнесу, які погоджувалися з 
встановленими правилами гри, 
приймали до себе в керівництво 
фактично співробітників ФСБ та 
інших силовиків. Останні почали 
обіймати в приватних компаніях 
керівні посади. А ЮКОС було роз-
формовано, як і кілька інших при-
ватних фірм. Для Путіна і тих, хто 
з ним працював у той час, зокрема 
Суркова, було очевидно, що олі-
гархат треба приборкати, щоб 
вести економіку як частину своєї 
зов нішньої політики, керувати 
нею в інтересах державотворення. 

Друге, на що треба звернути 
увагу, – процес федералізації Ро-
сії. На кінець 1990-х Конституція 
Татарстану не відповідала Основ-
ному Закону РФ, що створювало 
низку загроз для існування дер-
жави у формі федерації.

у. т.: тобто саме з цього моменту 
в російській політиці вагомого 
значення набувають газ, нафта й 
системи транспортування енерго-
носіїв до інших країн?

– Саме так. Для російської зо-
внішньої політики на Заході важ-
ливим став газ. Для решти регіо-
нів постачалися нафта та інші ре-
сурси. Кремль не робив мікроме-
неджменту в управлінні бізне-
сом, проте активно давав сиг-
нали, як саме влада хоче, щоб той 
розвивався. Інколи компаніям 
було вигідно виконувати таку 
стратегію, інколи вони страйку-
вали. За таке непідпорядкування 
частині з них довелося платити 
ціну у формі закриттів, рейдер-
ства чи підвищеного оподатку-
вання. Проте всім було зрозу-
міло, як треба поводитися і чого 
саме хоче Путін. 
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жителі рФ  
обираЮтЬ цінності,
Які не є лібералЬно-
демократиЧними.  
їх цікавлЯтЬ стабілЬністЬ, 
матеріалЬні Чинники



у. т.: Чи існувала на початку 
1990-х загроза розпаду рФ та 
утворення незалежних від 
кремля держав? 

– Звичайно, загроза розпаду 
РФ або від’єднання її певних час-
тин була. У той час багато гово-
рили про Татарстан і Башкортос-
тан, бо там є енергетичні ресурси. 
Тоді цим респуб лікам вдавалося 
досить ефективно вести свою 
окрему енергетичну політику. 
Вони не бачили причини, чому 
мають віддавати гроші до бю-
джету, які в результаті не потра-
пляють до їхнього населення, а 
йдуть до якогось суб’єкта на сході 
чи півдні країни.  

Сепаратизм був у Росії і досі є. 
У 1990-х роках він був сильніший, 
тому що Єльцин певною мірою 
толерував існування відцентро-
вих рухів. І, як на мене, робив це з 
ідеологічного погляду. Путін же 
регіонально збирав землі, унор-
мовував вертикаль, налагоджував 
відносини між центром і росій-
ською периферією. Також маємо 
говорити про «закон і порядок», 
тобто початок вибудовування ін-
ституцій права. Для цього йому 
потрібно було поліпшити ситуа-
цію в рядах державної служби, 
трохи її почистити, а також ство-
рити ситуацію, у якій закони ви-
бірково, точково, але працювали. 
І ця система почала функціону-
вати, хоча й у формі ручного ме-
ханізму. Це поклало край тому 
«бєспрєдєлу», який був характер-
ний для початку президентства 
Єльцина. 

Ще одий крок до збереження 
цілісності РФ – створення партії 
«Единая Россия». На той момент 
стало зрозуміло, що наявна полі-
тична система кидає країну в 
різні боки. Запровадження ціл-
ковитого авторитаризму не ба-
чилося виходом із ситуації, од-
нак Росії потрібен був такий ме-
ханізм, який дав би їй змогу не 

розвалитися та управлятися хоч 
якось. Саме з цієї причини було 
запущено в дію низку реформ, 
спрямованих на побудову верти-
калі влади, а також путінізовано 
партію «Единая Россия», яка 
стала пропрезидентською си-
лою. 

у. т.: порівнюючи часи єльцина і 
нинішню росію путіна, про перші 
говорять як про доволі-таки де-
мократичні. Чи можна погоди-
тися з тим, що задля централізації 
влади і наведення ладу в країні 
росіяни пожертвували демокра-
тією? 

– І так, і ні. За Єльцина було 
створено демократичні інститу-
ції, але не існувало розвиненої їх 
підтримки знизу. Росіяни не 
знали, як жити за правилами де-
мократичного суспільства. Потім 
цей процес трохи згорнули. Самі 
ж пересічні росіяни лишилися 
байдужими до того, що відбува-
ється, оскільки система держав-
ного управління в 1990-х була 
сильно зіпсована та знецінена. 
Стабільність і трошечки грошей 
– для людей цього було досить. 
Якщо подивитися на результати 
соціологічних опитувань, то все ж 
таки жителі РФ більше вибира-
ють цінності, які не є ліберально-
демок ра тичними в плані інститу-
цій. Їх цікавлять забезпечення, 
стабільність, матеріальні чин-
ники. 

Путін на початку 2000-х років 
не є Путіним нинішньої декади. 
Так само його держава. Трикут-
ник громадянського суспільства 
знизу побільшав. Того, що йде від 
влади, стало недостатньо для са-
мих росіян. У тамтешньої молоді 
почало вироблятися те, що ми 
класично називаємо ліберально-
демократичними цінностями. 
Хоч як парадоксально, путін-
ський режим зрозумів процеси, 
що відбуваються в Росії зараз, і 
сам почав трошечки розширю-
вати згаданий трикутник. Але ро-
бить це в такому дуже управлін-
ському стилі. Йдеться про повер-
нення виборів регіональних ліде-
рів, початок створення партій, 
альтернативних «Единой Рос-
сии», яка вмерла, на мій погляд, 
як життє здатний політичний 
проект. 

у. т.: Чи відповідає дійсності твер-
дження, що навіть сам путін не є 
одноосібним керівником рФ, а 
радше йдеться про групу сірих 

кардиналів із силових лав, які 
звели його на президентський 
престол? 

– Можемо говорити лише 
про декого з них, про кого хоча 
б якась інформація вийшла на-
зовні. Отже, особи з КГБ (бо в 
російському варіанті йдеться не 
про всі структури, а лишень про 
згадану) були поставлені на ке-
рівні посади в компаніях, стра-
тегічно важливих для Кремля. 
Йдеться і про Іґоря Сєчєнова 
(президента «Роснефти». – 
Ред.), і про Алєксєя Міллєра 
(голову правління «Газпрома». 
– Ред.), Іґоря Іванова (міністра 
закордонних справ РФ у 1998–
2004 роках. – Ред.), і ще про ба-
гатьох людей. В оточенні Путіна 
є дві групи: перша – кагебісти, 
друга – юристи, економісти, що, 
зокрема, були причетні до 
низки оборудок у Санкт-Петер-
бурзі за часів мера Анатолія 
Собчака. Вони й привели Путіна 
в Кремль. 

Отже, якщо взяти список із 
10–15 стратегічно важливих для 
РФ компаній, особливо тих, які за-
ймаються природними ресур-
сами, то в планах Путіна було по-
вернути їх у руки держави. У та-
кий спосіб, як я вже казала, було 
приборкано російських олігархів. 
Ті з них, хто вижив і не пішов 
шляхом концерну «ЮКОС» 
абощо, як-от Фрідман або Дєрі-
паска, у складі директорів своїх 
компаній мають когось із ФСБ. До 
того ж багато хто із силовиків за 
нинішньої влади сам став олігар-
хом. Таким чином відбувся процес 
перерозподілу влади і ресурсів 
між старими олігархами і ново-
спеченими на користь останніх. 

Як і будь-який політик, Путін 
має якусь базу. На Заході це сис-
тема державних інституцій, а в 
президента Росії – система лю-
дей. Разом, хоч як дивно, всіх їх 
тримає не суто меркантилізм, а 
ідея про те, якою повинна бути 
Росія. Зараз проблемою в росій-
ській політиці є те, що станеться, 
коли та система людей фізично 
відживе своє. Тому Путін думає, 
як йому її інституціоналізувати. 
Саме через це, хоч як парадок-
сально, російська влада поверта-
тиметься до демократичних сис-
тем політичної влади. Він потроху 
даватиме низовим ініціативам 
життя, аби ті, хто їх підтримує, не 
ставали опозицією поза його сис-
темою, а були опозицією в сис-
темі. 

Повну версію 
інтерв’ю 

читайте на сайті 
www.tyzhden.ua

біограФіЧна 
нота

надія кравець – 
політолог, ре-
дактор науко-
вого часопису 
«Українська по-
літика і суспіль-
ство». Здобула 
докторський сту-
пінь в Оксфорд-
ському універси-
теті (департа-
мент політики та 
міжнародних 
відносин у коле-
джі Святого Ан-
тонія) 2012 року. 
Дисертацію при-
святила зов-
нішній та безпе-
ковій політиці 
України від часу 
здобуття неза-
лежності. Протя-
гом 2011–2012-
го – стипенді-
атка програми 
імені Юджина та 
Деймел Шклярів 
в Українському 
науковому інсти-
туті Гарвард-
ського універси-
тету. Дослідниця 
в Українському 
науковому інсти-
туті Гарвард-
ського універси-
тету та Центру 
російських та єв-
разійських дослі-
джень імені Дей-
віса Гарвард-
ського універси-
тету. На базі док-
торської дисер-
тації пише 
книжку про 
українсько-
російські відно-
сини починаючи 
з 1991 року.
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ПРОЗОРИЙ НАТЯК.  
Справа концерну  

«ЮКОС» (четвертої 
нафтокомпанії світу  

в 2003-му) та показове 
судилище над 

Ходорковскім були прямим 
попередженням Путіна 
російським олігархам, 
що в разі непокори їм 

загрожують репресії



автор:  
Юрій 

макаров

партія дуже старого типу

в 
української кризи два обличчя: одне – пер-
сональне, друге – колективне. Жорстокість, 
упертість, злопомність та дивовижну здат-
ність нічого не зрозуміти й не навчитися 

впродовж двох із половиною місяців у виконанні 
першої особи держави можна пояснити особли-
востями її характеру, біографії, виховання, себто 
так чи так психологією. Але те саме, якщо мова 
про «колективний розум» режиму, вимагає ана-
лізу. Тут уже нічого особистого, сама лише логіка. 
Усвідомити й відчути мотивацію Партії регіонів, її 
принципи взаємодії, логіку прийняття рішень 
означає збагнути, чого від неї чекати надалі.
Узагалі-то наразі нічого доброго. Президент тягне 
час, а разом із ним це роблять представники партії, 
яка й формально, й фактично має вважатися прав-
лячою. Попри постійні, мало не від першого дня Єв-
ромайдану, розмови про потенційний розкол у та-
борі влади, про розгубленість і готовність частини 
депутатів перекинутися на бік народу, фракція ПР у 
парламенті й функціонери на місцях слухняно гра-
ють ту саму гру: ідуть на мінімальні поступки, вод-
ночас продовжують репресії, влаштовують войов-
ничі контрзаходи, мобілізують кримінальні еле-
менти, а головне – готуються проштовх нути свій 
уряд і саботують одну із ключових вимог повсталих: 
позбавлення президента диктаторських повнова-
жень способом повернення до старої Конституції. 
Зараз мова не про те, наскільки цей останній крок 
справді здатен вирі-
шити проблему, йдеться 
про ступінь контрольо-
ваності провладної сили. 
А воно, якщо добре за-
мислитися, зовсім не 
дивно. Саме для цього 
вона й створювалася, 
Партія регіонів...
Зараз уже не цікаво згадувати, як усе почина-
лося далекого 1997 року: один із десятків ки-
шенькових проектів, започаткований тогочасним 
мером Донецька й майбутнім спікером Верховної 
Ради (про що він, вочевидь, не здогадувався) з 
метою представити інтереси місцевих «донів» на 
противагу всемогутнім тоді «дніпропетров-
ським», але водночас без тіні фронди. Лишень 
конкуренція еліт. На якомусь етапі було зро-
блено спробу перетворити партію на загальнона-
ціональну, об’єднавши з кількома не менш штуч-
ними проектами: тоді в керівництві засвітилися 
такі знакові постаті, як Петро Порошенко, Лео-
нід Черновецький, Юхим Звягільський, Микола 
Азаров. То був сигнал: принцип справжньої пар-
тії влади в будь-якій «недодемократії» не геогра-
фічний, а клановий. До неї приймають когось не 
за те, що він земляк, а за те, що свій. Те, що ка-
дровий кістяк нинішніх регіоналів становлять 
саме донецькі, пояснюється виключно прагма-
тичними міркуваннями лояльності. Ну і, зрозу-
міло, певної ментальної спорідненості – ніяк не 
навпаки.

Якщо шукати найближчі аналогії для цієї орга-
нізації, то їх, зрозуміло, ніяк не знайдеш серед 
партій західного типу, де стрижень – передусім 
ідеологічні погляди, спільні цінності й бачення 
майбутнього, а вже потім постать лідера. Те, що 
дивує сторонніх спостерігачів, – кричущий брак 
сенсів у регіоналів, повний ідеологічний вакуум 
– є так само не недоліком, а засадничою харак-
теристикою спільноти. Як накаже «батя», так і 
буде. Накаже «в Європу» – трохи здивуємось, 
але слухняно рушимо туди, накаже «розвертай-
мося» – розвернемося. У цьому сенсі певна де-
кларована «проросійськість» регіоналів – радше 
поступка специфічним культурним запитам на-
чальства, а не гра на базовий електорат Сходу. 
Якби наказали, солдати партії слухняно вдяг-
нули б вишиванки й перейшли на державну 
мову на чолі з Кернесом і Колесніченком у пер-
ших рядах.
Насправді прототипи ПР – це водночас КПРС і... 
класична мафія. Від першої успадковано розгалу-
жену структуру, певні формальні бюрократичні 
ознаки й ритуали, які символізують спадкову на-
лежність до влади (а також уже згадану ідеоло-
гічну гнучкість, опортунізм), від другої – залізну 
дисципліну, принцип особистої відданості, не-
минучі санкції за відступництво і, звісно, грошо-
вий, суто економічний характер залежності, на 
якому тримається вся конструкція. Ну й, не 

останньою чергою, не-
формальний характер 
стосунків, який чинить 
опір інституалізації і 
перетворює (чи вже 
перетворив) політсилу 
на... звичайне злочинне 
угруповання, яке дик-

тує правила гри всій країні, апелюючи до най-
гірших начал у кожному підлеглому й без за-
йвих сентиментів ламаючи непокірних.

Реальна криза в регіонального ОЗУ (не плутати 
з комп’ютерним терміном) почалася тоді, коли 
належність до партії перестала бути парасоль-
кою від несподіванок. Вірні члени організації, 
котрі підтримували режим як особисто, так і ре-
гулярною чималенькою даниною, виявили, що 
їхній бізнес так само не захищений від зазіхань 
«ближнього кола», а ніякого фіксованого рівня 
внесків не передбачено, апетити начальства без-
межні. На це ще восени почали відкрито скар-
житися навіть привілейовані олігархи, що ж до 
середньої ланки, то вона, боюся, ненавидить 
своїх лідерів не менше, ніж пересічний майдані-
вець. І все-таки розраховувати на бунт, а тим 
більше переворот, як показують останні події, 
не варто. Спільнота, побудована на страху, роз-
валиться тільки тоді, коли зникне сам фактор 
страху. А власне коли бос усіх босів, capo di tutti 
capi, продемонструє свою неспроможність ка-
рати кожного ренегата, або, ще краще, просто 
відійде від влади. 

прототипи  
партії регіонів –  

це водноЧас кпрс і... 
класиЧна маФіЯ
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Єдиний аргумент, 
який зрозуміють на 

Сході, – 
економічний. 
Ідеологічно 
переконати 
виборців ПР 
нереально, 

принаймні зараз

боятися своїх
Соціолог Євген Головаха про те,  
хто й чому досі підтримує Януковича

т
ільки лінивий не каже сьо-
годні про різке падіння рей-
тингу нинішнього прези-
дента навіть у регіонах тра-

диційної підтримки Партії регіо-
нів та її беззмінного лідера. Од-
нак невблаганні цифри останніх 
со ціо   логічних досліджень свід-
чать, що свої 18–20% Янукович 
цілком зберіг. Ці люди проголо-
сували б за нього, якби вибори 
були сьогодні, й немає підстав 
сподіватися, що їхня думка змі-
ниться в найближчому майбут-
ньому. Про те, хто вони і чи 
здатні приймати іншу політичну 
позицію, Тиждень поспілку-
вався із заступником директора 
Інституту соціології НАН України 
Євгеном Головахою.

у. т.: опишіть, будь ласка, порт-
рет класичного представника 
«ядерного» електорату віктора 
Януковича.

– Тут можна виокремити 
кілька рис. По-перше, це майже 
на 100% російськомовна людина, 
що є істотним чинником, адже се-
ред україномовних громадян під-
тримка Януковича дуже низька, а 
за останні роки вона взагалі на-
близилася до статистичної по-
хибки. По-друге, це люди, які й 
досі мають радянську ідентич-
ність, тобто не пов’язують себе 
саме з Україною. Підкреслюю, не 
російську, а радянську. Зрозу-
міло, що більшість із них мешкає 
на Сході країни, адже там є еконо-
мічний фактор, що втримує, це-
ментує таке мислення, – заста-
ріла важка промисловість. Також 
чималий відсоток «вірних» Яну-
ковича – чиновницький апарат, 
який безпосередньо залежить від 
нього. І от саме цей прошарок від-
даний владі у всіх регіонах, хіба 

що на Заході люди дозволяють 
собі тихцем голосувати проти ни-
нішнього глави держави. 

у. т.: але якщо спостерігати за ан-
тимайданом, то там можна поба-
чити багато людей, хай і звезе-
них, але цілком ідеологічних, не 
тільки з передбачуваних у цьому 
сенсі криму чи сходу, а й із жито-
мирщини, кіровоградщини, ві-
нниччини. тобто з регіонів, де, 
здавалося б, немає великої про-
мисловості.

– Річ у тім, що електорат ПР і 
Януковича не має якоїсь визначе-
ної ідеології. І знову ж таки він не 
є носієм української ідентичності, 
орієнтуючись на СРСР, якого вже 
не існує. Але ідентичність у лю-
дини повинна бути завжди, від-
повідно в них вона також є, що-
правда, регіональна. І якраз за-

хист цієї регіональної ідентич-
ності – харків’янин, одесит, до-
неччанин, житомирянин тощо – ті 
люди й пов’язують із ПР. Захист 
від націоналізму та «бандерів-
ців», агентів Заходу тощо. Не 
дивно, що більшість із них стар-
шого, щонайбільше середнього 
віку. Цікаво й те, що саме цих мі-
фічних націоналістів, «західня-
ків», «екстремістів», які прийдуть 
до влади й нав’яжуть їм свою 
мову, культуру та світобачення, 
вони бояться значно більше, ніж 
Європи чи США, – ось такий па-
радокс. Тобто своїх бояться 
більше, ніж чужих. І підкреслю: 
переважна частина саме ядерного 
електорату таки мешкає на Сході, 
бо вже в Центрі підтримка Януко-
вича та ПР завжди мала більш си-
туативний характер. 

у. т.: а як ядерний електорат 
відреагував на європейські ви-

хляння Януковича зразка  
2013 року? соціологія свідчить, 
що на сході зросла підтримка 
євроінтеграції. Як це поєднати  
з підтримкою пр?

– Янукович таки вміє пере-
конувати, тож він зміг упевнити 
свого часу навіть частину влас-
них виборців, що їм таки треба 
до Європи. Додамо до цього, що 
той контингент вірить йому, 
мовляв, «батя знає, як нам буде 
краще». У виборця ПР немає аж 
такої боязні перед Європою, зате 
лишилися в голові всі острахи 
радянського агітпропу про «злих 
бандерівців». До цього доклада-
ється й російська пропаганда, 
яка нічим від радянської не від-
різняється та в полоні якої і 
далі живе електорат Януковича. 
Бо цей електорат неодмінно ди-
виться російське телебачення, де 
йому розповідають про факельні 
ходи, «галіцаїв», що роблять 
консерви з дівчат, «смерть воро-
гам» тощо.  

у. т.: то яким чином цьому 
виборцю можна донести іншу  
позицію? 

– Єдиний аргумент, який зро-
зуміють на Сході, – економічний. 
Тобто пояснити, чому особисто 
цим мешканцям вигідно, щоб 
Україна пішла до Європи від 
радянсько-бандитської форми 
управління, в якій ми існуємо за-
раз. Треба донести до них: якщо 
ці області потраплять до складу 
РФ, вони лише животітимуть й 
остаточно стануть депресивними, 
адже в Росії просто немає грошей 
на відновлення таких складних і 
затратних регіонів, як Донбас чи 
Крим. Тоді як у Європі, та й уза-
галі в зміні нинішньої системи 
імені Януковича, для них є ре-
альна альтернатива покращення 
їхніх статків, адже олігархи будуть 
змушені розвивати й реформу-
вати виробництво, підуть інвести-
ції тощо. Ідеологічно переконати 
виборців ПР нереально, принай-
мні зараз. 

спілкувався 
богдан 

буткевич

виборці партії регіонів –  
це лЮди, Які й досі маЮтЬ 
радЯнсЬку ідентиЧністЬ
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слідами «за єду»?
За час свого існування ПР трансформувалася в квазіблок усіх 
провладних сил у країні. Ця риса й має визначити логіку її розпаду

н
ині тільки й мова про пер-
спективи переформату-
вання парламенту, ство-
рення антипрезидент-

ської більшості та повернення в 
дію Конституції парламентсько-
президентської республіки як 
один із основних можливих не-
силових варіантів виходу з 
кризи. Розстановка сил у ВР 
така, що досягнути цього не-
можливо без розпаду фракції 
Партії регіонів. Потужний тиск і 
залякування депутатів особисто 

Віктором Януковичем свідчить 
як про високу ймовірність роз-
колу, так і про неготовність поки 
що регіоналів до такого кроку. 
Тиждень вирішив пригадати 
історію формування ПР, її сучас-
ного персонального складу та 
накопичення внутрішніх супер-
ечностей, які могли б призвести 
до її фрагментації. 

«Як гартуваласЯ сталЬ»
До початку 2000-х сучасна Пар-
тія регіонів формувалася як 
об’єднання переважно доне-

цького червоного директорату і 
партфункціонерів-адміністраторів. 
Ще 1992-го Валентин Ландик ви-
ступив одним із ініціаторів Пар-
тії труда, яку певний час очолю-
вав Микола Азаров. У жовтні  
1997 року, напередодні парла-
ментських виборів 1998-го, що 
мали пройти за змішаною систе-
мою (попередні відбувалися 
тільки за мажоритарною), було 
створено Партію регіонального 
відродження України (ПРВУ), 
яку очолив тогочасний міський 

голова Донецька Володимир Ри-
бак. Однак на перших виборах 
вона отримала лише 0,9% і про-
хідний бар’єр не подолала. 

На початку 2000-х розпоча-
лася активна політична структу-
ризація регіональних еліт, які 
прагнули збільшити свій вплив у 
країні через парламент. У жовтні 
2000 року відбулося об’єднання 
ПРВУ з Партією труда, а також 
партіями «За красиву Україну» 
Леоніда Черновецького, «Солі-
дарність» Петра Порошенка та 
Всеукраїнською партією пенсіо-

нерів. На чолі новоствореної по-
літсили стали Порошенко, Рибак 
і Ландик. А серед членів президії 
виявилися, зокрема, Микола Аза-
ров, Юхим Звягільський та Лео-
нід Черновецький. 

Під час політичної кризи на-
весні 2001 року її було реоргані-
зовано – позачерговий з’їзд пере-
йменував її в Партію регіонів. 
Формальне керівництво пере-
йшло до рук тоді голови Держав-
ної податкової адміністрації Ми-
коли Азарова. Контроль пере-
брали на себе донецькі, витіс-
нивши інших учасників на треті 
ролі. ПР публічно почав підтри-
мувати очільник Донецької ОДА 
та облради Віктор Янукович, зу-
силлями якого відбулася то-
тальна мобілізація на її під-
тримку місцевого адміністратив-
ного та бізнесового ресурсу, а 
першим заступником Азарова 
наприкінці 2001-го став перший 
заступник Віктора Федоровича в 
ОДА Андрій Клюєв. Тоді такі 
гравці, як Петро Порошенко та 
Леонід Черновецький, дистан-
ціювалися від ПР та інтегрува-
лися до «Нашої України» Ві-
ктора Ющенка. 

«всєх пастроім!»
Парламентські вибори 2002 року 
виявили найвищу ефектив-
ність саме донецьких регіо-
нальних еліт у використанні 
адміністративного та бізнесо-
вого ресурсу для отримання 
потрібного владі результату 
волевиявлення. Вони сигналі-
зували про початок «зіркового 
часу» регіоналів. ПР взяла 
участь у кампанії в складі про-
президентського блоку «За 
єдину Україну!» («За ЄдУ!»), 
який очолив тогочасний глава 
АП Кучми Володимир Литвин, 
але 16 із 18 округів по всій кра-
їні, де цей блок переміг за пар-
тійними списками, забезпе-
чила саме Донецька область. 
Лише в ній «За ЄдУ!» вийшов 
на перше місце та здобув 
36,8%, тоді як у решті країни – 
тільки 8,2%. 

автор: 
олександр 

крамар

Наступаючи на п’яти
В інших регіонах Південного Сходу розрив 
ПР та опозиційної трійки скоротився до 
мінімуму, а в деяких із них став 
позитивним для опонентів влади
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Спираючись на свій внесок у 
результат партії влади, донецькі 
висловили претензію на порт-
фелі прем’єр-міністра, міністра 
фінансів та низку інших у коалі-
ційному уряді. На тому етапі ПР 
видавалася монолітною вузько-
регіональною політсилою, однак 
уже з 2003–2004-го розпочався 
процес активного залучення до її 
складу місцевих еліт з інших 
регіо нів (включно з централь-
ними та західними) на основі ло-
яльності до прем’єра й кандидата 
від влади на посаду президента 
Вік тора Януковича. Це стало по-
ступово розмивати донецький 
кістяк партії. 

усе менШе місцЯ
Пік популярності ПР поміж ви-
борців припав на помаранчевий 
період, коли вона сконцентру-
вала симпатії левової частки гро-
мадян, невдоволених ситуацією 
в країні, й водночас поглинула 
більшість політичних сил на сво-
єму електоральному полі. Так, 
на виборах 2006-го регіонали 
неочікувано для самих себе 
отримали 32,14% голосів (у ре-
зультаті до ВР потрапило чи-
мало випадкових людей), у 
2007-му – 34,4%, тоді як через 
п’ять років – лише 30%. 

Однак поповнення її лав «не-
офітами» з кожною наступною 
виборчою кампанією посилю-
вало внутрішню конкуренцію та 
конфлікти. У 2005-му ПР погли-
нула політичну партію «Нова де-
мократія» багаторічного очіль-
ника Харківської ОДА, а після 
Помаранчевої революції голови 
облради Євгена Кушнарьова. 
Цей політик керував виборчим 
штабом під час перегонів 2006 
року. У ньому вбачали можливу 
альтернативу Вікторові Януко-
вичу як лідерові, але 2007-го за 
загадкових обставин Кушнарьов 
загинув на полюванні. Нова 
хвиля поповнення відбулася 
після повернення Януковича на 
посаду прем’єр-міністра у 2006–
2007-му, особливо в результаті 
«тушкування» низки депутатів 
від «Батьківщини» і «Нашої 
України» навесні 2007 року. Пе-
ред достроковими виборами 
2007-го до ПР влилися вихідці із 
СДПУ(о) (Нестор Шуфрич, Ми-
хайло Папієв), «Трудової Укра-
їни» (Валерій Коновалюк), Рес-
публіканської партії (Юрій 
Бойко), «Віче» (Інна Богослов-
ська), ПППУ (Анатолій Кінах), 

тушки з БЮТ та «Нашої Укра-
їни». 

Водночас їхня подальша доля 
в ПР підтвердила, що доміную-
чим принципом у політсилі була і 
є система самопожирання, яка 
завжди завершувалася маргіналі-
зацією «поглинутих». І ось пока-
зові приклади: Євген Кушнарьов, 
Анатолій Кінах, Валерій Конова-
люк, Сергій Тігіпко. Несприятли-
вим виявився також досвід взає-
модії з ПР для Володимира Лит-
вина, Петра Порошенка та Ві-
ктора Балоги. Попри амбітні 
плани щодо такої співпраці, аж 
до завоювання партії зсередини, 
вони швидко перетворювалися в 
політичній силі на малозначу-
щий планктон, із яким дедалі 
менше рахувалися і в уряді, і в 
системі виконавчої влади зага-
лом. Аналогічна доля спіткала й 
старих адміністраторів та черво-
них директорів, які свого часу 
стояли біля витоків політичної 
сили.

претензіЯ на спадщину 
кпрс
За результатами парламентських 
виборів 2012 року ПР стала пре-
тендувати на статус консолідова-
ної партії влади, якої в такому ви-
гляді в Україні не було від часів 
заборони КПРС 1991-го. Виявом 
відповідних прагнень став тиск 
на мажоритарників щодо їх без-
посереднього входження до 
фракції ПР, а не зручнішого для 
них із низки причин створення 
окремих зорієнтованих на прези-
дента чи уряд груп і фракцій.  
Вочевидь, тут мала місце спроба 
мінімізувати ризики розповза-
ння провладного конгломерату 
депутатів за прикладом прокуч-
мівської більшості зразка 2002–
2004 років, сформованої на 
основі блоку «За ЄдУ!». 

Проте такий підхід не змінив 
головного: сучасна фракція Пар-
тії регіонів по факту стала квазі-
блоком різноспрямованих полі-
тичних груп, а абсолютизація ме-
ханічного розширення її кадро-
вого потенціалу, не давши такої 
бажаної однопартійної більшості 
(максимум, який вдалося зі-
гнати, – лише 210 депутатів), на-
томість розмила внутрішні підва-
лини єдності політсили. Остан-
нім етапом еволюції ПР, що стар-
тував нещодавно, стало стрімке 
посилення в її межах «Сім’ї», що 
вийшло на фінішну пряму восени 
2013 року, коли до політради ПР 

потрапили відразу сім урядовців 
на чолі з Арбузовим. 

При цьому сучасна ПР виріз-
няється вкрай строкатим спла-
вом. Креатури різних олігархів, ре-
лікти червоного директорату та ще 
комуністичних партфункціонерів-
адміністраторів, інтегровані під 
час президентської виборчої кам-
панії 2004-го та парламентської 
2007-го, представники ще куч-
мівської партії влади, примусово 
поглинуті пізніше (особливо 
після 2010 року) представники 
великого та середнього бізнесу в 
різних регіонах, частина функці-
онерів із «Нашої України» тощо. 
У фракції присутні численні 
групи колишніх литвинівців, 
сильноукраїнців, бютівців та на-
шоукраїнців. Більшість із них 
нині і є «болотом» незалежно від 
того, у якій традиційній групі 
впливу числяться. Вони хоч зараз 

готові переорієнтуватися на но-
вий центр сили чи то на уламках 
нинішньої ПР, чи то однієї з нині 
опозиційних сил.

У деяких представників фрак-
ції ПР у парламенті та радах різ-
них рівнів залежно від регіонів 
часто діаметрально протилежні 
погляди на питання як внутріш-
ньо-, так і зовнішньополітичної 
стратегії. Й об’єднує всю цю різ-
ношерсту публіку лише боязнь 
втратити ті вигоди, які надає їм 
перебування в партії влади, та на-
кликати на себе гнів президента, 
який усе ще стоїть на вершині не-
формальної піраміди й контро-
лює карально-репресивний апа-
рат. Така логіка їхньої поведінки 
свідчить про те, що єдиний мо-
тив, який може змусити пред-
ставників владного табору поки-
нути його, – страх лишитися без 
преференцій, котрі надає їм пере-
бування у владі, за невчасного 
«виходу з гри» та втрата Януко-
вичем і «Сім’єю» можливості ре-
ально загрожувати їм після по-
чатку «бунту». 
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«нелогічна» поведінка  
партії регіонів: спроба аналізу

п
олітологи нервуються, дивуються й обурю-
ються: в Україні політична криза, гострий сус-
пільний конфлікт на межі громадянської ві-
йни, пахне дефолтом та економічним колап-

сом, а членство Партії регіонів, у якій багато мільяр-
дерів і мультимільйонерів, поводиться якось напро-
чуд флегматично. Немає гучних колективних заяв 
(якщо не звертати уваги на те, що «прошепотів» Рі-
нат Ахметов), рішучих демаршів, не спостерігається 
втеча політичних «щурів», хоча корабель якщо й не 
потопає, то явно і небезпечно нахилився на один 
борт. За винятком кількох осіб, ніхто не покинув ані 
лав ПР, ані її парламентської фракції. Партія регіонів 
залишається монолітом, хіба що з деякими подряпи-
нами. Опозиційні аналітики вже просто знемагають: 
коли ж, коли вона розвалиться, коли станеться бунт 
на кораблі, коли розпочнеться внутрішньопартійний 
заколот? А його все немає і немає… Політологи 
слушно, коли заявляють, що авторитарний режим 
неможливо змінити, якщо не відбувається розкол 
керівних еліт. У цьому сенсі перспективи української 
демократії поки що не найкращі.
Однак виникає питання: а 
може, то поведінка і мис-
лення аналітиків є нелогіч-
ними, натомість у ПР із 
цим усе гаразд? Опози-
ційна аналітика щодо 
останньої постійно прова-
люється, як на мене, тому 
що теоретики розглядають її як таку собі зви-
чайну політичну партію. А насправді вона нею 
не є, як не була партією ВКП(б) – КПРС, як не були 
партіями НСДАП, структура Беніто Муссоліні, «Іс-
панська фаланга» генерала Прімо де Рівери, як не є 
сьогодні партією «Единая Россия» Владіміра Путіна. 
Є поважні причини вважати ПР позапартійною і на-
віть узагалі позаполітичною структурою, що спира-
ється (цілком не випадково!) на ті регіони України, 
де ще панують донаціональні форми самосвідомості. 
Політологів уводить в оману те, що ПР лише маску-
ється (і, слід зазначити, досить вдало) під політичну 
партію. Це «партія нового типу», а фактично зовсім 
не партія. За такого погляду на неї все стає на свої 
місця і в діяльності об’єкта починає простежуватися 
логіка, подеколи залізна. Розуміння стає ще глиб-
шим, якщо взяти до уваги місце історичних «поло-
гів» згаданої структури – суперіндустріалізований (з 
усіма соціально-побутовими наслідками цього), 
украй радянізований і криміналізований Донбас 
90-х років минулого століття, де історія творила нову 
еліту в специфічних молодіжних угрупованнях на 
тлі соціально-гуманітарного лиха, що за масшта-
бами наближалося до катастрофи. Тоді з’ясувалося, 
що всі ті велетні соціалістичної промисловості (для 
багатьох населених пунктів вони були містоутворю-
ючими, ) насправді нікому не потрібні, а є лише бо-
лісним тягарем для держави. Сотні тисяч людей 
опинилися сам на сам із ворожим соціальним сві-

том, де порятунок потопаючих був справою рук са-
мих потопаючих.
Такі особливі обставини формують особливий ха-
рактер організацій, що виникають. Колись в анало-
гічних умовах селяни Сицилії для самозахисту під 
окупацією середньовічної Іспанії створили мафію на 
сімейно-клановій основі зі звичаєм омерти – абсо-
лютної відданості своїм (родині, клану) і закритості 
для чужих у формі неспівпраці, бойкоту, ізоляції чу-
жинської влади. «Свій до свого по своє» – так це на-
зиватиметься на Галичині під польською окупацією. 
Проте якщо в галичан такий комплекс сформувався 
на національно-патріотичній основі, то на Донбасі 
він набув потужної кримінальної складової. Достат-
ньо лише згадати «кредитну історію» багатьох чіль-
них діячів цього співтовариства… А звичаї Донбасу 
1990-х років були вельми суворими. Тому й дотепер у 
ПР панують інші, відмінні від тих, що в звичайних 
партіях, форми внутрішньої консолідації, відпові-
дальності та стимулювання. Без урахування цих осо-
бливостей усі високонаукові розвідки про політичну 
поведінку регіоналів будуть неминуче поверховими і 

нічого не пояснюватимуть 
громадськості. До речі, 
наші політологи чомусь не 
звернули уваги, що й у 
2005 році, після нищівної 
поразки на президент-
ських виборах Віктора 
Януковича, після шоку По-

маранчевої революції, Партія регіонів, незважа-
ючи на природну деморалізацію, практично не 

мала «дезертирів», не розпалася, відразу ж якимось 
чином у зародку заблокувавши процес «тушканіза-
ції». Отже, її механізми (безвідносно до права і мо-
ралі) внутрішньої консолідації є дуже дієвими. 
На перший погляд, поведінка верхівки ПР, її, ска-
зати б, «патриціїв» чи «хрещених батьків» (кому як 
більше подобається) справді видається дивною, 
якщо не парадоксальною. Треба щось робити, бо 
громадянське протистояння з перспективою парти-
занської війни чи того, що в Латинській Америці на-
звали міською герильєю, нікому не гарантуватиме 
збереження нерухомого майна, підприємств та й 
особистої безпеки. Здавалося б, люди, які розпоря-
джаються мільярдними активами, що вимагає при-
наймні рівня інтелекту, не нижчого від середнього, 
мали б усе це розуміти. А вони демонструють стан 
прострації. Усе кудись котиться, а з їхнього боку жод-
них спроб зупинити процес. Збожеволіли? Чи все по-
яснюється іншими обставинами? Схоже на те, що 
вони таки все розуміють. Просто не можуть поки що 
вибудувати ієрархію пріоритетів, точніше загроз, які 
умовно поділяються в їхній уяві на безпосередні, від-
далені та абстрактні. Сам поділ також зумовлений їх-
ньою ментальністю і світоглядом. Оскільки ця пу-
бліка здебільшого денаціоналізована, національно 
байдужа (хоча є й відверті українофоби) та геть по-
збавлена українського сентименту, згаданий чинник 

політологів уводитЬ  
в оману те, що пр лиШе 
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у їхніх розрахунках відсутній і на поведінку не впли-
ває, на відміну від могутнього егоїстичного реф-
лексу, що часто править у них за розум. Крах, що на-
сувається на країну, їх зачіпає, бо несе в собі цілком 
можливі неприємності для них особисто. Але то за-
гроза певною мірою віддалена, оскільки є набагато 
актуальніші ніші. Це можна пояснити на прикладі 
мотивації червоноармійців часів так званої Великої 
Вітчизняної війни. Коли солдатові треба було йти в 
атаку, для нього то була реальна загроза загинути від 
черги німецького кулемета MG із його божевільною 
швидкострільністю. Однак то була віддалена і про-
блематична загроза порівняно з гарантованим по-
стрілом у потилицю з гвинтівки чи автомата бійця 
загороджувального загону НКВД. Ця смерть була од-
нозначною і неминучою. Від німецької кулі був шанс 
ухилитися, врятуватися. Тому був сенс (доволі раціо-
нальний) іти в атаку, що й вимагалося. 
Для нинішніх регіональних олігархів і партійних 
«патриціїв» громадянська війна, розпад України 
тощо – це щось надто теоретичне, а є речі жорстко 
практичні. Ось, припустімо, вийде сьогодні депутат 
зі складу ПР (тим більше свій, донецький). І що тоді? 
Чи не означатиме це, що завтра його оголений труп 
зі слідами катувань знайдуть у лісі десь під Києвом, а 
в офіційних ЗМІ скажуть, що людина померла від 
переохолодження? Якщо таке стається з учасниками 
Майдану (до речі, як стверджують незалежні екс-
перти, ексцеси чомусь тра-
пляються у квадраті непода-
лік навчальної бази МВС), то 
чому такого не може бути зі 
«зрадниками»? І це набагато 
страшніше для олігархів, ніж 
громадянська війна, і це за-
гроза не гіпотетична і не за-
втрашня, це те, що тяжіє над 
кожним сьогодні. А є ще по-
збавлення майна, бізнесу, 
привілеїв тощо. Та й із ниніш-
ньою «правовою» системою питання про ув’яз-
нення для «штрейкбрехера» може бути вирі-
шено без проблем. Політологи часто перебільшують 
інтелектуальну потугу регіональної «аристократії», у 
якої нерідко на першому місці не логіка, а інстинкти, 
легендарна «чуйка». У цій системі координат осо-
биста безпека є значно сильнішою емоцією, ніж без-
пека України. Тому банальні страх і боягузтво не 
треба скидати з рахунку. Якщо навіть у відносно «ве-
гетаріанські» часи Леоніда Кучми «орли Кравченка» 
(тодішнього шефа МВС) були готові виконати будь-
який наказ, то що вже казати про сьогодення. А 
«орлам Кравченка», на відміну від нинішніх берку-
тівських керівників МВС, ще було що втрачати…
Тож нашій опозиції не варто будувати свої розра-
хунки на розпаді Партії регіонів, масовій втечі чи 
зраді в її лавах, бо ПР має зовсім іншу структуру. В її 
основі – вождь із неофіційними (а отже, ніким не 
контрольованими) далекосяжними повноважен-
нями диктаторського штибу, якому підпорядкову-
ються державні і, можна передбачати, партійно-
організаційні репресивні структури. Уся ця організа-
ція становить тричленну систему: ватажок – довірені 
виконавці – партійна біомаса плюс коло особливо 
наближених людей, яких називають «Сім’єю». До-
поки не буде усунутий системотворчий чинник цього 
феномену – ватажок (мається на увазі втрата ним 

влади над кланом, втрата впливу, авторитету, здат-
ності навіювати страх), машина псевдопартії працю-
ватиме хоч і не бездоганно, але цілком прийнятно 
для «Сім’ї». Проте є ще одна дуже важлива особли-
вість. Сьогодні сила лідера Партії регіонів і слабкість 
України полягає в тому, що за нашим президентом 
стоїть президент РФ, який ухвалює рішення щодо 
долі України. Отже, наша країна (і про це свідчать 
постійні подорожі Януковича до РФ) перебуває під 
зовнішнім управлінням, а її керівники є виконав-
цями планів, що пишуться за межами Батьківщини. 
Зокрема, як стверджують деякі спостерігачі, Москва 
весь час вимагає від Януковича застосування щодо 
протестувальників силового сценарію. Якщо таке 
станеться, теза про зовнішнє управління (а це озна-
чає втрату суверенітету і перетворення на кремлів-
ський протекторат) здобуде беззаперечне й оста-
точне підтвердження. 
У такому контексті великі сумніви викликає заява 
нардепа від «Батьківщини» Андрія Шевченка про 
наявність групи депутатів під орудою Сергія Тігіпка, 
які нібито готові покинути фракцію ПР. Знаючи 
пана Тігіпка, дуже важко повірити в таку відчай-
душну революційність. Можливо, його «сміливість» 
дещо стимулюється тим, що він не є представником 
донецького ядра Партії регіонів і на нього не поши-
рюються особливі зобов’язання та специфічна ло-
яльність.

Справді, в ПР є певне коло 
«перевербованих» людей, 
які після перемоги біло-
синіх на президентських пе-
регонах 2010 року стали чи-
мось на зразок «бойового 
трофея» Партії регіонів, не 
будучи для неї політично і 
(над усе!) територіально сво-
їми. Тому й ставлення до них 
не таке вимогливе і безкомп-
ромісне, як до своїх. А, як ві-

домо, чужий зрадити не може, зрадити може 
тільки свій. Навіть якщо Андрій Шевченко має 

рацію, лишається незрозумілим, чи довго ще Тігіпко 
та його соратники перебуватимуть у політичній за-
сідці, якого моменту і скільки ще вони очікувати-
муть… Однак у будь-якому разі притаманні нашій 
опозиції екзальтовано-переможні вигуки явно випе-
реджають реальні події. Тут варто згадати душевний 
виступ на Майдані регіонала Віталія Грушевського, 
який опозиція проголосила його розривом із цією 
структурою, проте, як завжди, поквапилася. Потім 
сам нардеп виправдовувався з телеекрана, поясню-
ючи, що опозиція його неправильно зрозуміла і при-
писала йому те, чого він не хотів. А хотів він лише по-
спілкуватися з народом на Майдані. 
Можливо, таким способом Андрій Шевченко нама-
гається якось підштовхнути периферійний проша-
рок фракції ПР у парламенті до політичної втечі в ін-
тересах самозбереження. Подивимось, але поки що 
шальки терезів не схилилися на той чи той бік про-
тистояння, а це означає, що ненадійні елементи ПР і 
далі вичікуватимуть слушного моменту, щоб, як ка-
жуть наші північно-східні сусіди, «дєлать ногі», 
тобто тікати. Крім того, найближчим часом ми поба-
чимо, яке завдання дістав у Сочі пан «гарант». У ни-
нішніх умовах це суттєвіше, ніж перманентний і на 
сьогодні безплідний «броунівський рух» у ВР… 

у пр пануЮтЬ інШі, 
відмінні від тих, що в 

звиЧайних партіЯх, 
Форми внутріШнЬої 

консолідації, 
відповідалЬності та 

стимулЮваннЯ
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донецький брат бачить тебе

п
онад 10 років тому автор цих рядків записав 
розлоге інтерв’ю з високопосадовцем од-
ного з ключових економічних відомств. То-
дішній президент Леонід Кучма саме пере-

бував у лікарні, проте для чогось потелефонував 
цьому чиновникові під час нашої зустрічі, вже 
майже вночі (інтерв’ю почалося на кілька годин 
пізніше від призначеного часу). Розкривати зміст 
розмови з гарантом мій співбесідник не побажав, 
натомість уже під час вичитки інтерв’ю від себе до-
писав туди палке побажання президентові якнай-
швидше видужувати «на благо України». 
То була єдина правка в усьому чималенькому тек-
сті, тож жест неабияк повеселив редакційний ко-
лектив. Але зовсім інакше ця історія згадалася за 
кілька років, коли той високопосадовець (уже ко-
лишній) фактично добровільно став свідком у кри-
мінальному розслідуванні з тонких питань прива-
тизації, розпочатому новою, помаранчевою вла-
дою. Сьогодні екс-чиновник – член політради Пар-
тії регіонів, поважний депутат ВР від цієї політ-
сили, одне з її «телевізійних облич». Ви всі його 
знаєте. Звуть його Михайлом, а по батькові Васи-
льовичем.
У «чинопочитанії», як і в перебіганні на бік ворога, 
немає нічого специфічно донецького. Після при-
ходу до влади Віктора Януковича у 2010 році со-
ратники тієї самої Тимо-
шенко теж масово побігли 
в табір переможців. Вод-
ночас наш герой – типо-
вий успішний регіонал: 
виходець із Росії, кар’єру 
робив на Східній Україні, 
українською володіє до-
бре, але воліє говорити 
російською з типовим 
донбаським акцентом. 
Утім, не це є головними 
рисами функціонерів від ПР. Перша й визна-
чальна їхня риса – віра у Вертикаль. 
Коріння цієї віри зрозуміле. Край великої проми-
словості з підприємствами «союзного подчінєнія». 
Чітка звітні  сть знизу вгору. Чітке надходження 
грошей згори вниз. Від бандитських вер  тикалей 
1990-х це принципово не відрізнялося. Сила в того, 
у кого сила. 
Зневага до «маленького громадянина» – зворот-
ний бік медалі. Ця зневага так само вихована до-
свідом. Сьогодні часто забувають, що Донбас був 
авангардом масового протестного руху за часів 
пізнього СРСР та ранньої незалежності. Зокрема, 
позачергові парламентські та президентські ви-
бори 1994 року передусім були викликані масо-
вими страйками й мітингами донбаських шахтарів 
у липні 1993-го. 
Проте, як тільки тодішній президент Леонід 
Кравчук погодився на переформатування влади, 
а один із найбільших «вугільних генералів» 
Юхим Звягільський став першим віце-прем’єром, 
масові протести швидко зійшли на пси. Червоні 
директори шахт і заводів, що спочатку підтриму-

вали народні виступи, надаючи приміщення, 
транспорт, зв’язок, самі ж і придушили їх – 
мовчки, навіть без спецназу й буквально за 
кілька днів. Тодішній ривок донецьких на Київ 
не вдався: їх обійшов дніпропетровець Леонід 
Кучма, на якого поставили чимало промислов-
ців, що небезпідставно побоювались апетитів мо-
лодого донецького капіталу. Та вже в 2003 році 
сам же Кучма змушений був поставити на вису-
ванця Донбасу Януковича. І хоча останній до-
мігся влади лише в 2010-му, старі добрі методи 
маніпуляції «громадською думкою» і далі посі-
дають почесне місце в арсеналі політичних при-
йомів ПР.
Наслідок усього цього – політичні вихованці краю 
териконів звикли до маніпуляцій народним не-
вдоволенням на свою користь, а тому не здатні по-
вірити в будь-які самостійні виступи «лохторату». 
Тим паче в самопідтримку протесту протягом 
тижнів і місяців. Власний досвід переконує регіо-
налів, що за будь-яким бодай трохи помітним ви-
ступом мас повинні стояти лялькарі з числа опози-
ції, іноземних спецслужб тощо. Без зовнішнього 
впливу народний виступ неможливий – ось яке 
«кредо» Партії регіонів.
Найжахливіше, що цю думку значною мірою поді-
ляє й типовий виборець ПР. Адже він бачить на 

власні очі «добровільно-
примусову» організацію 
антимайдану і, природно, 
схильний вважати, що 
Майдан «організовано» 
якимсь аналогічним спо-
собом…    
Ставлення донецьких до 
журналістів – логічний 
наслідок усього сказаного 
вище. 21 січня мер Доне-
цька Олександр 

Лук’янченко публічно закинув журналістові 
Віталію Сізову: «Виталик, ты всю жизнь искал, что 
кто где не так сделал!». Головним звинуваченням 
тут було не те, що донецькі чиновники скоювали 
злочини, а те, що журналіст, бачте, «має нахаб-
ство» публікувати відомості про нескромні доходи 
(й витрати) високих чинів. З погляду Партії, це 
гріх, і прощення за нього немає. 
Але якби лише з погляду Партії! Відеозапис «дис-
кусії» Лук’янченка та Сізова показує, що чимало 
представників ЗМІ, підконтрольних місцевим 
органам влади Донбасу, буквально аплодували 
заявам Лук’янченка. Інакше кажучи, тамтешні 
«журналісти» вважають своєю місією не «інфор-
мування населення», але вихваляння дій місцевої 
влади. Будь-якої. Аби тільки влада.
Це відображає тамтешнє ставлення до ситуації в 
усій країні. Населення повинне (і має право) лише 
захищати та підтримувати місцеву владу. Якщо в 
Києві сидять «свої», то підтримувати Київ. Якщо 
«чужі», то відкидати їх, називаючи «окупантами». 
Нехай навіть ці «окупанти» будуть із сусідніх Дні-
пропетровська чи Харкова. 

політиЧні вихованці 
краЮ териконів звикли 

до маніпулЯцій 
народним 

невдоволеннЯм  
на своЮ користЬ
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маракуя для виборця пр

б
ідні люблять багатих, або овечки люблять 
вовків. Не логічно? А яка логіка в голосу-
ванні бідних виборців Сходу та Півдня 
України за верхівку Партії регіонів, що є 

всуціль багатими – «до нєпрілічія» – на тлі шах-
тарських та інших промислових містечок чи по-
ліських сіл, де вже немає навіть пошти, не кажучи 
про лікарню? 
Почати варто здалеку. Мій батько, колгоспний «ку-
дипошлють», не вважав за гріх прихопити кілька 
кілограмів буряків додому чи привезти полови в 
жнива для мішки свиням. При цьому він поясню-
вав свою крадіжку просто: мовляв, у мого батька й 
діда забрали в колгосп, то я частину свого повер-
таю собі. Звісно, вкрасти в сусіда – то був для нього 
гріх. Але все ж загалом колгоспна система при-
вчала красти. Хоч і трошки. Інакше не виживеш. 
Точно так було на заводі: моя сусідка, це вже в місті, 
смакуючи згадувала радянські часи, коли вона 
працювала на м’ясокомбінаті й звідти носила ков-
баси у ліфчику. Як ви думаєте, за кого вона голосу-
вала всю дорогу? Правильно, за комуністів і регіо-
налів. «Двоє моїх двоюрідних братів живуть на За-
хідному Донбасі й працюють на шахті Ахметова, 
– розповідає чернігівський підприємець Сергій Бе-
рестовий. – І вони несамовито захищають мільйо-
нерів із ПР. Довести їм щось неможливо – це все 
одно що розповідати про маракую тим, хто її в очі 
не бачив. Точно так їм про свободу». 
Зрештою, яким є життя шахтарів? «Піднялися, від-
працювали, бахнули, вирубилися. Газет і книжок 
вони не читають. Дивляться тільки «Інтер». Вихід-
ний – знову бахнули чи посиділи за гральним ав-
томатом», – описує жит  тя 
своїх донецьких родичів 
Сергій Берестовий. Викла-
дач Києво-Моги ля н    ської 
академії Олексій Курін-
ний, виходець із Донбасу, 
ситуацію на Сході та в 
Криму порівнює з Єгип-
том: «Тобто є мусульман-
ська більшість, значною 
мірою пасивна. Вона, втім, 
обирає радикалів – партію «Брати-
мусульмани». У нас на буденному рівні кожен 
донецький намагається закорефанитися, здружи-
тися, знайти спільне («А у мєня тьотка із Западной 
Украіни»), але у підсумку від їхнього імені говорять 
явно промосковські радикали: Левченко, Колесні-
ченко та ін. Є свої «копти» – помаранчевий електо-
рат, але він змушений рухатись у фарватері волі 
більшості чи принаймні голосно не заявляти про 
свою волю». 
Ті, хто голосує за комуністів і регіоналів, у поза-
чассі. «Ситуація не вкладається в класичні схеми 
політології, – оцінює президент Чернігівської ре-
гіональної торгово-промислової палати Костян-
тин Іванов. – Це люди поневолені. Якщо гово-
рити про шахти, то вони були елементом караль-
ної сталінської системи. Тому і вважають там 

кайдани запорукою стабільності». Погоджується 
з ним і київський політолог Володимир Горбач: 
«Це не пролетаріат, це закріпачені робітники, що 
не мають іншої альтернативи заробітку, окрім як 
на приватизованих мануфактурах. Фактично 
йде ть  ся про вірність рабів своїм господарям». 
Десь траплялося на очі дуже характерне опиту-
вання: частина людей на Сході не вважають себе 
українцями, а Україну – Батьківщиною, бо ні 
мова, ні історія, ні культура українські їм не 
щемлять. Але й не зараховують себе до росіян і 
не хочуть у Росію. Отака екстериторіальність. 
Але ж як бідні рвуть душу за багатих, котрі їх об-
бирають?! Та просто ці бідні пам’ятають 1990-ті 
роки, коли взагалі зарплати не було, коли закрива-
лися підприємства. Чомусь вони не бачать 
причиново-наслідкового зв’язку, щоб зрозуміти: 
через їхнє ж голосування і закривалися. Тому коли 
сьогодні Леонід Кучма – архітектор олігархічного 
капіталізму – з гордістю каже: «От критикують олі-
гархів, а я їду, дивлюся, що підприємство димить, 
значить, чудово, бо працює», то виборець Партії 
регіонів і комуністів його розуміє і підтримує. 
Безумовно, оце своєрідне гетто екстериторіаль-
ності мало би бути зруйноване… смаком маракуї. 
Навіть коротенькі поїздки луганських чи харків-
ських дітей на Галичину на Різдво кардинально 
міняють уявлення про Україну. Але це дрібний 
приклад. Що казати про всю ідеологічну машину 
держави, якщо країна не зшита єдиною мережею 
телебачення, газет, книготоргівлі?
У Криму я не можу купити навіть парламентський 
«Голос України», не кажучи вже про «День», 

«Український тиждень» 
чи «Дзеркало тижня». Не 
почуєш української му-
зики (агов, хто в Криму 
захистив радіостанцію 
«Бриз»?!). А єдина украї-
номовна газета «Кримсь-
 ка Світлиця» існує тіль  ки 
завдяки подвижництву 
редактора Віктора Качу-
 ли. Вахтанг Кіпіані нещо-

давно побував на восьми Майданах України і 
вражається, наскільки Схід покинутий опози-

цією: «Хай би вже всі опозиційні партії оголосили, 
що вони відмовляються займатися цими регіо-
нами, і будували б собі Україну без них!». 
А в Чернігові якось стало нудно слухати політін-
формації на нашому Майдані, і я пішов подиви-
тися на антимайдан. Там були три категорії: бю-
джетники, яких пригнали, розказавши, що без ПР 
не буде зарплат, ідейні комуністи (їх найменше) і 
росіяни, котрі приїхали сюди за часів СРСР. Одна 
бабуся мені казала, що вона 40 років відпрацю-
вала на Хімволокні, а я хочу її змусити говорити 
українською мовою. І ці категорії опозицію просто 
не чують. Навіть фізично. А що влада краде? Так 
вони переконані, що інакше не можна. Ось вам і 
маракуя! 

Частина лЮдей на сході 
не вважаЮтЬ себе 

українцЯми,  
але й не зараховуЮтЬ 

себе до росіЯн



автор:  
оксана 

хмельовська

«забанений» бізнес 
регіоналів
Як діє бойкот товарів компаній, що належать представникам влади

«к
упуючи товари чи 
послуги, які нале-
жать олігархам, 
близьким до Партії 

регіонів, ви підтримуєте режим 
Януковича, озброєний «Беркут» 
і всіх тітушків», – пояснює акти-
віст, роздаючи біля метро лис-
тівки зі списком «забанених» ре-
гіональських бізнесів. У переліку 
півтора десятка банків, при-
близно 20 ЗМІ, три компанії, що 
торгують нафтопродуктами, по-
над десяток різних продуктових 
мереж, кілька аптек і закладів 
харчування. За 25 хв кияни роз-
мітають близько 500 примірни-
ків. Особливої популярності лис-
тівки зажили у старших людей. 
Молодь здебільшого відказує:  
«У мене є цей список. Я знаю про 
бойкот Партії регіонів із групи 
Facebook». Зрештою, це не 
дивно: в останній уже півміль-

йона учасників, третина з них ак-
тивні. До того ж вона щотижня 
поповнюється п’ятьма тисячами 
нових прихильників і є в Україні 
однією зі спільнот, які най-
швидше зростають.

ідеЯ і бойкот-механізми
Як стверджують ініціатори кам-
панії, ідея бойкоту народилася 
відразу після перших масових віч 
на Майдані. «Вже тоді стало зро-
зуміло, що діяти треба своїми си-
лами, в межах власних ресурсів і 
знань. Вирішили тиснути на регі-
оналів тими методами, які для 
них зрозумілі й болючі. Немає 
сенсу закликати їх до людяності, 
патріотизму чи сумління, адже 
вони вийшли з 1990-х і вижили в 
2000-х. Вони стріляли, їх стрі-
ляли. Вони грабували, їх грабу-
вали. Вони не розуміють сліз, але 
мають смак до грошей», – зазна-

чають у коментарі Тижню мо-
дератори спільноти, які ано-
німно листуються з користува-
чами через Facebook, але відмов-
ляють в інтерв’ю «живцем».

Спершу бойкот випробу-
вали у Львові, закликавши 
бізнесменів-регіоналів добро-
вільно скласти партійні квитки. 
«Після розгону 30 листопада, 
оговтавшись від шоку, ми по-
вернулися до ідеї бойкоту, що 
видавалась раніше невчасною. 
Почали із львівських депутатів 
від ПР: склали список їхніх біз-
несів, виголосили 6 грудня уль-
тиматум – вийти з партії. Поді-
яло лише на двох, і то не під-
приємців, а інтелігентів, а мене 
викликали до прокуратури за 
«розпалювання міжпартійної 
ворожнечі», – розповідає акти-
віст і журналіст Отар До-
вженко.

Зараз інформаторів акції у 
Львові понад сто. Поширюється 
ініціатива й на інші області. Зо-
крема, активними є Волинь, 
Київ, Суми, Вінниця, Тернопіль, 
Житомир, Ужгород.

Прикметно, що єдиного цен-
тру чи вертикальної структури 
ініціатива не має. «Бойкот» пра-
цює через документи Google: ко-
жен може дістати доступ до них і 
внести зміни, які потім перевіря-
ють інші учасники. Окрім того, у 
відкритому доступі плакати/сти-
кери для друку, логотипи, про-
грами для Android, а віднедавна і 
для iPhone. Список бізнесу по-
стійно оновлюється: нещодавно 
сюди потрапила мережа автоза-
правок WOG – бізнес позафрак-
ційного депутата Ігоря Єремеєва, 
який голосував проти відставки 
Азарова й за диктаторські за-
кони.

«Бойкот продукції регіонала 
триває, доки він вийде з ПР і пе-
рестане фінансувати режим. 
Коли ми переможемо і Партія ре-
гіонів опиниться в опозиції, тоді 
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можна буде подумати над тим, 
наскільки бойкот актуальний», – 
підкреслює Довженко.

із соцмереж на вулицЮ
Результативність бойкоту суттєво 
посилилася з виходом в офлайн. 
«Побачив, що народ у мережі до-
сить жваво реагує, але зрозумів: 
якщо не робити якихось інвазій 
із цими ідеями офлайн, то воно 
так і помре у Facebook. Оскільки 
я вже шість років працюю як гро-
мадський активіст і маю досвід 
проведення вуличних інформа-
ційних акцій, то вирішив вине-
сти ідеї бойкоту на вулиці, щоб 
інформувати населення», – за-
значає в коментарі Тижню Ан-
дрій Андрушків. Він та його друзі 
записали подкасти про бойкоту-
вання, які пізніше транслювали у 
громадських закладах і через 
гучномовці в публічних місцях.

Саме вони вийшли до київ-
ського «Епіцентру» із плакатами 
«Епіцентр насильства» й таким 
чином не тільки розповіли від-
відувачам, чим завинили влас-
ники гіпермаркету нардеп-
регіонал Олександр Герега та 
його дружина Галина Герега, се-
кретар Київради, а й відрадили 
кількох людей, які цілеспрямо-
вано прийшли купувати. Що-
правда, значно дієвішою вияви-
лася акція у Львові, під час якої 
активісти повністю забарикаду-
вали заїзд для автотранспорту 
біля магазину. Після цього навіть 
завжди розважливий тон Герег 
різко змінився: в одному з 
інтерв’ю власник-регіонал жа-
лівся на гігантські збитки й чо-
тири дні без жодного відвідувача.

А в грудні у Львові після піке-
тування на дверях OKСІ банку та 
крамниць «Родинна ковбаска» 
активісти залишили наліпки з 
написом: «Обережно! Власник – 
регіонал». Після цього голова об-
ласного осередку ПР Петро Пи-
сарчук навіть згадав про євро-
пейські цінності. «Хіба в Європі 
ділять бізнес за політичною на-
лежністю чи іншими уподобан-
нями? Бойкотувати бізнес – це 
як виключати з комсомолу за 
американські джинси», – наго-
лосив він.

Про серйозне дошкуляння 
бойкоту «Родинній ковбасці» 
свідчить той факт, що мерчан-
дайзери в деяких магазинах самі 
познімали впізнавані вивіски. І 
буквально того самого дня, коли 
активісти залили червоною фар-

бою ґанок офісу «Систем Кепітал 
Менеджмент» (бізнесу Ріната Ах-
метова), назвавши акцію «Кров 
на ваших руках», група СКМ на-
решті вперше офіційно відреагу-
вала на Майдан, засудивши си-
лові дії.

Загалом за два місяці бой-
коту відбулося кількадесят 
більш-менш помітних акцій. 
«Найефективніші методи – це 
плакат, гучномовець, правильні 
листівки й усмішки активістів. 
Люди бачать, що ініціатива не 
політична, що за цим не стоїть 
жодна громадська організація, і 
тому кожен відчуває власну від-
повідальність і свій особистий 
внесок у справу», – зазначає в ко-
ментарі Тижню активіст Андрій 
Стрехалюк. Багато людей про-
сять іще листівок і таким чином 
самі стають розповсюджувачами 
серед знайомих і рідних. Звісно 
ж, є чимало одинаків, які роздру-
ковують і поширюють інформа-
цію самі.

Допомагає акції і публічна 
підтримка відомих людей, як-от 
Ірени Карпи, братів Капранових, 
Сашка Лірника, Володимира 
В’ятровича чи Марка Галане-
вича.

наскілЬки еФективно?
Якщо спочатку регіонали вда-
вали, ніби ігнорують бойкот і він 
ніяк не впливає на їхній бізнес, 
то в останні тижні риторика 
різко змінилася. Зокрема, декла-
ровано позафракційний нардеп 
Віктор Пилипишин, захищаючи 
свій чай Batik, який теж у списку 
бойкоту, у Facebook не витримав: 
«Вам не подобається чай Batik... 
Немає проблем... Так пийте, на-
приклад, «Майский» або «Прин-
цесу Нурі»... Патріоти хренові... 
Виколіть собі два ока... А ми далі 
йтимемо вперед, пахатимемо, 
допомагатимемо... Як ви дістали 
вже, демагоги, популісти, вима-
гачі, імпотенти... Ви однакові... 
Ви ненавидите самостійних і са-
модостатніх... тому що рабство у 
голові. Мені вас шкода...» А нар-
деп Герега назвав активістів про-
вокаторами, які позбавляють ти-
сячі людей роботи.

Однак про свої реальні збитки 
регіонали відмовчуються. Тим 
часом ініціатори бойкоту запев-
няють, що цифри відчутні. «Ак-
тивбанк випадково потрапив у 
список бойкоту і протримався 
там лише два дні, але й за цей час 
його нові власники відчули суттє-

вий відплив депозитів, про що 
нам безпосередньо повідомляли, 
поки ми здійснювали розгляд їх-
нього прохання про видалення зі 
списку», – запевнили ініціатори 
кампанії. Тим часом експерти 
вважають, що імідж бізнесу регіо-
налів постраждав передусім за 
кордоном. «Якщо йдеться про 
міжнародний бізнес (компанії 
Ахметова у Великій Британії, 
Азарова в Австрії тощо), загроза 
втрати іміджу очевидна – це 
може призвести до відмов у на-
данні кредитів, небажання вести 
справи з такими підприємцями 
тощо. А коли мова про Україну… 
Якщо через такі дії бодай час-
тина, навіть невелика, клієнтів 
відмовиться купувати товари 
фірм регіоналів, вони це відчу-
ють. Річ у тім, що в час кризи чис-
тий дохід, який мають компанії, 
невеликий, і втрата навіть 2–5% 
клієнтів може зробити бізнес не-
прибутковим», – каже Тижню 
маркетолог Євген Тришин.

На думку громадського акти-
віста й спеціаліста з питань 
ринку Романа Матиса, якщо по-
над 10% клієнтів приєднаються 
до протесту, почнуться незво-
ротні процеси. «У бізнесах із про-
дажу предметів розкоші, неру-
хомості, автомобілів істотною 
можна вважати втрату навіть 
одного клієнта, тоді як FMCG 
(від англ. Fast Moving Consumer 
Goods – товари щоденного 
вжитку. – Ред.) одиничні коли-
вання відчутної зміни не да-
дуть», – наголошує експерт. Вод-
ночас фахівці хоч і погоджу-
ються, що економічний бойкот 
може бути дієвим методом тиску, 
проте називають і зворотний 
ефект. «В одних регіонах приєд-
нуються до протесту, і відповідно 
там бойкот є надзвичайно ефек-
тивним, в інших, де більша під-
тримка влади, це не матиме жод-
ного шансу зіпсувати серйозно 
імідж. Ба навіть може викликати 
протидію, спрямовану на захист 
компаній. Є всі шанси на те, що 
ці бізнеси зроблять «жертвами» 
й підтримуватимуть сильніше, 
ніж завжди», – вважає Матис. 
Водночас економісти радять не 
розпорошуватись, а бити в 
точку – сконцентруватися на од-
ному бізнесі чи олігархові. Якщо 
бойкот серйозно вплине на 
імідж якогось бренда і його влас-
ник недоотримає прибуток, то це 
налякає і його самого, й одно-
партійців. 

сашко лірник, 
казкар:

«Я мирна й добра 
людина. Люблю 

дітей і не люблю, 
коли їх б’ють і 

калічать. Бойкот – 
це мирний, 
законний, 

конституційний 
спосіб впливати на 
тих, хто призводить 

до цього. ПР 
демонстративно не 
хоче домовлятися з 

іншою частиною 
суспільства і йде 
шляхом репресій 

та диктатури.  
А бойкот підриває 

основу їхнього 
бажання, тому він 

ефективний»

марко галаневич, 
гурт «дахабраха»:

«Бойкот – 
ефективний і 

мирний спосіб 
впливу на владу, на 
бізнес регіоналів. Із 

сукупністю всіх 
Майданів і акцій 
цей метод буде 
дієвим. Він уже 
такий. До того ж 
доступний усім»

ірена карпа, 
письменниця:
«Ідея бойкоту 

з’явилася в мене 
ще за перших днів 

Майдану, бо ж ясно 
як божий день: ні 

над чим ці потвори 
так не трясуться, як 

над своїми 
грошиками. Це нам 

із вами є що 
втрачати: всі ці 

абстракції штибу 
гідності, свободи, 
самоповаги, а вже 

лиш потім кусок 
ковбаси. У них кусок 

ковбаси – це 
стовідсотковий Бог»
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партія регіонів:  
погляд ізсередини
Як стати регіоналом: практичні поради

«н
ам сонця не тре-  
ба – нам партія сві-
тить, і хліба не 
треба – роботу да-

вай!» Певно, саме ці рядки могли 
б стати прологом до вступу в 
«дружні» лави найбільшої нині 
в Україні політсили. Ось тільки 
монолітний зовні колос виявився 
досить розхитаним механізмом, 
у якому на диво велика кількість 
гвинтиків присутня лише для 
«галочки», а про більшість пар-
тійців згадують хіба що тоді, коли 
треба зігнати «масовку».

перШе знайомство
Три місяці після завершення ви-
борів до Ради. За цей час забу-
лися візити до районних осеред-
ків прохідних партій, обіцянки та 
години спілкування з функціоне-
рами. Оригінали документів, що 
засвідчують особу, не було пере-

дано до жодної з політсил. І рап-
том дзвінок.

«Доброго вечора! Вас турбує 
Партія регіонів. Ви колись нам 
заяву писали на вступ. Приходьте 
завтра на збори осередку. І якщо 
не платили партвнесків, запла-
тіть. Можна відразу на місці», – 
мовив жіночий голос, що пред-
ставився Ольгою.

На резонне запитання, як же 
людину зарахували до лав партії 
без паспорта, голос відповісти не 
зміг. Через кілька хвилин відбу-
вається телефонне знайомство з 
«головним» регіоналом мікрора-
йону Віталієм, який мав би стати 
партійним батьком і матір’ю в 
одній особі: «Так, завтра у нас  
о шостій вечора збори. Не запіз-
нюйтесь. І завезіть, будь ласка, до 
районного осередку документи й 
фотографії, аби зробити парткви-
ток».

Шоста вечора, одне із примі-
щень місцевого ЖЕКу. Чи то в 
концертній, чи то в актовій залі 
сидить близько трьох десятків 
людей. Більшості з них уже за 40. 
Чоловіки й жінки повмощува-
лися на класичних совдепівських 
стільцях, вдягнені в дублянки, 
шуби й куртки. Опалення тради-
ційно немає. На сцені – стіл, за 
яким двоє. Першому на вигляд 
під 60, він недочуває і погано 
бачить. Іншому (Віталію) бли  зь-
 ко 30. Обидва справляють вра-
ження «серйозних», як на регіо-
нальські мірки, людей: говорити 
намагаються мало і про справу, 
на обличчях маски зосередже-
ності. Раз по раз порпаються в 
якихось документах, у прямому 
сенсі перевертаючи свої папки 
догори дриґом.

Засідання починається із сум-
них новин. А точніше виходу час-
тини регіоналів із «дружних» лав 
партії. Один не платив внески, 
другий не виходив на зв’язок, 
третій вирішив піти сам. «Серйо -
зні чоловіки» рахують утрати, на-
магаючись визначитись із кіль-
кістю «багнетів» мікрорайону. 
Наступне питання, яке вирішу-
ють обговорити на загальному зі-
бранні, – партійні внески. Люд 
неохоче слухає, частина полі-
тично активних дрімає на га-
льорці. Загалом спіч зводиться до 
того, що члени дисциплінованої 
ПР маю  ть заборгованості по 
шість і біль  ше місяців, а це для 
хорошого партійця є неприпусти-
мим. Особливо коли зважити на 
«тарифи»: місяць членства ко-
штує близько 3 грн.

Присутні в найкращих тради-
ціях «одобрямсу» кивають голо-
вами й несуть віддавати зароб-
лені гроші до каси. Третє, най-
важливіше питання – підготовка 
до виборів у столиці. Виявля-
ється, в січні – лютому 2013-го на 
місцях, про всяк випадок, ПР до-

Напередодні 
парламентських 

виборів 2012 року 
журналіст тижня 

провів 
експеримент, 
намагаючись 

вступити до всіх 
партій, які, за 

даними соціологів, 
проходили до 

Верховної Ради. 
Врешті, йому 
вдалося стати 
членом Партії 
регіонів. Про 

результати року 
членства  

у найбільшій 
політсилі країни 

читайте далі
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сить серйозно готувалася до об-
рання чи то мера, чи то Київ-
ради – деталі майбутньої «війни 
за Київ» простим смертним ніхто 
не повідомляв. Утім, штаби вже 
були у стані бойової готовності. 
Про це свідчило й зібрання, на 
якому складали списки охочих 
посидіти в дільничних комісіях 
та агітаційних наметах. Молодих 
і тілом, і духом записували до 
агітбригад. Згадували і про гро-
шову винагороду за роботу. Цифр 
зі зрозумілих причин ніхто не 
озвучував. Щоб доєднатися до 
світлої справи агітації, необхідно 
було надати копії паспорта й на-
писати відповідну заяву. А на-
весні, як обіцяв Віталій, мала по-
чатись активна робота з форму-
ванням реальних списків на рівні 
району.

Зібрання триває близько го-
дини. Потім Віталій записує кон-
тактні дані новонавернених до 
владної партії і обіцяє вийти на 
зв’язок за кілька днів. Втім, ані 
через день, ані через тиждень не 
телефонує. У районному осередку 
радять почекати. І не забувати 
про внески. Там-таки, в офісі, що 
примостився десь під продукто-
вим магазином, видають партій-
ний квиток. Синеньку книжечку, 
що за дизайном усередині радше 
нагадує посвідчення міліціонера. 
Радять її берегти. І після цього ПР 
зникає з горизонту на кілька мі-
сяців.

другий контакт
Регіонали нагадують про себе під 
«антифашистське свято» – День 
перемоги. Телефонує наш знайо-
мий Віталій, кличе на святковий 
марш, який відбуватиметься в ра-
йоні: «Приходь десь на 7:30. 
Близько восьмої маємо почи-
нати. Познайомлю тебе з нашим 
партійним керівництвом, поспіл-
куєтесь. Там збереться вся ра-
йонна організація. Так, пройдемо 
невеличким маршем. Усе забере 
не більше ніж 2 год. Потім будеш 
вільний – їдь куди захочеш».

Власне, «куратор» не збрехав. 
Акція на честь ветеранів тривала 
години півтори. Кілометровий 
«марш», традиційно урочисте 
покладання квітів до пам’ятників 
загиблим, партизанам, воїнам, 
вручення квітів ветеранам. 
Опісля – вільний час. Віталій 
прямує у справах до центру. До-
рогою вирішує поговорити.

«А що тебе змусило до ПР 
вступити? Адже нас зараз усі так 

не люблять! Невже ідеологія?» – 
дивується він. Після запевнень у 
звичайній меркантильності, ба-
жанні пробитися нагору й спро-
бувати вплинути на життя хоча б 
у місті схвально киває: «Будеш 
активним партійцем, – може, 
щось у тебе й вийде. Перспективи 
завжди є. А там, дивись, і я чим 
допоможу». Принагідно пропо-
нує долучатися до його проекту, 
який в інтернеті просуває тради-
ційні сімейні цінності серед укра-
їнців. «На противагу геям та всі-
ляким збоченцям», – запевняє 
Віталій. Після чергової серії за-
певнень у відданості цінностям 
сім’ї зникає. Цього разу на кілька 
тижнів.

Потім на зв’язок виходить на-
прикінці травня. Кличе разом із 
активістами йти протестувати до 
Верховної Ради проти сексмен-
шин. Особливе обурення в пар-
тійного організатора викликають 
плани ЛГБТ-спільноти кроку-
вати маршем по Києву. «Приходь 
до нас. Можеш якийсь плакат 
зробити. Або дамо. Взагалі, – 
каже він, – треба висловлювати 
власну думку, аби вони так ак-
тивно не пропагували свої ідеї!»

Із протестом, щоправда, не 
склалося. Так само як і з «піар-
суботником», який регіонали хо-
тіли організувати на початку літа. 
Той-таки Віталій пропонував до-
лучатися заради загального бла-
 га. Після кількох перенесень дати 
«піару» від ідеї відмовилися.

«Дякую за готовність узяти 
участь у заході. Не сумуй сильно. 
Це більше для нашої «реклами» 
суботник був. Вийшли б на го-
дин  ку-дві із прапорами, попри-
бирали б у дворі якогось будинку, 
зробили з того фотозвіт і все. А не 
склалося – то й добре».

Це був останній дзвінок від 
«куратора». Опісля регіонали 
нагадували про себе здебільшого 
заради партійних внесків до 
каси.

Той-таки офіс неподалік про-
дуктового магазину. Працівники 
районного осередку ПР щось 
кволо рахують, перебираючи до-
кументи в пухких папках. На ві-
зитерів уваги майже не зверта-
ють. Хіба що бухгалтер – очікує 
порції грошей, «бо звітність». 
Взамін видають квитанцію про 
оплату до кінця року. Дякують. 
Радять заходити ще. На заува-
ження, що про молодого пар-
тійця всі забули, реагують про-
сто і щиро: «То частіше до нас 

заходь! Знайдеться й тобі робота. 
Будь активнішим, не чекай 
дзвінків», – радить жіночка-
бухгалтер.

«регіони» і майдан
Телефонні дзвінки припинилися 
зовсім. Певно, з подіями останніх 
місяців не до роботи із членами 
партії. Навіть на антимайдан від-
крито нікого не збирали. Що-
правда, цього не можна сказати 
про бюджетників, яких планува-
 ли активно долучити до ство-
рення «масовки». Ірина, член 
Партії регіонів, поділилася дета-
лями. «Нас мали зганяти на мі-
тинг. Той, що був перед Новим 
роком на Європейській площі. 
Платити не обіцяли, але сказали, 
щоб усі обов’язково були. Ми хо-
тіли зареєструватись, а потім 
якось зникнути звідти. Що ми на 
тому мітингу забули? Десь із по-
другами в кафе сіли б, поспілку-
валися б. Але за день до акції нам 
зателефонували й сказали, що ми 
в цьому участі не братимемо. 
Мовляв, можуть бути різні прово-
кації, бійки. А наш керівник не 
хоче, аби ми постраждали. Тож 
дозволили лишитися вдома», – 
розповіла регіоналка.

Додає, що більше її не турбу-
вали ані антимайданом, ані будь-
якими іншими масовими про-
тестними акціями. А своє член-
ство у партії пояснити так і не 
змогла. Каже, бюджетниця, ви-
бору немає. Нині просто сидить і 
спостерігає за тим, що діється в 
Києві. Додає, що на Майдан, як і 
на антимайдан, ходити не пла-
нує. Як і здавати свій партійний 
квиток.

Забули регіонали і про ново-
наверненого партійця. Впродовж 
останніх трьох місяців навіть не 
нагадували про пожертви на 
благо політсили. Кажуть, стежи-
тимуть за тим, що в Україні від-
буватиметься. Про жодні плани 
на майбутнє, роботу, акції рядо-
вим членам не повідомляють.

P.S.: Автор цього матеріалу 
не поділяє ідеології жодної з по-
літичних сил, представлених в 
Україні.

P.P.S.: Імена героїв змінено. 

В офісі, що 
примостився 
десь під 
продуктовим 
магазином, 
видають 
партійний 
квиток. 
Синеньку 
книжечку, що 
за дизайном 
усередині 
радше нагадує 
посвідчення 
міліціонера. 
Радять її 
берегти
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про білЬШістЬ партійців  
у пр згадуЮтЬ  
хіба що тоді, коли треба 
зігнати «масовку»



записала вікторія матола

місця під сонцем 
Тиждень дізнавався в нинішніх і колишніх членів Партії регіонів, 
чому вони стали партійцями 

Юлія, ресторанний бізнес,  
член партії регіонів, суми: 
Я в ПР із 2006 року. Прийшла сама, бо бачила там сильну  
команду. Жила тоді ще в Харкові, там у людей трохи інші по-
гляди. Ви ж знаєте, хто зараз мер Харкова… До членства в пар-
тії працювала у виборчих комісіях. Мої друзі почали вступати 
до ПР. Тоді тягнулася до «сильних» людей. А потім довелося 
переїхати до Сум. 
Зараз є головою місцевої громадської молодіжної організації 
«Молоді регіони» в Сумах. Крім того, займаюся ресторанним 
бізнесом. 
Усім задоволена, у крайньому разі це значно краще, ніж було 
після розпаду СРСР, який я ще застала (дівчині 29 років. – 
ред.). Як людину бізнесу мене все влаштовує. Вчасно сплачую 
податки і не відчуваю особливих привілеїв, що я в ПР. І пере-
вірки в нас відбуваються, «все как положено». 
Ми не раз їздили до Києва на, як ви називаєте, антимайдан. 
Нам нічого не платили, забезпечували лише автобусами. Але 
в нас немає часу там (у Києві. – ред.) жити. Усі ми працюємо. 
Думаю, треба вже це припиняти, скільки можна.

петро павлович,  
сільський голова, колишній член пр, тернопільщина:
Я давно обіймаю посаду сільського голови. Пережив різні 
влади – від комуністичної до нинішньої, але такого пре-
сингу, як за цієї, ще не відчував. Такого «зрощення» пра-
воохоронних органів із бандитами досі не бачив. 
Близько трьох років тому почався дуже серйозний пре-
синг. Не те що важко було втриматися на посаді, жити 
було важко. Тому довелося робити певні «кардинальні 
кроки», бо можна було дістати статтю. За кожним сіль-
ським головою була закріплена людина в райдержадміні-
страції. Пристосуванців різного роду багато. Їхнім завдан-
ням було створити осередок ПР. Усім казали прямо, нія-
ких конспірацій не було. Тоді основну масу керівництва 
сіл району – 96–98% – змусили вступити до ПР. Крім того, 
у кожній галузі вище начальство «працювало» по своїх 
людях: окремо освіта, медицина, соціальна сфера тощо. 
Були випадки, коли хтось і сам не знав, що він у партії. Ще 
керівників вищого рівня повідомляли, а решту просто за-
ганяли та й усе. 
Такий принцип – що більше людей у партії, то нібито буде й 
більша підтримка – пішов не від ПР, а ще від Комуністичної 
партії. Так триває й досі. Проте я ніколи не поділяв їхніх по-
глядів. Останньою краплею став силовий розгін студентів (у 
листопаді 2013 року. – ред.). Коли пролилася перша кров, 
ми, усі голови району, написали заяви про вихід. Потім за-
кликали до такого кроку і своїх підлеглих. Наскільки мені ві-
домо, залишилися в партії хіба що чиновники з райдержад-
міністрацій. Більше на вступ ні до Партії регіонів, ні до будь-
якої іншої не погоджуся. 

олег, блогер,  
колишній член пр, харків:
Вступив до ПР у 2005-му, коли стався провал кадрової політики помаран-
чевих. Я побачив, що після революції 2004 року на всіх рівнях почали 
призначати вихідців зі старої команди. Мене це обурило. Разом із тим 
мені потрібно було здобувати другу вищу освіту, грошей не було, зв’язків 
також. Я розумів, що в ПР є ресурс, який дає змогу це робити. 
Як працює система? У різних установах, на різних посадах у них (ПР. – 
ред.) є «свої». Тим, хто входить у штаб, дають певні пільги: ведення 
дрібного бізнесу, можливість закінчити університет на пільгових умовах 
тощо. Тобто в людей спрацьовує матеріальна мотивація. Водночас 
вони дозволяють переступати певні правила, наприклад, деколи запла-
тити податки не в повному обсязі чи щось інше. Тобто ті, хто туди всту-
пає, розуміють, що за іншої політичної системи досягти цього вони не 
зможуть.
Специфіка проведення мітингів і зборів така. Якщо акція маленька  
(100–200 людей), достатньо зігнати кілька районних організацій. Це так 
званий постійний актив, якому платити не потрібно. Якщо захід масові-
ший, наприклад у Харкові, збирають бюджетників, тобто тих, хто залеж-
ний від них (ПР. – ред.) у плані робочого місця. Якщо ж ідеться про орга-
нізацію автобусів на Київ, то в такому разі вже діє «такса». До теперішніх 
подій сума становила близько 130 грн. Зараз дають по 150 грн, а також від 
150 до 250 грн преміальних залежно від того, скільки доведеться стояти.
Крім того, є організовані та неорганізовані списки людей. Перші – ті, хто 
намагається зберігати репутацію перед «своїми», добре себе зарекомен-
дував, пристойно вдягнений і навіть може сказати кілька слів. Здебіль-
шого їх залучають і під час виборів. Списки затверджують районні органі-
зації або партійний штаб. Однак у районах, де все це погано налаго-
джено, є ще посередники для набору людей, які отримують гроші на 
групу. Ніхто не контролює, скільки вони платять. Здебільшого дають 
менше і таким чином заробляють.
Окрема група – силова. Існують спортивні клуби, де залучають окремі 
підрозділи. У партії є людина, яка за енну суму дістає команду мобілізу-
вати їх для тих чи інших силових акцій. Вони діють не під егідою партії, 
щоб не псувати репутації. Усе це працює на грошах, на зв’язках, а сама 
партія побудована на вигоді. 
Попрацював я в ПР до 2011 року. Прекрасно розумів, що цю політсилу 
не можна допускати до влади і колись доведеться її усувати. Саме тоді 
дійшов висновку, що треба розвертатися і готувати протистояння. Вва-
жаю, що революцію нереально підготувати за один день, на це мо-
жуть піти роки. Нині займаюся блогерством, проводжу тренінги, як за-
хищатися від влади, як налаштовувати комунікацію у ЗМІ, зокрема в 
інтернеті.
Щодо Харкова, то переважна частина населення проти всіх. Думаю, 
його ментально поставили в умови, що хороших немає. Так налашто-
ване тут інформаційне поле. А тому більшість шукає, з ким вигідно в цю 
хвилину. Хтось пофарбує лавку, доріжку заасфальтує… І залишить на-
пис «Під егідою Партії регіонів». Ніхто й не розбирається, що влада і 
так мала зробити це бюджетим коштом. За моїми спостереженнями, 
якщо соціальне становище населення Півдня і Сходу поліпшиться на 
20%, вони не будуть проти нової влади, якщо на 40%, то завтра ж стоя-
тимуть під прапорами хоч Америки. 

34|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 7 (327) 14–20.02.2014

ТЕМА НОМЕРА|партія влади





кадровий резерв
Яким є молодіжне крило Партії регіонів

у 
Маріїнському парку досі 
стоїть антимайдан. Там, на 
огородженій території, се-
ред зеків, беркутівців та 

панорамних битв за бутерброди 
неодмінно знайдеться бодай кіль-
 ка персонажів, які прийшли від 
щирого серця. Було б цілком ло-
гіч но, якби в перших лавах анти-
майдану стояли представники 
«Мо  лодих регіонів» – за визна-
ченням офіційного сайта «МоРе», 
«найактивнішої молодіжної орга-
нізації в Україні, яка згуртувала 
навколо себе велику кількість мо-
лодих громадян і допомагає їм 
ефективно відстоювати свої права 
та інтереси». Але ж ні. Представ-
ників цієї допоміжної політичної 
сили принаймні не помітно. Хоча 
іноді чутно. Так, голова харків-
ського осередку МР Анастасія Ко-
бець людей, що вийшли на Євро-
майдан, називає «скотами», яких 
звозять до Києва фурами.

Чи є у вас серед друзів у со-
цмережах хтось із «Молодих регі-
онів»? Як ні, додайте когось.  
У них не буде полум’яних промов, 
думок, ліричних звітів про ночі в 
наметах чи світлин із маріуполь -
сько-маріїнських барикад. Один 
із головних молодих регіоналів 
Запоріжжя, Євген Чаплигін, нині 
грає в пейнтбол і репостить кар-
тинки про те, що «бывает, пере-
спал с ней, а она обманула и 
борща не сварила». Богдан Масо-

вець із Рівненщини, інший акти-
віст цієї структури, нарікає : «Эх, 
как было бы здорово, если бы 
наша жизнь и время в прятки 
играли… А они всё на догоняшки 
налегают». Про політику – як про 
покійників – ані слова. Місяцями. 
«Друзья, уехал из страны. По всем 
вопросам пишите сообщения сю-
да!!!» – повідомляє світові Павло 
Краснобрижий, голова дніпропе-
тровської «молодіжки» ПР. Остан -
 ня світлина – зі щасливою усміш-
кою та сноубордом. Очільник Во-
линської обласної організації МР 
Петро Сосницький гуляє із сином 
і, з огляду на недостатнє фінансу-
вання молодіжного осередку, при-   
фотошоплює до своїх світлин те, 
за що бореться, – великі чорні по-
зашляховики.

Здається, яскраві особистості 
з лідерськими рисами поміж го-
лів регіональних відділень або 
шифруються, або демонструють 
«присутність відсутності». Хоча ні, 
один такий є. «Здравствуй, но-
вая жизнь))))», – радісно зазна-
чає у статусі голова Запорізької 
міської організації «Молодих ре-
гіонів» Андрій Лобода. Він вока-
ліст гурту «Хорта», музичної фор-
мації, що виконує цілком при-
стойні україномовні пісні. Про 
життя і смерть. Про кохання. 
«Ми приймаємо бій тому, що ми 
вовки», – співав колись Лобода. І, 
спантеличуючи всіх відмовою по-
яснити, де він щирий: у ПР чи в 
піснях, залишався на посаді. Нині 
він у Лондоні. А нащо мерзнути з 
того чи того боку?

краса та розум україни
Хоч би кого питала – ніхто не зміг 
згадати бодай одну видовищну 
акцію, здійснену «комсомольця-
 ми» ПР. Може, їм це не потріб  но? 
Імітувати «дорослу» партію вла-
 ди – це вправлятися в тіньовому, 
закритому менеджмен  ті. 

Цікаво, що членом «Молодих 
регіонів» був один із трьох мико-
лаївських ґвалтівників, відпові-
дальних за смерть 19-річної Окса-
 ни Макар. У 2009-му Максим 
Присяжнюк навіть представляв 
Миколаївщину на з’їзді лідерів 
студентського самоуправління у 

столиці. Щоправда, коли ця ін-
формація стала загальновідомою, 
МР швидко й недолуго спросту-
вали її. Мажора заднім числом 
виключили з «молодіжки» за 
пия  ти  ку. Недавній однопартієць 
Присяжнюка Андрій Пінчук на-
писав тоді в блозі, що той має від-
повісти за свої дії перед законом 
незалежно від факту, чи був він 
членом «Молодих регіонів».

Зауваження не марне: належ-
ність до організації нерідко допо-
магає уникнути відповідальності 
за протиправні дії. Яскравий при-
клад – харків’янин, «молодий ре-
гіонал» Максим Мусєєв, син ке-
рівника Харківського метрополі-
тену. Ще 2006 року він брав уча  сть 
у спровокованих владою сутичках 
у місті (мова, зокрема, про зне-
сення будівельних парканів) і, за 
твердженням журналістів, особис-
 то очолював загін «бійців». За на-
ступні роки пройшов шлях від ву-
личного «комбатанта» й сина 
свого тата до очільника підприєм-
ства «Харківпас транс». У 28 років 
очолив адміністрацію Ленінсь -
кого району міста.

Участь у бійках, схоже, є вто-
рованим шляхом кар’єрного зрос-
тання в МР. Згідно з оприлюдне-
ною у ЗМІ заявою молодіжного 
крила партії УДАР, саме пред-
ставники «Молодих регіонів» 
практично в усіх областях Укра-
їни відповідають за наймання ті-
тушків. «Молодіжка» УДАРу по-
обіцяла збирати факти й зверну-
тись із заявами до правоохорон-
них органів. Утім, навряд чи за 
сьогоднішньої влади це матиме 
результат.

До МР, за чутками, начебто 
належить і Антон Булава з Доне-
цька, хлопе  ць, що засвітився се-
ред тітушків як 18 травня 2013 
року, так і під час сутичок останніх 
місяців, зокрема 8 лютого 2014-го. 
«Мщю и помогаю отомстить 
качествен  но. Заказы в личьку...» 
(орфографію оригіналу зберіга-
ємо. – Ред.) – такий статус стояв у 
Антона в соцмережі «Вкон так те» 
напередодні травневих подій. Що 
тут сказати? За сучасни ми україн-
ськими стандартами перший крок 
у політику він уже зробив. 
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витримки  
зі статуту  

й платформи 
«море»

«Всеукраїнська  
молодіжна громад-

ська організація 
«Молоді регіони» 

(далі МР) є всеукра-
їнською молодіж-
ною громадською 
організацією, ство-

реною для здій-
снення діяльності, 
спрямованої на за-

доволення та захист 
законних соціаль-
них, економічних, 
творчих, духовних, 

вікових, 
національно-

культурних та інших 
спільних інтересів 

своїх членів»

«Основним завдан-
ням МР є поширення 
ідей та поглядів МР»

«Членом МР може 
бути кожен громадя-

нин України віком 
від 14 до 35 років, 
який визнає Статут 
МР та не є членом 
політичної партії, 

крім Партії регіонів»

«Майбутня еліта 
країни повинна фор-

муватись в умовах 
інтелектуальної кон-

куренції та здоро-
вого способу життя»

«Молоді регіони» 
своєю роботою спри-
ятимуть тому, щоб у 
наших співвітчизни-
ків з юнацьких років 
закладались духовні 
та християнські цін-
ності, які допомо-

жуть побудувати ци-
вілізоване суспіль-

ство»

«Молоді регіони» – 
це кадровий резерв 

Партії регіонів, 
школа лідерів май-

бутнього»
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діти регіоналів
Чим живуть нащадки провладних партійців

к
ажуть, яблуко від яблуні 
недалеко падає. Але життя 
доводить інше. Діти регіо-
налів, людей, які переко-

нують українців у тому, що наш 
шлях – якнайближче до Росії, 
сьогодні живуть у реальності, 
відмінній від буднів батьків. Час-
тина з них просто розважається 
в київських і не тільки клубах. 
Мабуть, сподіваються, що їхнє 
веселе життя не скасує ані ЄС, 
ані Митний союз. Категорія 
друга, доволі численна, теж 
живе звичним для них життям. 
Тільки не в Костромі, а за кордо-
ном. У Європі. Категорія третя 
підтримує Майдан. І лише оди-
ниці агітують за Партію регіонів, 
демонструючи «глибоке» розу-
міння політичних та економіч-
них процесів, що відбуваються в 
Україні.

ФілосоФіЯ та каЧеЧки
Судячи зі сторінки у соцмережі, 
найактуальніша новина в житті 
Антона Пригодського, сина нар-
депа з тим самим прізвищем, – 
новий альбом Juicy J «Stay 
Trippy». Хлопець, який раніше 
здобував у швейцарській школі 
Institut auf dem Rosenberg (вар-

тість навчання – від $80 тис. за 
рік), нині, здається, вдома. Тішить 
друзів світлинами зі столичних 
клубів.

У тій самій реальності перебу-
ває і донька регіонала Віталія 
Борта Яна. Важко повірити, що 
дівчина, яка фотографується з гу-
бами «качечкою», ділиться відео 
Comedy Club і слухає російського 
репера Ґуфа, – студентка філо-
софського факультету КНУ імені 
Тараса Шевченка. Але дива тра-
пляються – маємо доказ.

Донька члена ПР Михайла 
Мироненка Олена нині відпочи-
ває десь серед пальм. Майже по-
стійно, судячи зі світлин у со-
цмережах, робить це й 16-річна 
донька регіонала Володимира 
Струка – нещодавно політик 
«прославився» тим, що під час 
засідання ВР вдарив у сонячне 

сплетіння Лесю Оробець. Бі-
лявка Каміла Струк викладає 
фото з Дубаїв, Таїланду... і, певна 
річ, з ліжка, де вона позує в бі-
лизні. Не відстає від неї і її сестра 
Каріна, чиї світлини в купальни-
ках з відпочинку в Туреччині 
прикрашають соціальні мережі 
(фото 2, сестри струк). 

Дехто проводить час іще весе-
ліше. Так, за інформацією україн-
ських ЗМІ, 25 січня паті в 
п’ятизірковому готелі «Інтеркон-
тиненталь», що неподалік Май-
дану, яке обійшлося в мільйони 
доларів, влаштував для своєї 
доньки Тетяни Терехової (дівчина 
має прізвище матері) регіонал 
Андрій Деркач. На весіллі Тетяни 
(фото 4) виступали Філіпп Кірко-
ров, Анна Сєдокова, Ані Лорак. 
Вів церемонію росіянин Андрєй 
Малахов. Чоловіком Тетяни став 
син колишнього спікера ВР Воло-
димира Литвина Іван.

від навЧаннЯ  
до громадЯнства
Один із тих, кому непогано жи-
веться на прогнилому Заході, – 
син радника Азарова Володи-
мира Макеєнка, теж Володимир 
(фото 3). Володя досі в Женеві. 
Вебстерському університеті. Рік 
навчання там коштує щонай-
менше 34 тис. швейцарських 
франків ($36,5 тис.).

Освіту за кордоном обрала й 
донька донецького губернатора 
Ольга Шишацька (фото 1), всту-

пивши до університету в англій-
ському Сассексі. Відомо, що в 
Британії, зокрема Лондоні, на-
вчається й син керівника Голов-
ного управління благоустрою 
міста Донецька Костянтина Саві-
нова, з нагоди 20-го дня наро-
дження якого люблячий тато й 
місцевий депутат-регіонал Олек-
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сій Прозоров переспівали хіт 
Лєпса та Тіматі «Я уеду жить в 
Лондон». Відео стало подарунком 
синові.

У Європі й діти регіонала 
Олега Царьова, відомого своїми 
українофобськими висловлюван-
нями та послідовною боротьбою 
проти підписання Україною 
Угоди з ЄС. Як зазначено на сто-
рінці сина провладного нардепа 
Максима у Facebook, освіту він 
здобуває в Даремському універси-
теті (Британія). 14-річна Ольга 
вказала, що вчиться в шотланд-
ській школі Гордонстоун.

Подвійне громадянство своєї 
доньки – українське та швейцар-
ське – днями довелося поясню-
вати регіоналу Володимирові Ве-
черку. Коментуючи заборонену в 
Україні наявність двох паспортів, 
він запевнив, що дитину «просто 
не позбавили українського грома-
дянства», коли вона здобула 
швейцарське. 

її вибір
Ще на початку грудня «страшне 
зізнання» просто на сесії зробив 
один із депутатів з фракції ПР За-

карпатської обласної ради. «Моя 
донька зараз у Києві на Майдані. 
Це її вибір, і я їй не можу заборо-
нити», – процитували слова на-
родного обранця тамтешні ЗМІ. 

Як виявилося, дівчина там не 
сама. Середній син колишнього 
макіївського пожежника, а нині 
нардепа від Партії регіонів Лео-

ніда Клімова Олексій повним хо-
дом репостить революційні но-
вини. Це на його сторінці можна 
побачити порівняння корупції в 
Україні та Франції на прикладі 
вартості будівництва моста, ку-
медні відео з антимайдану.

Відвідує революційні події син 
кримського регіонала Сергія Тра-
чука Володимир. У соцмережі 
15-річний хлопець викладає світ-
лини на тлі київських барикад. 
Крім того, підліток коментує ситу-
ацію на прохання журналістів. 
«Людям просто надоел этот бе-
спредел, который делает наша 
власть, у них уже не остается 
выхода», – визнає він причини 
протесту.

влада неЧесна,  
але постійна
Відвертий противник Майда ну – 
син регіонала Євгена Балицького 
Олександр. Або ж, як він сам себе 
називає, Саньочєгг. Тих, хто вий-
шов на вулиці Києва, Балицький-
молодший лагідно називає «єв-
роінтеграстами». 

«Євроінтеграстів» Саньочєгг 
не підтримує з цілої низки при-

чин. Перша – не воліти потрапити 
у Європу, а будувати Європу 
«СДЕСЬ». «Украина не будет та-
кой европой НИКОГДА!! как то 
говорилось уже – Мы не должны 
стремиться в европу, мы должны 
строить ее СДЕСЬ!!! А народ у нас, 
как стадо, конфетку увидели и все 
как один пошли за ней», – роз-

мірковує син видатного політика 
(орфографію збережено).

Бачить він і економічні при-
чини відмови від європейського 
курсу. «Только что бы поменять 
рельсы на европейский стандарт 
надо потратить 24 млрд евро, вду-
майтесь, 24 млрд евро, это поло-
вина бюджета страны, а это, 
между прочем, является европей-
ским требованием, так же и то что 
коммунальные налоги должны 
подняться на 80% что бы европа 
имела гарантии».

«Взять Россию, у них тоже 
власть не особо честная, но она у 
них постоянная, – резонно заува-
жує молодий чоловік. – В стране 
есть стабильность, а у нас народ 
выходит, и бастует, вы что дей-
ствительно идиоты???». Наоста-
нок добиває: «Как человек рабо-
тающий например в шахте может 
что то понимать в политике? бо-
лее того доказывать свое мнение 
политикам, людям которые не 
один год живут в этом…»

Видається так, ніби батьків-
щина матері – Росія – неабияк 
принаджує опонента протестних 
акцій. Не тільки тому, що влада 

там така, як треба, «не особо чест-
ная, но постоянная», а й тому, що 
там є газ. Щастя поряд. Проблема 
одна: навряд чи Саньочєгг зможе 
скласти обов’яз ковий для охочих 
здобути громадянство РФ іспит із 
російської мови. Доведеться, хоч 
як прикро, лишатися «СДЕСЬ». 
Серед ідіотів. 

3 4
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за майже ШістЬ років 
свого існуваннЯ полЬсЬка 
пр не досЯгла такого 
успіху, Як українсЬка:  
має лиШе близЬко тисЯЧі 
Членів, згадки про неї  
важко знайти у місцевій 
пресі, а до партійного 
сайта можна дістатисЯ 
лиШе Через веб-архів

брати-близнюки?
На маргінесі польської політики живе своїм життям  
ще одна, дружня до Росії, Партія регіонів

автор: 
ольга ворожбит 

п
ольська тезка української 
Партії регіонів з’явилася 
на 10 років пізніше від 
української і ще жодного 

разу не потрапляла до Сейму. 
Проте політичні сестри мають 
одну спільну рису: прагнуть роз-
вивати співпрацю зі східним су-
сідом – Росією. 

Польська ПР утворилася в 
результаті розколу партії «Са-
мооборона Республіки Польща» 
у 2007 році. Свого часу остання 
була у фаворі: на виборах 
2005-го виявилася третьою по-
літичною силою країни та на-
віть увійшла до уряду. Цю полі-
тичну структуру на початку 
1990-х заснував Анджей Леппер 
на базі профспілки працівників 
сільського господарства, тому й 
партія частково визначала свою 
ідеологію як аграризм і соціал-
демократія. Задекларовану іде-
ологію перебрала собі й поль-
ська ПР. Її програма передба-
чає особливу спеціалізацію та 
розвиток для кожного регіону 
Польщі.

За майже шість років свого 
існування польська Партія регіо-
нів не досягла такого успіху, як 
українська. Вона має лише 
близь  ко тисячі членів, згадки 
про неї не знайти у світовій і 
важко знайти у місцевій пресі, а 
до партійного сайта можна діста-
тися лише через веб-архів. Не-
зважаючи на це, вона не збира-
ється розпускатися, про що свід-
чать фінансові звіти, які подає 
голова ПР Болеслав Борисюк до 
виборчої комісії. Проте іноді про 
неї все ж таки пишуть. Зокрема, 
про аграрну профспілку «Регі-
они», створену додатково до 
партійних осередків.

Попри те що інформації про 
членів партії не так багато, а 
про її діяльність і поготів, увагу 
привертає Болеслав Борисюк 
(на фото). Один із радників 
очільника «Самооборони» Ан-
джея Леппера, член Польської 

об’єд на ної робітничої партії, 
певний час президент фонду 
«Польща – Україна – Схід» та 
один із засновників і незмін-
ний керманич партії, за часів 
ПОРП він був секретарем Това-
риства польсько-радянської 

друж би. «Такі посади обіймали 
ті, хто не мав сумнівів щодо іде-
ології», – цитує польське ви-
дання Rzeczpospolita колег Бо-
рисюка. І зауважує, що остан-
ній мав бізнес в Україні та Росії. 
Інші польські медіа кажуть, що 
саме Борисюк активно налаго-

джував співпрацю з Росією та 
Білоруссю на посаді радника 
голови на той час впливової 
партії «Самооборона Респу-
бліки Польща». 

Поки що складно сказати, 
чи має польська Партія регіо-
нів бодай якийсь стосунок (ок -
рім назви) до української. Про-
 те тамтешній Союз демокра-
тичної лівиці, кандидата від 
яко  го Ґжеґожа Наперальського 
тамтешня ПР підтримала на 
виборах президента, офіційно 
задекларував свою співпрацю з 
українською Партією регіонів. 
Про це йдеться на сайті остан-
ньої. Крім того, зважаючи на 
час створення і зв’язки одного 
із співзасновників з Україною, 
Росією та Білоруссю, Борисюк, 
який балотувався від Союзу лі-
виці на парламентських вибо-
рах 2011 року, вочевидь, був до-
бре обізнаний із діяльністю 
української ПР. Про ставлення 
української партії влади до 
польської «родички» преса не 
пише. Хоча, напевно, їм було б 
цікаво обмінюватися контак-
тами, досвідом і політичними 
послугами. 



Протести в Боснії 
спалахнули на 

початку минулого 
тижня. Їх 

спровокували 
закриття і продаж 

виробництв, де 
працювала 

більшість 
населення, але 

напруження 
зростало й раніше. 

Демонстранти 
вважають, що 

керівництво країни 
дбає виключно про 
власні інтереси, є 
корумпованим і 
неефективним, і 

вимагають нового 
уряду технократів, 
який забезпечить 

зміни в країні
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к
оли влітку 2012 року я проїздив терито-
рією Боснії і Герцеговини, там відчувалося 
досить сильне напруження. Повсюди ви-
днілися сліди громадянської війни. Спа-

лені й закинуті будинки, залишки огорож і вог-
невих позицій на перехрестях, а також таблички 
з написом: «Увага, міни!!!» Хоча в Сараєві уже 
складно було знайти пам’ятки баталій і чотири-
річної облоги. Закордонні інвестиції та «бла-
китні берети» ООН швидко допомогли зарівняти 
всі рубці. Столиця блищала у променях літнього 
сонця, як самоцвіт. У центрі біля костелу – ме-
четь із мінаретом, яка змагається за висотою з 
куполами православного собору. Багатонаціо-
нальну розмаїтість культур помічаєш у Сараєві 
на кожному кроці.
«Слава Богу, що люди тут уже не ріжуть одне од-
ного», – роздумував я за бокалом холодного пива. 
Довгенько шукав пивну: боснійці, ті, що мусуль-
мани, таких напоїв не вживають, тож довелося йти 
в сербську частину міста. Тоді я ще не відчув, що 
спокій і благодать – то лише тонка шкарлупа, під 
якою накопичуються напруження і злість. Ознаки 
цього стали помітні в жовтні 2013 року, коли в Бос-
нії і Герцеговині відбувся перший після 1991-го та 
проголошення незалежності перепис населення. 
Хтось, мабуть, запитає, що ж такого конфліктного 
може бути в звичайному переписі та його статис-
тичних даних? Але така людина просто не знає 
Балкан. Гаряча кров і традиції, етнічна належність 
і віросповідання – це гримуча вибухова суміш.
Перепис населення мав 
правдиво та об’єктивно 
відповісти на запи-
тання, без відповідей на 
які жодна держава не 
може нормально розви-
ватися. Яка кількість на-
селення в країні? Яка 
його частина еконо-
мічно активна і скільки безробітних? Знати 
склад населення за національністю, статтю, ві-
росповіданням дуже важливо для встанов-
лення оптимальної політичної системи.
Надто делікатною темою все ще залишаються дані 
про кількість загиблих під час війни, біженців та 
репатріантів, бо вони виносять на поверхню пере-
житі травми й збурюють ненависть. Минуле 
(власне, уже як 20 років) і було джерелом безпе-
рервного напруження, яке посилювалось, аж доки 
вибухнуло на початку лютого 2014-го. Сучасна Бос-
нія і Герцеговина – це держава трьох народів: бос-
нійців, сербів і хорватів, яких тут, за оцінками, 
близько 12%. Тобто вирішальними для політичної 
стабільності є питання співіснування сербів та бос-
нійців. На чолі країни – Президія Боснії і Герцего-

вини, яка складається із трьох президентів – бос-
нійця, серба й хорвата. Федерація Боснії і Герцего-
вини має 10 кантонів, у кожного з яких власний 
уряд, прем’єр і міністерства. Останніх тут діє при-
близно 150, а поза ними працюють іще сотні різних 
держслужбовців. Такий адміністративний розмах 
коштує майже половину всього виробленого ВВП.
Протестні демонстрації, які вибухнули увечері в 
четвер 6 лютого в Тузлі, згодом розповзлися й по 
інших містах, дійшли, зокрема, й до Сараєва. По-
ступово вони переросли в силовий протест із підпа-
лами держбудівель. Представники влади не ско-
ристалися всіма доступними засобами для ведення 
діалогу із протестувальниками, а спробували при-
душити акції непокори за допомогою поліції. Як і 
слід було очікувати, застосування сили тільки акти-
візувало протести й пов’язане з ними свавілля.
Тисячі людей, які залишилися без роботи, демобі-
лізовані військові й безробітна молодь вимагають 
урізати зарплати держслужбовцям, покласти край 
«злочинній приватизації», вимагають відставки 
влади на місцях та заміни її складу безпартійними 
спеціалістами. Міністр внутрішніх справ Боснії і 
Герцеговини Фахрудін Радончич сказав про демон-
страції, що це аж ніяк не державний переворот, а 
виступ громадян проти державної мафії, тоді як са-
мих учасників протестів назвав «дітьми батьків, у 
яких немає грошей на хліб».
Логічним наслідком катастрофічної ситуації в 
боснійській економіці та нездатності етнічно роз-
діленої політичної системи запропонувати вихід 

із глухого кута є гнів 
населення, до певного 
часу стримуваний стра-
хом поновлення грома-
дянської війни. У тепе-
рішній ситуації, коли 
безробіття сягнуло 40% 
і три президенти не 
здатні домовитися про 

надзвичайно важливу систему заходів, що 
вирішила б проблеми, в населення просто 
увірвався терпець. Сусідня Хорватія вже 

стала членом ЄС, а Сербія розпочала переговори 
про вступ до нього. Боснія і Герцеговина потопає 
в хаосі, що ще більше блокує її інтеграцію до єв-
ропейських структур.
За останні кілька днів вдалося досягти певного за-
тишшя. Однак поки що не знайшлося авторитет-
ного й харизматичного лідера, спроможного про-
вести в країні розумні реформи, які швидко під-
няли б рівень життя населення.
У боснійських газетах уже з’явилися критичні ко-
ментарі: «Нам потрібен хтось на кшталт Віталія 
Кличка в Україні. Своїх януковичів у нас тут 
кілька». 

гаряча кров
Силовий протест і підпали держбудівель у Боснії свідчать  
про незгоду громадян терпіти мафіозну владу

автор: 
Ярослав 

пешек, Чехія

поки що в боснії не 
знайШлосЯ авторитетного 
й харизматиЧного лідера, 

спроможного провести 
розумні реФорми



халтура закінчилася
Чи готова Німеччина до зовнішньої політики, відповідної  
її масштабам?

п
ісля Другої світової ві-
йни Німеччина віддала 
зовнішню політику на 
відкуп своїм головним 

союзникам Сполученим Шта-
там, Франції та Британії, а сама 
утримувалася від серйозних 
ролей у воєнних операціях в 
ім’я пацифізму. Лише з 1998 по 
2005 рік тодішній канцлер Ґер-
гард Шредер і міністр закор-

донних справ Йошка Фішер ін-
коли показували німецькі 
м’язи, наприклад, посилаючи 
війська на Балкани. Під керів-
ництвом наступниці Шредера 
Анґели Меркель країна повер-
нулася до старого. Міністр за-
кордонних справ ФРН із 2009-го 
по 2013-й Ґідо Вестервелле на-
звав це «культурою стрима-
ності». 

Проте союзники в такій 
стриманості Німеччини дедалі 
частіше вбачали «ухиляння від 
роботи в міжнародній спіль-
ноті», як висловився президент 
ФРН Йоахім Ґаук у виступі на 

конференції з питань безпеки в 
Мюнхені 31 січня. Німецька ди-
пломатична еліта вже давно 
відчуває наростання невдово-
лення у Вашингтоні, Парижі й 
Лондоні через те, що їхня кра-
їна не робить свого внеску.  
Зокрема, обурювалися відмовою 
Берліна в 2011 році підтримати 
резолюцію Ради Безпеки ООН, 
яка дозволяла бойові дії в Лівії.

Президент Ґаук, який не 
має політичних повноважень, а 
виступає як голос сумління 
власної держави, закликає 
німців зробити крок уперед. 
Він узгодив свій виступ із 
Франком-Вальтером Штайнма-
йєром, який у грудні змінив 
Вестервелле на посаді міністра 
закордонних справ і обіймав її 
ще під час першого канцлер-
ства Меркель із 2005-го по 
2009-й. Новий міністр оборони 
Німеччини (а можливо, і май-
бутня кандидатка на крісло 
канц лера) Урсула фон дер Ла-
йєн також висловилася на під-

тримку більшої активності кра-
їни. Те саме, але обережніше 
зробив і Норберт Реттґен, го-
лова Комітету із закордонних 
справ у Бундестазі.

І лише сама Меркель чітко 
не озвучила власної позиції 
щодо цього. Така її звичка: вона 
спершу чекає, доки інші ви-
словлять свої думки, спостері-
гає за дискусією, а вже потім 
каже своє слово. Але незрозу-
міло, як канцлерка могла до-
зволити двом своїм міністрам 
зайти так далеко, якщо вона не 
поділяє їхніх поглядів. 

Що мають на увазі дипло-
мати, обіцяючи зараз «більшу 
залученість»? Головна мета 
Штайнмайєра – повернути Мі-
ністерству закордонних справ 
відповідальність за підтри-
мання відносин із Європей-
ським Союзом, яка в найчор-
ніші дні кризи євро перейшла 
до Міністерства фінансів. Пер-
ший крок він зробив, взявши 
на роботу Мартіна Котгауса, 
колишнього прес-секретаря мі-
ністра фінансів Вольфґанґа 
Шойбле.

Штайнмайєр хоче покра-
щити співпрацю з Францією, і 
не лише в питаннях ЄС. Дже-
рело в Міністерстві закордон-
них справ свідчить, що йдеться 
про таку взаємовигідну полі-
тику, коли Німеччина актив-
ніше підтримуватиме Францію 
в Африці, а Франція – Німеч-
чину в Східній Європі. Це зму-
шує ФРН просто зараз складати 
непростий іспит в Україні. Але 
Штайнмайєр також шукає не-
військових способів поліп-
шення міжнародного партнер-
ства. Наприклад, вважає, що 
Німеччина повинна запропо-
нувати утилізувати сирійську 
хімічну зброю, адже має все не-
обхідне для цього, навіть якщо 
німцям така ідея не до вподоби.

Урсула фон дер Лайєн у 
принципі готова йти далі, до 
узгодженішої європейської по-
літики безпеки, у якій Німеч-
чина відіграватиме одну з клю-
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чових ролей. Проте, оскільки 
все це в найкращому разі є дуже 
віддаленою перспективою, спо-
чатку вона намагається хоча б 
стерти негативне ставлення до 
участі Німеччини у воєнних 
операціях серед її громадян. 
Приблизно 5 тис. німецьких вій-
ськових беруть участь у 13 місіях 
по всьому світу, підтримуючи 
союзні війська. Коли НАТО ви-
веде свої частини з Афганістану, 
німецькі солдати, вочевидь, за-
лишаться у складі обмеженого 
західного контингенту в цій 
країні.

Проте конкретні пропозиції 
фон дер Лайєн здаються неіс-
тотними. У Малі, де французи 
протистоять захопленню влади 
джихадистами, вона хоче збіль-
шити чисельність німецьких 
військових інструкторів з 100 
до 250. У Центральноафрикан-
ську Республіку, де французи 
намагаються зупинити крово-
пролитні сутички між мусуль-
манами та християнами, – по-
слати військову авіацію для 
транспортування поранених.

Ці африканські місії – стра-
тегічні декорації для справжніх 

національних інтересів, каже 
Ульріх Шпек з аналітичного 
центру Карнеґі – Європа. Ні-
меччині варто більше перейма-
тися відновленням рівноваги у 
зв’язках з азійськими держа-
вами, де з економічних причин 
вона останнім часом віддавала 
перевагу Китаю, менше уваги 
звертаючи на Південно-Східну 
Азію та Японію. А ще ФРН по-
винна змусити ЄС виробити 
узгоджену позицію щодо пре-
зидента Росії Владіміра Путіна.

Утім, останні сигнали від 
німецької еліти свідчать про 
великі зміни. Вже є розуміння 
того, що Сполучені Штати не 
зможуть (або не захочуть) бути 
завжди готовими, як колись, 
вирішувати проблеми Європи в 
майбутньому. Від початку скан-
далу з прослуховуванням аме-
риканцями німецьких високо-
посадовців, який вибухнув ми-
нулого літа (серед останніх но-
вин – США прослуховували те-
лефон не лише Меркель, а й 
Шредера ще з 2002-го), довіра 
до колишнього захисника 
впала, хоча Штайнмайєр і фон 
дер Лайєн намагаються зупи-

нити розкол. Загалом у дебатах 
знову помітна впевненість ФРН 
у своїх силах. Після 69 років 
спокутування гріхів вона, за 
словами Ґаука, стала «доброю 
Німеччиною, найкращою за 
всю історію».

Найбільшою проблемою ли-
шається громадська думка все-
редині самої країни. За даними 
останнього опитування, 62% 
німців не сприймають ідеї фон 
дер Лайєн щодо активізації ні-
мецької армії за кордоном. Тому 
Штайнмайєр планує протягом 
цього року не лише здійснювати 
закордонні вояжі, а й об’їздити 
всю ФРН, щоб переконати ви-
борців: настав час переосмис-
лити свій споглядальний і часто 
моралізаторський пацифізм.  
«У Німеччині є справжні паци-
фісти, але водночас чимало й 
людей, які прикривають колиш-
німи провинами країни свої лі-
нощі або небажання втручатися 
у світові процеси», – заявив Ґаук 
у Мюнхені. І навіть політичній 
лівиці, яка все ще скоса погля-
дає на НАТО й інколи навіть на 
ЄС, захищати такі підходи стає 
дедалі важче. 

німеЧЧина|СвіТ

15–21 лютого 
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

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

Київ (вул. Лисенка, 3):
18 лютого, 18:30 – презентація та обговорення книжки «Іноземці 
про українських політв’язнів: Спогади» від видавництва «Смолоскип».
19 лютого, 15:00 – зустріч із Мирославом Дочинцем та презентація 
роману «Світован».
19 лютого, 18:00 – презентація книжки Макса Кідрука «На Зеландію!». 
Спільно з видавництвом «К.С.Д.».
20 лютого, 18:00 – презентація книжки Андрія Кокотюхи «Київські 
бомби». Спільно з видавництвом «Фоліо».

Львів (просп. Свободи, 7):
19 лютого, 18:00 – презентація книжки «Сто загадок Симфосія» 
(переклад із латинської, коментарі-есеї Андрія Содомори).

Харків (вул. Сумська, 3):
18 лютого, 19:00 – дискусія «Життя у соціальних мережах».
20 лютого, 15:00 – презентація книжки Люби-Параскев� Стринадюк 
«У нас, гуцулів». Спільно з літературною агенцією «Піраміда».
21 лютого, 18:00 – презентація книжки Ксен� Дмитренко «Автосенси» 
та розмова про асиметрію. Спільно з видавництвом «Ніка-центр».

Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
15 лютого, 13:00 – Відкритий університет Івано-Франківська. Відкриті 
лекц� Олега Ущенка «Крах класичної реклами в системі сучасних 
суспільних ризиків» та Романа Сливка «Євроінтеграція. Досвід країн 
Східної та Центральної Європи».
20 лютого, 18:00 – презентація книжки Слави Світової «Жменька слів 
для доброго настрою» із сер� «Теплі істор�». Спільно з видавництвом 
«Брайт Стар Паблішинг».
21 лютого, 18:00 – презентація романів Дари Корній «Зозулята зими», 
«Зворотний бік темряви» та «Зірка для тебе». Спільно з видавництвом 
«К.С.Д.».
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енергетична дилема
Польща на крок ближче до власної ядерної енергетики

п
ісля багаторічних супере-
чок про можливість вироб -
лення власної ядерної 
енергетики польський уряд 

нарешті прийняв план. 28 січня 
Міністерство економіки предста-
вило детальний документ на 150 
сторінок, який відкриває шлях до 
будівництва двох атомних елек-
тростанцій. До 2016-го визначать 
місця для їх спорудження. На 
прикметі два райони поблизу 
балтійського узбережжя: Хочево 
і Жарновець. Будівельні роботи 
повинні розпочатися ще через 
три роки, і до 2024-го перша 
АЕС має запрацювати. Керува-
тиме проектом державне енерге-
тичне підприємство PGE; приб-
лизну вартість оцінюють у 40–60 
млрд злотих ($13–16 млрд).

Поки що схвалення плану 
правлячим кабінетом – найваж-
ливіший крок у підготовці до бу-
дівництва першої в країні АЕС, 
як вважає Анджей Бобінський із 
варшавсь кого аналітичного цен-
тру Polityka Insight. Але це ще не 
гарантує, що Польща таки роз-
щеплюватиме атоми. Документ 
не дає відповіді на два найважли-
віші запитання: як фінансувати-
меться цей проект і як можна 
зробити його прибутковим. Уряд 
наполягає, що на будівництво 
атомних електростанцій не ви-
тратять жодного злотого з дер-
жавного бюджету, тож потрібно 
знайти приватну компанію або 
консорціум, які мають бажання й 

можливість здійснювати такі ве-
личезні ризиковані інвестиції.

Кай-Олаф Ланґ, працівник 
Німецького інституту міжнарод-
ної політики та безпеки (Бер- 
лін), погоджується, що често-
любні пла  ни Варшави в атомній 
енергетиці викликають чимало 
запита нь. «Багато що залежить 
від політики Європейського Сою-
 зу щодо зменшення об’ємів ви-
кидів вуглецю», – каже він. По -
льща – найбільший у ЄС поста-
чальник бурого вугілля, і понад 
80% електрики в країні виробля-
ється на вугільних ТЕЦ (див. 
«Вугільний тягар»). Донині во -
на більш-менш виконувала свої 
членські зобов’язання в ЄС щодо 
обмеження викидів СО2. Але ми-
нулого місяця Європейська ко-
місія закликала держави Союзу 
зменшити вихід парникових га-
зів у атмосферу на 40% до 2030 
року, після запланованого 20-від-
соткового скорочення до 2020-го 
(усе відносно показників 1990 ро-
ку). Окрім того, Єврокомісія хоче 
запровадити обов’язковий для 

всього ЄС план виробництва 
електроенергії з відновлюваних 
джерел на рівні принаймні 27% 
від загального.

Іще одна перепона на шляху 
Польщі до ядерного майбутньо- 
го – громадська думка. Опиту-
вання свідчать, що більшість її 
громадян підтримують ядерну 
енергетику, але ситуація може 
змінитися, надто коли запропо-
новане місце для будівництва 
АЕС виявиться близько від чиєїсь 
домівки. Наступного року в кра-
їні відбудуться вибори. Опози-
ційна партія «Право і справедли-
вість» раніше з більшим ентузіаз-

мом сприймала ідею створення 
атомних станцій, аніж владна 
«Громадянська платформа», але 
зараз вимагає провести референ-
дум із того питання.

Свою роль у цьому процесі 
може відіграти і сланцевий газ. 
Поки що розвідка сланцевих ро-
довищ на півночі Польщі просу-
вається повільно через бюрокра-
тію та побоювання за стан до-
вкілля, що не може не дратувати 
іноземних інвесторів. Влада нама-
гається щось змінити. 5 лютого мі-
ністр екології оголосив про новий 
закон щодо видобутку газу зі 
сланців, який має покласти край 
паперовій тяганині та перешко-
дам, які чинять регулятивні ор-
гани. На радість інвесторам Наці-
ональний оператор енергетичних 
корисних копалин (NOKE) не бра-
тиме участі у видачі ліцензій. «Я 
думаю, що це сприятиме розвідці 
надр», – каже Камлеш Пармар, 
генеральний директор компанії-
інвестора 3Legs Resources.

Колишній керівник PGE 
Кшиштоф Кіліан сумнівається, 
що уряд може одночасно почати 
виробництво електрики на АЕС 
та видобуток сланцевого газу, бо 
для обох проектів потрібні гі-
гантські інвестиції. Тим часом 
Росія будує атомну електро-
станцію в Калінінградській об-
ласті. Донині й Варшава, й Віль-
нюс відмовлялися від пропози-
цій експорту електроенергії з РФ, 
адже прагнуть послабити енер-
гетичну залежність від неї. Торік 
у червні спорудження станції 
було тимчасово зупинено.

«Польський уряд, – нарікає 
Бобінський, – не має послідовної 
енергетичної політики». Здається, 
він хоче перестрахуватися за-
вдяки ядерним проектам, водно-
час намагаючись пришвидшити 
розвідку покладів сланцевого газу 
і стежачи за тарифами на квоти 
щодо викидів двоокису вуглецю. 
Німеччина з тевтонською ретель-
ністю провадить свою неодно-
значну енергетичну реформу під 
назвою Еnergiewende, що перед-
бачає відхід від атомної енерге-
тики. Тим часом Польща все ще 
вагається, в який бік податися. 

Вугільний тягар
Виробництво електроенерг� в Польщі за видами 
палива, % від загального
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За даними Міністерства економіки Республіки Польща

2012                                                2030 (прогноз)
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Ядерне паливо
Газ

Буре вугілля
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Відновлювані 
джерела енерг�
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донині й варШава,  
й вілЬнЮс відмовлЯлисЯ 
від пропозицій експорту 
електроенергії з рФ,  
адже обидві столиці 
прагнутЬ послабити 
енергетиЧну залежністЬ
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Київ, вул. Лисенка, 3
(ст. м. «Золоті Ворота»)

ЧЕХІЯ

«Український тиждень» і Чеський 
центр у Києві запрошують на зустріч 
у межах проекту «Європейський 
досвід: Чехія»

Наш гість – Томаш КЛВАНЯ 

Тема зустрічі: 
«ЗМІ та громадянське суспільство: 
демократичні трансформац� 
в Чех�»

Томаш Клваня – відомий чеський журналіст і 
науковець. 1992 року здобув ступінь магістра 
журналістики Карлового університету в Празі. 
2003-го, вигравши стипендію Центру Джоан 
Шоренштайн, став аспірантом Гарвардського 
інституту державного управління імені Джона 
Кеннеді.
2003 року обіймав посади прес-секретаря та 
політичного радника президента Чеської Рес-
публіки, у 2007–2008-му був спеціальним уря-
довим посланцем із питань протиракетної 
оборони. У 2001–2003-му працював заступ-
ником головного редактора однієї з найпо-
пулярніших чеських щоденних газет Hospodářské 
noviny, а у 2000–2001-му – провідним журна-
лістом із міжнародної тематики у щоденній газеті 
Mladá Fronta DNES.
Нині віце-президент ради директорів Ас-
пен-інституту в Празі, викладає у Нью-Йорксько-
му університеті в Празі.



геніально
Підрихтувати погані гени – це стає реальністю  

це більше схоже на нау-
кову фантастику – і ба-
гато років так воно й 
було. Але нарешті ідея 

генотерапії – внесення здоро-
вих копій генів для лікування 
захворювань у людський орга-
нізм, де їх бракує, – може стати 
науковим фактом. 

Усе починалося не надто 
оптимістично: 1999-го внаслі-
док експерименту з вживлен-
ням генів у організм американ-
ського хлопця, що страждав від 

спадкової хвороби печінки, па-
цієнт помер. 2003-го у фран-
цузьких дітей, яких таким спо-
собом лікували від важкого 
комбінованого імунодефіциту, 
виявили лейкемію. Але відтоді 
спостерігаємо прогрес. У Європі 
вже схвалено одну процедуру, за 
допомогою якої можна боро-
тися із синдромом Бюрґера – 
Ґрютца, або дефіцитом ліпопро-
теїнліпази (зумовлює підви-
щення вмісту жирів у крові й усі 
проблеми, що звідси виплива-

ють), для використання в клі-
нічній практиці. 

Останнім свідченням успіху, 
описаним у медичному журналі 
Lancet, стало експериментальне 
лікування хороїдермії, що при-
зводить до втрати зору. Захво-
рювання виникає через мута-
цію гена, що кодує білок REP1. 
За відсутності REP1 фоторецеп-
тори ока деградують. Роберт 
Макларен з Оксфордського уні-
верситету скористався вірусом, 
щоб доправити здоровий ген, 
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що кодує білок REP1, до най-
більш світлочутливих частин 
сітківки. У п’ятьох із шести учас-
ників експерименту, як і плану-
валося, покращилося сприй-
няття світла. У двох поліпшення 
було таким істотним, що вони 
побачили більше, ніж раніше, 
рядків на стандартній таблиці 
для вимірювання гостроти зору. 

Робота доктора Макларена 
доповнює експерименти Аль-
берта Меґваєра і Джин Беннетт 
з Університету Пенсильванії, які 
за допомогою генотерапії ліку-
вали іншу хворобу очей – амав-
роз Лебера. Виникає вона при де-
фекті гена RPE65, що зумовлює 
дефіцит вітаміну А у світлочут-
ливих клітинах сітківки, і знову 
ж таки призводить до сліпоти. 
Вживлення здорових RPE65 у 
сітківку, як і у випадку з REP1, 
підвищує світлочутливість ока і 
може покращити зір. 

І доктор Макларен, і Меґваєр 
із Беннетт вносять такі гене-
тичні заряди до цільових клітин 
через аденоасоційовані віруси 
(вони, як відомо, не призводять 
до захворювань і не надто стиму-
люють імунну систему). Луїджі 
Нальдіні з Інституту генної тера-
пії Сан-Раффаеле в Мілані засто-
совує для перенесення генів 
страшніші вектори, взяті з вірусу 
імунодефіциту людини (ВІЛ), 
що спричиняє СНІД, адже під 
час життєвого циклу цього ві-
русу його геном інтегрується в 
ядро клітин.  

Торік доктор Нальдіні з ко-
легами доповів, що за допомо-
гою стерилізованих клітин ВІЛ 
їм вдалося вживити здорові ко-
пії генів у кровоутворюючі стов-
бурові клітини, які їх не міс-
тили. Це було зроблено для лі-
кування метахроматичної лей-
кодистрофії (яка ушкоджує 
нер ви) та синдрому Віскотта – 
Олдріча (що вражає імунну сис-
тему і знижує здатність крові до 
згортання). В обох випадках ме-
тод Луїджі Нальдіні запобіг 
розвитку хвороби або сповіль-
нив його, хоча хвороби ці дуже 
рідкісні, тож таких прикладів 
було небагато. 

Через рідкісність захворю-
вань на кшталт метахроматич-
ної лейкодистрофії, синдрому 
Віскотта – Олдріча та багатьох 
інших, яким здатна зарадити 
генотерапія, чимало її методів, 
не виключено, матимуть дуже 
обмежене застосування. Нато-

мість ширший ужиток, напри-
клад під час лікування раку, 
може мати конструювання спе-
цифічних генів, які допомага-
ють стимулювати імунну сис-
тему до боротьби з відповідною 
недугою.  

Мішель Садлен із Центру 
клітинної інженерії та перене-
сення генів у Меморіальному 
онкологічному центрі ім. Сло-
уна – Кеттерінґа в Нью-Йорку – 
один із піонерів застосування 
такого методу. Він передбачає 
використання клітин із химер-
ними рецепторами антигенів, 
які є перепрограмованими варі-
антами Т-лімфоцитів – частини 
імунної системи, що вбиває клі-
тини організму, зокрема ракові, 
які стали для нього загрозли-
вими.

Фішка доктора Садлена в 
тому, що він бере природні 
Т-лейкоцити пацієнта (скажімо, 
хворого на лейкемію чи лім-
фому) і вводить у них ген, який 
переключає увагу цих клітин на 
відповідну пухлину, стимулю-

ючи їх шукати та знищувати 
хворі клітини. Перепрограмо-
вані клітини повертаються до 
організму пацієнта, де розмно-
жуються й атакують ракові. 

химерне море
Додаткові гени, що вживлю-
ються в гени химерних рецепто-
рів, частково виводяться з генів 
моноклональних антитіл. Їх ви-
брали через наближеність до 
структури клітин цільової пух-
лини. Оскільки клітини з хи-
мерними рецепторами розмно-
жуються в крові, метод ліку-
вання, як пояснює Мішель Сад-
лен, – це, по суті, створення жи-
вих ліків.  

Торік команда доктора Сад-
лена та інша група під керівни-
цтвом Карла Джуна з Універси-
тету Пенсильванії опублікували 
результати досліджень, що свід-
чать про перспективи застосу-
вання химерних рецепторів у лі-
куванні хворих на гостру лімфо-
бластну лейкемію. Звіт Мішеля 
Садлена продемонстрував, що в 
результаті такої терапії у всіх 

п’яти дорослих пролікованих 
пацієнтів спостерігалася повна 
ремісія (хоча двоє врешті по-
мерли від ускладнень; в одному 
з випадків вони не були 
пов’язані з терапією). Доктор 
Джун у своєму звіті показав, що 
рак таким способом побороли у 
двох дітей. А на конференції 
Американської асоціації гемато-
логів у грудні обоє вчених від-
звітували про подальші успіхи. 

Є ще одна технологія, яка 
може забезпечити генотерапії 
широке застосування. Ниніш-
ній підхід полягає у введенні 
генів в уражені клітини. Але 
крім цього можливо модифіку-
вати вже наявні дефектні гени 
клітин методом редагування 
CRISPR-Cas9. Ґрунтується він на 
природній системі боротьби ор-
ганізму з вірусами, яка розподі-
ляє генетичний матеріал.   

Редагування CRISPR-Cas9 
відбувається на рівні «алфа-
віту» генетичного коду, тож 
учений може форматувати 
його відповідно до потреб. В 
одному з останніх чисел науко-
вого журналу Cell Ша Цзяхао з 
Медичного університету Нан-
кіна продемонстрував прийом, 
зворотний до генотерапії, – 
створення генетичних про-
блем, а не вирішення – на мав-
пах. Його мета полягає у ство-
ренні організмів-моделей, які 
допомогли б зрозуміти хво-
роби людини (хоча робити такі 
моделі з мавп – неоднозначна 
практика). Але саму техноло-
гію врешті можна буде вико-
ристати для «поточного ре-
монту» ушкодженої ДНК лю-
дини.

Якщо це колись і станеться, 
то нескоро. Тим часом перспек-
тивність генотерапії видно вже 
– хоча б з огляду на інтерес до 
неї юристів. Університет Пен-
сильванії передав ліцензію на 
свою технологію із застосуван-
ням Т-клітин із химерними ре-
цепторами антигенів швей-
царському виробникові ліків 
Novartis. Тепер вони разом захи-
щаються в суді – на них подали 
позов конкуренти, серед яких 
Juno Therapeutics – творіння 
трьох дослідних центрів, зо-
крема й Меморіального онколо-
гічного центру ім. Слоуна – Кет-
терінґа. Для пацієнтів це сигнал 
того, що генотерапія – це нова-
ція, за яку справді варто боро-
тися. 
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автор: Ярослав тинченко

вулиці та площі 
революцій: 1917 рік

п
ро Лютневу революцію 
1917-го кияни дізна-
лися лише через день 
після повалення цар-

ської влади. Першим, хто наді-
слав до міста телеграму про 
зречення Ніколая ІІ, був депу-
тат Державної думи від Києва 
Бубликов.

На той час у нинішній нашій 
столиці мешкало кілька пред-

ставників царської родини Рома-
нових на чолі з матір’ю само-
держця – імператрицею Марією 
Фьодоровною, яка опікувалася 
військовим шпиталем, розміще-
ним у Маріїнському палаці. Після 
зречення Ніколая ІІ вона поїхала 
до Могилева – востаннє побачи-
тись із заарештованим сином, а 
потім до Криму і вже звідти в Да-
нію, на свою батьківщину.

Спокійно віддав владу й від-
був із Києва останній генерал-

Лютнева революція 1917 року в Києві: 
жителі міста на Хрещатику, на площі 

біля міської думи (нині майдан 
Незалежності) під час оприлюднення 

акта зречення Ніколая ІІ

Перша українська маніфестація  
на Софійській площі в Києві,  
березень 1917 року

Парад революційних військ  
на Хрещатику,  
весна 1917 року

За багатовікову історію в Києві відбулося чимало 
революцій та повстань – від вигнання князів, які 
пішли супроти волі киян, до теперішнього Май-
дану. У всі часи літописці та журналісти намага-
лися зібрати якнайбільше інформації про міське 
життя в такі переломні моменти. Та чи не найбіль-
ший спадок дістався нам від безіменних київських 
фотографів, які близько 100 років тому, навесні 
1917-го, зафіксували революційні події, що ними 
було започатковано період Української революції 
1917–1921 років.

СпАДОК|майдан стО рОКів тОмУ



губернатор, дещо пізніше, так 
само без спротиву, – командувач 
Київської військової округи. За-
мість них із Петрограда призна-
чили нових керівників, із рево-
люційним минулим.

До насильницьких дій «рево-
люційні маси» вдалися лише су-
проти поліцейських та городо-
вих. Замість поліції створили мі-
ліцію, керівником якої став 
офіцер-революціонер. Від сус-
пільних потрясінь постраждав 
пам’ятник Пєтрові Столипіну – 
прем’єр-міністру Росії, який у 
1911 році загинув від кулі револю-
ціонера в Київському оперному 
театрі.

Із Петрограда почали надхо-
дити офіційні дані: про ство-
рення Ради робітничих та солдат-
ських депутатів та постання Тим-
часового уряду. Свою раду було 

організовано і в Києві. До неї 
ввійшли члени різних партій та 
організацій, причому не лише ле-
гальних. Спочатку цей орган діяв 
у будівлі міської думи на Хреща-
тику, а пізніше перебрався до Ма-
ріїнського палацу.

Березнева зміна старої влади 
на нову – революційну – в Укра-
їні пройшла цілком мирно. Ра-
зом із радою робітничих та сол-
датських депутатів, організова-
ною за зразком петроградської, 
в місті постала Центральна Рада 
як загальноукраїнський пред-
ставницький орган. Тривалий 
час вона діяла обережно й тео-
ретично, переважно склика-
ючи з’їзди та мітинги. Протя-
гом весни – літа 1917 року в 
Києві відбулося кілька всеу-
країнських з’їздів, які на-
стільки зміцнили позиції ЦР, 

що було ухвалено І та ІІ Уні-
версали.

На жаль, не обійшлося без 
жертв – майже винятково з боку 
українців. Спочатку полягло 
кілька полуботківців – вояків, які 
виступили за створення націо-
нальної військової частини. По-
тім, під час відбуття на фронт 
1-го Українського козацького 
полку імені Богдана Хмельниць-
кого, внаслідок провокації від 
рук російських солдатів загинуло  
16 богданівців.

Однак революція не вщухала. 
А на листопад 1917 року, коли 
владу в столиці Росії в результаті 
перевороту захопила партія біль-
шовиків, Центральна Рада спро-
моглася прийти до керма не 
тільки в Києві, а й по всій Україні.

Українська революція 
тільки-но починалася. 

Солдат і студент – перша міліція Києва, 
яка постала замість поліції, на задньому 
плані – міський (оперний) театр, 
березень 1917 року

Парад революційних військ  
на Хрещатику,  
весна 1917 року

Одна з перших революційних 
демонстрацій, Бібіковський бульвар 

(нині Тараса Шевченка),  
березень 1917 року

Демонстрація на 
Володимирській 
вулиці, навпроти 

Золотоворітського скверу, 
березень 1917 року

майдан стО рОКів тОмУ|СпАДОК



Якщо, за «Оксфордським 
слов  ником», слово-2013 – «selfie», 
що означає «світлина самого се -
бе», викладена в соцмережі, то в 
Україні це слово «тітушки». Лек-
сема обросла спільнокореневи-
 ми для позначення провокацій 
іншого ґатунку, віртуозність і ви-
гадливість яких зростає з небаче-
ною швидкістю. Так з’явилися 
нові поняття: айтітушки, гепо-
тітушки, простітушки, гей-тітуш-
 ки, беркутітушки. Термін із пояс-
ненням почали застосовувати в 
польських, англійських, фран-
цузьких, норвезьких ЗМІ. А за 
частотою використання в ро-
сійських медіа поняття стало 
найпопулярнішим неологізмом 
2013-го. Українці ж присвячують 
тітушкам вірші, пісні й демоти-
ватори. До речі, хто там зараз 
працює над дисертацією про фе-
номен тітушків на початку XXI 
століття? 

«Спасібо дєду за пабєду» – 
надривається звукова апаратура 
на Грушевського, ретранслюючи 
для бійців у шоломах голос під-
старкуватого блатного шансоньє. 
По інший бік барикад – піаніно 
в національних кольорах. У ко-
лишньому житті клавішники-
музиканти, а нині охоронці бари-
кад грають класику просто на 
даху спаленого автобуса. Роз-
строєний інструмент чесно видає 
непоганий звук, частково заглу-
шаючи міліцейський «попсон». 
Присутні «радикальні екстре-
місти» уважно слухають, потім 
аплодують. Якби не зовнішній 
антураж, можна було б поду-
мати, що ти десь на іспиті в му-
зичній школі. Проте оточення 
робить свою справу. Блатний го-
лос не дає випасти з реальності. 
Активістам його добре чути. 
Чого, на жаль, не скажеш про мі-
ліціонерів. 

відгук на статтю «вплив зомбоящика»  
в № 5 тижня, у якій славка куцай пише про те, 
як провладні канали висвітлюють протести 
валентина: Я уже не смотрю канал ИНТЕР. 
Мотивация преподношения материалов 
мне не нравится. Попахивает провластной 
политикой и провластными взглядами 
на события. Власть навязывает нам быть 
терпеливыми и спокойно себе сопеть в две 
дырки, дожидаясь выборов. Ну не цинизм?! 
Люди буквально выживают (это где-то 
70–75%). Нет денег ни на лекарства, ни на 
лечение, ни на отдых, ни на нормальное 
питание. Сама же власть подогнала все 
законы под себя. Суды защищают мажоров, 
причем открыто и нагло. Милиция вообще 
на народ не обращает внимания, может 
только избить. Поэтому любой нормальный 
и интеллигентный человек идет на Майдан, 
и этих людей поддерживают более 70%, 
но власть расстаться с корытом не желает, 
и при этом куча холуев их поддерживает, 
а также примкнувшие к ним маргиналы 
с рабской психологией. Посмотрите на 
публику антимайдана, вглядитесь в их лица 
– и становится страшно, какая большая и 
ядовитая ложка дегтя портит бочку меда. 
Вы послушайте, каким лексиконом эти 
маргиналы пользуются. Именно такая 
публика способна жечь автомобили, догонять 
и бить, раздевать и пытать. Вот какая публика 

поддерживает Партию регионов. В общем, 
в стране царствуют законы подворотни и 
Янукович их президент – они за него пасть 
вам порвут, хотя сами нищие и рабы.  

відгук на інтерв’ю з міським головою  
сум геннадієм мінаєвим у № 5 тижня  
західняк: «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 сподівалися, 
що багато чого зміниться: система влади, 
принципи її дії»… Боїться товаріщ мєр бути 
розумнішим за виборців. Може б, йому як 
пояснити, що до Понтія Пілата йому дуже 
далеко? От інтересно, сільський господар 
одного року посадить картоплю, а збере 
менше, ніж посадив, то наступного року 
він розчарується і садити більше не буде? 
Розчарується, що його очікування не 
справдилися, і стане байдужим? Особисто 
я вважаю, що на 22-му році незалежності 
потрібно таки твердо уяснити: треба 
контролювати владу; контроль влади полягає у 
перевиборах. А відповідальність у влади тільки 
одна: відставка. Якщо влада не справляється, 
її потрібно переобирати. Чим частіші 
перевибори, тим швидше можна вибрати 
нормальну владу. Сподіваюся, що кажєнний 
раз на єфтом самом мєстє виборці не будуть 
спотикатися.

відгук на статтю «машина часу»в № 4, тижня
у якій Юрій макаров аналізує, де саме 
пролягає лінія розколу країни 
ооо: Пусть бы жители, особенно рабочие, 
подумали, как оплачивается их труд на самых 
тяжелых предприятиях, металлургических 
и шахтах. Вам за ваш тяжелый, иногда 
опасный труд платят копейки. А вашу 
продукцию продают в ЕС и другие страны по 
МИРОВЫМ немалым ценам. У кого остается 
СВЕРХприбыль? А по законам ЕС оплата труда 
и стоимость товара были бы выровнены. Так 
почему вы боитесь ЕС? Или верите страшилкам 
власти? А где эта власть обосновалась? Ей 
почему то не страшно туда ездить, а своих 
детей переселить туда навсегда. Думайте.

відгук на статтю «Яка європа нам потрібна» 
в № 4 тижня, у якій василь зоря пише про 
позицію єс щодо української кризи 
простий: Ця влада постійно порушує і 
Конституцію, і закони. Будь-які реформи цієї вла- 
ди направлені на власне збагачення та відпо  - 
відно зубожіння громадян і країни (а вигадують 
папєрєдніків, опозицію). Крім того, влада 
залучила криміналітет для залякування 
населення. А тепер, коли цей режим показав 
свою компетентність лише в одній галузі – 
гребти усе під себе, добродії з Європи вирішили 
допомогти порадою. Домовитися з цим режимом 
і з тими гопниками про реформу Конституції.

вікторія матола стас козлюк

піаніно проти 
Шансону

поверненнЯ до  
радЯнсЬкого

від тітуШків до 
беркутітуШків

Ви давно писали реферат 
чи курсову? Мені зараз дово-
диться згадувати, як це ро-
биться. Та то була б лише фор-
мальність, якби роботи не треба 
було переписувати в шкільний 
зошит (!). Так, і сама не знала, 
що досі є такі вимоги. Причому 
в університетських методиках 
прописано навіть те, як необ-
хідно писати: «розбірливим по-
черком, акуратно і без пома-
рок». Крім того, зошит треба 
пронумерувати, а в кінці поста-
вити підпис і дату. Спроба пере-
конати методистів університету, 
що нинішня молодь друкує 
швидше, ніж пише, що є «анти-
плагіатні» програми, до того ж 
доводиться захищати ці роботи 
усно, не дали бажаного резуль-
тату. Пояснення суто радян-
ське: нібито студенти, пишучи, 
зможуть бодай щось запам’я -
тати. 

оксана хмельовська

зворотний зв’Язок 

:)
У колиш-
ньому житті 
клавішники-
музиканти,  
а нині охо-
ронці бари-
кад грають 
класику про-
сто на даху 
спаленого  
автобуса
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«Світ у 2014» – українська версія щорічного спецпроекту журналу The Economi	: аналіз, прогнози 
на майбутній рік від впливових експертів, політиків і ділових людей. Унікальність української верс� 
видання – це не лише мова, а й акценти на національних проблемах і тенденціях, залучення 
провідних вітчизняних експертів.

Щонайменше 20% контенту видання присвячено Україні.  «Український тиждень» уже четвертий 
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;
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за індексом 68098

ЗА СИСТЕМОЮ PORTMONE: 
www.portmone.com.ua

ВАРТІСТЬ РЕДАКЦІЙНОЇ ПЕРЕДПЛАТИ: 
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▪ на 1 міс. – 45 грн
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Телефон редакц�: 044-351-13-00

Передплатний індекс «Світ у 2014» 68098
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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?
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