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 Факти тижня 
Після кривавих сутичок у 
центрі києва внутрішні вій-
ська та спецпідрозділи ви-
ведено з урядового квар-
талу

У Харкові відбувся з’їзд депутатів 
південно-східних регіонів. Попри по-
боювання сепаратизму він не ухвалив 
жодних істотних рішень, а його учасни-
ки невдовзі визнали нову владу в Києві

куповувати одне одного й со-
тати своє отруйне павутиння.

Так, за ті три місяці боротьби 
українці змінились як ніколи. Ба-
гато навчились, багато зрозуміли 
й багато відкрили в собі. Вони 
мо  жуть тепер по-справжньому 
пишатися собою, бо здійснили те, 
на що в інших народів ідуть деся-
тиліття. І в цьому неабияка за-
слуга поваленого тирана. Цей не-
фартовий дурень зумів так на-
строїти проти себе власний на-
род, що зробив неможливе: во-
скресив в українцях давно похо-
ваний дух свободи. Але чи варто 
за це дякувати деспоту? Мабуть, 
ні. Дякуймо собі, що знайшли-
таки сили встати з колін і під-
вести голови.

Нині ми виграли битву. Мож-
ливо, найважчу битву свого жит-

Я
нукович утік. Його не ви-
дно ані на Печерських па-
горбах, ані в «Межигір’ї». 
Де він ховається, невідомо. 

Знайдеться.
Здається, можна було б свят-

кувати перемогу, тільки ейфорії 
чомусь немає. Лише туман. Що 
чітко видно крізь нього, то це 
тіла загиблих повстанців. І нічого 
більше. Що буде далі, не знає 
ніхто. Скільки цей туман висі-
тиме над нами всіма і що за со-
бою приховує – також. Зрозуміло 
лишень, що зупинятися не 
можна й на хвилину. Бо револю-
ція триває.

Ще дуже багато роботи. Так 
багато, що довірити її виконання 
політикам небезпечно. Завалять. 
Як завалили минулого разу. За-
говорять, перекуплять, замнуть. 
Тільки допустити цього нині ніяк 
не можна. Надто дорогою ціною 
далась перемога, надто багато 
крові скропило українську зем-
 лю. Душі героїв не простять, живі 
не подарують, майбутні поколін-
 ня проклянуть.

Знову маємо шанс. Чи не най-
більший за багато століть – 
нареш ті стати народом, людьми, 
змінитись, очиститись від раб-
ства й запанувати «у своїй сто-
ронці». Тільки знову не насту-
пити б на помаранчеві граблі, не 
заснути б і не збайдужіти.

Янукович утік. Але може 
з’явитися будь-якої миті. З ін-
шим прізвищем, іншою мор-
дою, іншою командою «профе-
сіоналів». Політики далі бав-
ляться в ті самі ігри. Вони 
швидко оговтались, оцінили си-
туацію, покаялись і змінили ри-
торику. Тепер вони ангели во 
плоті, але хай це не вводить ні-
кого в оману. Вони не здатні 
змінитись. Не минуло й тижня 
від пережитого шоку, як ці ан-
гели знову взялися за старе: 
брехати, плести інтриги, пере-

рада сформувала 
нову більшість і роз-
почала формуван-
ня уряду народної 
довіри

Україною прокотилася хвиля 
захоплень органів влади. Чи-
новники масово виходять із ПР і 
йдуть у відставку. У багатьох міс-
тах знесено пам’ятники Лєніну

туман перемоги
 

10,5 грн
давали за долар на міжбанку  
26 лютого

30 млрд грн
зняли українці з депозитів у дні 
найжорсткішого протистояння  
в Києві

$12 млрд
такої суми сягають статки сім’ї 
Віктора Януковича. Таку цифру 
назвав дослідник Інституту між-
народної економіки Петерсона 
Андерс Аслунд

780 людей
постраждали в сутичках від 18 
лютого. 82 особи загинули. Дані 
МОЗ

23 в’язні
звільнені спеціальною поста-
новою ВР. Серед них фігуран-
ти скандальних справ Сергій та 
Дмитро Павліченки, Віталій За-
порожець і так звані васильків-
ські терористи

50 осіб
є фігурантами справи про масо-
ве вбивство людей на Майдані. 
Дані Генпрокуратури
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 тя. Битву гідності. Битву зі стра-
хом. Але це лишень перша пере-
мога, хай і дуже важлива. Нас че-
кає ще не один бій і не одне роз-
чарування, але ми обов’язково 
мусимо виграти свою війну. Адже 
в нас немає іншого вибору, немає 
шансу ні на поразку, ні на капіту-
ляцію, бо позаду прірва.

Мусимо найперше вбити в 
собі раба. Вбити його у своїх рід-
них і близьких, у своїх друзях і су-
сідах. Навіть у своїх котах і соба-
ках. Випалити цей гидотний чи-
ряк із нутра політиків, тих, кого 
делегуємо управляти країною. І 
якщо вони не захочуть змінюва-
тись, просто викинути їх на сміт-
ник, як непотріб.

Мусимо змінити країну. Ціл-
ком, до основ. Уже й негайно. 
Змінити систему влади, пам’ята -
ючи, що влада – це найманці, 
наші слуги, а не вершителі доль. 
Правоохоронну систему, усвідо-
мивши нарешті, що вона мусить 
служити нам і боятися нас, а не 
бандитів, які мають сидіти за ґра-

маєтки віктора Янукови-
ча, віктора Пшонки та інших 
високопосадовців-утікачів від-
криті для людей. Самі екс-
можновладці в розшуку, проти 
них порушені кримінальні справи

рада призначи-
ла вибори в киє-
ві. вони відбудуться 
в один день із пре-
зидентськими, 25 
травня цього року

ФЕЙС-контролЬ

Хвиля сепаратистських виступів про-
котилася кримом. Проросійськи 
сили вивішували триколори РФ за-
мість українських прапорів на адмін-
будівлях. Сталися сутички між татара-
ми і прокремлівськими активістами

тами. Втовкмачити міліції раз і 
назавжди, що не можна здіймати 
на свій народ ані руку, ані кривий 
погляд. Мусимо змінити систему 
освіти, аби наші діти не виходили 
зі шкіл каліками, аби росли му-
дрими, чесними й ніколи не здо-
гадувалися, що оцінки можна діс-
тавати за хабарі. Змінити систему 
охорони здоров’я, аби не вмирати 
від байдужості й захланності. 
Змінити інформаційний простір, 
аби нас не зомбували й не году-
вали нечистотами. Збудувати си-
ль  ну переможну армію, служити 
в якій було б за велику честь. Змі-
нити все: дороги, будинки, авто-
бусні зупинки, парки, річки, на-
віть псячі будки – й ті перемалю-
вати в яскраві кольори. Нам має 
бути комфортно жити у своїй 
країні. Ми мусимо бути щасливі 
від того, що народилися на цій 
прекрасній землі. І ніколи, чуєте, 
ніколи навіть не думати, аби вті-
кати кудись за тридев’ять земель 
шукати кращої долі.

Так, може, забагато пафосу, 
але такий час. Не будь українці 
трохи романтиками та божевіль-
ними, їм нізащо не вдалося б ски-
нути цього фальшивого монстра. 
Він і досі маячив би на горизонті, 
як прокляття. А тому вибачайте.  
І хоч не все так гарно, як хотілось 
би, не все так просто, як бажалось 
би. Є безліч питань, які потребу-
ють негайного вирішення, маса 
страхів, що не дають спокійно 
спати, але чомусь віриться, що 
все буде добре. І Крим заспоко-
їться, бо не такі вони вже круті, 
оті «карєнниє житєлі», і Росія 
проковтне поразку, бо куди їй, 
хирлявій, і свої доморощені зрад-
ники втихнуть, головне – підхід.  
І Януковича, будьте певні, впій-
маємо й посадимо там, де йому 
найбільше пасує сидіти. Якщо до 
того він, звісно, сам не поман-
друє до пекла за все добре, що 
встиг натворити за своє нікчемне 
життя.

А труднощі? Вони завжди 
були, є і будуть. Але ми вміємо їх 
долати. Ми добре загартовані, і в 
нас є імунітет та щеплення на ви-
падок будь-яких несподіванок. 

в Україні 
стартувала 
президент-
ська вибор-
ча кампанія

виконувач обов’язків 
міністра внутрішніх 
справ підписав наказ 
про ліквідацію спец-
підрозділу «Беркут»

володимир ПараСюк
прискорив події
21 лютого сотник Самооборони 
Майдану перервав виступ опо-
зиціонерів, засудив перегово-
ри з Януковичем і закликав до 
повторного штурму урядово-
го кварталу. Його слова зміни-
ли наміри опозиції, а вища ви-
конавча влада відтоді залиши-
ла Київ

дмитро Фірташ
заграє з новою владою
Олігарх заявив, що вів у Лондоні 
переговори із британським уря-
дом про фінансову й політичну 
допомогу Україні. Хто вповнова-
жив його на це, наразі невідо-
мо. Британське МЗС підтвердило 
факт перемовин

митроПолит онУФріЙ
нове обличчя УПЦ мП
Митрополита Чернівецького і 
Буковинського призначили міс-
цеблюстителем Київської ми-
трополичої кафедри. По суті, 
він тимчасово замінив митропо-
лита Володимира (Сабодана), 
який залишив посаду за станом 
здоров’я

олЕна БондарЕнко 
не кається
Депутат від ПР заявила, що під час 
застосування зброї проти мітин-
гувальників «сили правопорядку 
дія ли недостатньо жорстко». Мі-
тингувальників вона й надалі на-
зиває вандалами та озброєними 
екстремістами

джон кЕррі
дав оцінку
«Повалення проросійського пре-
зидента Віктора Януковича й між-
народну реакцію на події в Украї-
ні не слід розуміти як протистоян-
ня між Заходом і Сходом. У цьому 
випадку йдеться про український 
народ та про визначення ним 
власного майбутнього», – заявив 
держсекретар США
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е стріляють снайпери, 
призначено позачергові 
президентські вибори, 
оголосили в розшук Яну-

ковича, але ми знаємо: до пере-
моги ще далеко. Саме час поду-
мати: а що ми вважатимемо пе-
ремогою? І коли зможемо ска-
зати героям «Небесної сотні»: все 
було недарма, все сталося так, як 
ви хотіли? Мабуть, тоді, коли мо-
раль і порядність будуть нормою 
для всіх, а не лише героїв. Коли 
згинуть ницість і захланність, де-
сятиліттями культивовані серед 
нас, а добра й добробуту можна 
буде досягти чесним трудом.

А зараз тривожні настрої. І 
на Майдані, і в усій країні, і по-
між активістів протестного руху, 
і в журналістських колах. Ми не 
маємо права на повторення по-
милок минулого. Ліміт грабель 
вичерпано.

Тому поки що ніхто нікуди 
не йде з відчуттям виконаного 
обов’язку. Чи не матимемо на 
чолі держави чергового януко-
вича з прізвищем чергового тур-
чинова? Ситуативно, на три мі-
сяці влада майже цілковито зо-
середилася в руках однієї партії, 
яка колись уже була владою. Чи 
настільки змінилися її очіль-
ники, щоб здійснити те переза-
вантаження, за яке загинули 
люди? Заяви Олександра Турчи-
нова про те, що Майдан може 
розходитися, а Миколи Томенка 
про те, що кандидатуру майбут-
нього прем’єра з Майданом не 
обов’язково узгоджувати, не за-
лишають сумнівів.

«Будемо тут до травня», – обі-
цяють активісти Самооборони. 
Сотні помалу поповнюються  
ново  бранцями. «Ми переходимо 
в опозицію щодо колишньої опо-
зиції», – визначився Автомай-
дан. 

А журналісти? Вони найбіль-
 ше мусять стояти на чатах. І від-
повідати перед суспільством за 
сумлінність своєї праці. Не ві-
рити на слово новій владі, переві-
ряти всі неоднозначні факти й 
відповідно їх оцінювати, бити на 
сполох, коли непрозоро прийма-
ються рішення.

Колись, у 2004 році, про пе-
резавантаження влади не йшло-
 ся. Державну машину Кучми під-
рихтували й поставили собі на 
службу нові переможці. Ті, хто 
привів їх до влади, розслабилися 
та святкували перемогу. Поки не 
гримнув грім.

Сьогодні, у 2014-му, київське 
повітря просякнуте духом зрад та 
підкилимних домовленостей, ін-
тригами й жадобою до портфелів, 
а ще розрахунком на те, що з 
будь-яким переможцем мож  на 
домовитися – то лише питання 
ціни. Сьогодні в столичному небі 
застиг гіркий присмак недопере-
моги всіх тих, хто щиро прийшов 
боротися за нові правила в полі-

тичному житті країни. І вони зна-
ють: виграно битву, але не війну. 
Зроблено перший крок, але най-
важче і найважливіше попереду.

Будьмо вимогливими не 
тільки – і не стільки! – до тих, 
хто, показово каючись та поспі-
хом засуджуючи Януковича, на-
магається потрапити на керівні 
посади. Будьмо пильними до 
тих учорашніх опозиціонерів, які 
сьогодні при владі і яких чуємо з 
усіх високих трибун.

Україна відбудеться як по-
вноцінна держава тільки тоді, 
коли ми просто зараз, спинивши 
сльо  зи й затамувавши біль від 
втрат, твердо і непохитно пра-

цюватимемо, щоб на практиці 
створити нову державну полі-
тичну та економічну модель. Цю 
війну не можна виграти наполо-
вину. Понад те, її реально про-
грати, якщо ми зараз захочемо 
спочити на лаврах чи послабимо 
контроль над новою-старою 
опозиці єю-владою.

Чи вірить хтось у духовне 
очищення регіоналів? А чи ві-
рить хтось у нову моральність 
учорашньої опозиції? Щоб змі-
нити правила поведінки в 
україн  ському політичному про-
сторі, недостатньо перезаванта-
жити лише політичний клас. 
Так, новий уряд. Так, новий 
президент. Так, обов’язково но-
вий парламент, до того ж як-
найшвидше слідом за новим 
президентом – про це на Май-
дані не забуде ніхто. Але голо-
вне – перезавантаження нашої 
свідомо сті. Нові люди з новими 
ідеями, вчинками й уявленнями 
про щастя.

А щоб ні в кого не виникало 
спокуси повернутися в минуле і 
взятися за старе, Майдан зали-
шається. У серцях і душах. На 
площах і вулицях. У наметах і бо-
йових автівках. А ще на журна-
лістському фронті.

Бо на цьому чи не найголо-
внішому тепер інформаційному 
фронті поки що без суттєвих 
змін. Журналістський колектив 
«Українського тижня» залиша-
ється на варті. Ми й далі праг-
нутимемо чесності, відкритості, 
безкомпромісності. І будемо вдяч-
 ні нашим читачам за увагу, за 
критику, за небайдужість. 
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Якою має бути українська 
люстрація?
Ще в грудні минулого року я впевнено 

руйнувала надії на люстрацію як засіб 
очисщення України тих, хто їх мав. 
Упевнено роз’яснювала, що насамперед 

люстрація – це заборона обіймати державні посади 
особами, які скомпрометували себе попередньою ді-
яльністю. Люстрація не є неординарною процеду-
рою, і небагато держав вдавалися до неї. Я наголо-
шувала, що в тих країнах, які її застосовували, ситуа-
ція суттєво відрізнялася від нашої. Там ішлося про 
очищення держави від працівників спецслужб по-
переднього режиму та від запеклих комуністів. Чи-
сельність тих, хто підлягав люстрації, була невели-
кою порівняно із загальною кількістю населення. 
Для України ж час, коли актуальним було звіль-
нення від комуністичних діячів, давно минув. Нато-
мість гостро стоїть проблема корупції. Майдан, сус-
пільство вимагають люстрації, бо невдоволені діяль-
ністю владоможців, які ось уже понад 20 років ко-
ристуються владою собі на благо, а не на користь 
держави. Таких владоможців багато, вони в усіх 
сферах і середовищах. Чи можна їх позбутися й чи 
буде це корисно для країни? Чи не виявимося ми в 
прірві непрофесійності після люстрації?
Уже із січня цього року я впевнено відповідаю, що 
Україні закон про люстрацію потрібен. Але люстра-
ція по-українськи відрізнятиметься від того, що досі 
існувало у світі, скажімо, в Чехії та Грузії . 
Насамперед коло осіб, яким відповідно до закону 
про люстрацію варто заборонити обіймати посади в 
органах державної влади, доцільно визначити за 
формальною ознакою. Крім того, доречно передба-
чити індивідуальну люстрацію. 
За формальною ознакою до люстраційного 
списку я вносила б усіх, хто починаючи з 2000 року 
перебував на таких посадах:
– генеральний прокурор, заступник генпрокурора, 
начальники Головного управління ГПУ, прокурор 
області та прокурор району;
– члени урядів, заступники міністрів, начальники 
головних управлінь усіх міністерств, начальники об-
ласних управлінь міністерств;
– усі судді вищих судів, голови усіх судів;
– усі члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України;
– усі члени Вищої ради юстиції;
– усі керівники Адміністрації президента (її відпо-
відників);
– керівники РНБО, їхні заступники, начальники 
управлінь Адміністрації президента.
Індивідуальну люстрацію я застосовувала б на 
підставі результатів розгляду подань громадян про 
сумнівну поведінку конкретних осіб, які не ввійшли 
до люстраційного списку за формальною ознакою. 
Найчастіше, думаю, такі подання стосуватимуться 
суддів і депутатів різних рівнів.
Дуже важливо передбачити процедуру скасу-
вання люстраційної заборони. 

Це важливо насамперед для того, щоб повернути 
фахівців, які потрапили в люстраційний список за 
формальною ознакою, але насправді не скомпроме-
тували себе діяльністю на високих посадах. Ска-
жімо, з-поміж суддів вищих судів знаю кількох 
справді дуже грамотних. Серед рішень, які вони 
ухвалювали, немає таких, за які їм могло бути со-
ромно. Також можу навести приклади голів район-
них судів, які не тільки не скомпрометували себе, а 
які є найпрофесійнішими у своєму суді. Такі ви-
нятки я спостерігала в деяких негусто населених ра-
йонах Житомирщини, Полтавщини, Сумщини. Ма-
тимуть шанс на звільнення від люстрації ті, хто не-
довго обіймав люстраційну посаду, не встиг себе 
скомпрометувати та був звільнений. Можливо, і за 
опір системі. 
Необхідно передбачити процедуру оскарження від-
мови в скасуванні люстраційної заборони у суді. 
Дуже важливо, хто саме виконуватиме закон про 
люстрацію, адже майбутні люстратори матимуть ба-
гато незаконних можливостей стати новими багаті-
ями. 
Орган, який виконує закон про люстрацію, в кількох 
країнах називали люстраційною палатою. Люстра-
ційна палата повинна складати люстраційні списки, 
до яких потраплятимуть усі ті, хто підлягає процесу 
за формальною ознакою. Вона має розглядати по-
дання на індивідуальну люстрацію та подання про 
скасування люстраційної заборони. 
На мою думку, членами люстраційної палати мо-
жуть бути лише особи, які згодні втратити право обі-
ймати посади в державних органах на наступні 
після закінчення роботи в комісії 10 років.
Рекомендувати членів люстраційної палати повинні 
громадські організації та рухи (зокрема, не зареє-
стровані у встановленому порядку). Це могла б бути 
прекрасна можливість для Майдану реально впли-
нути на життя нашої держави. 
Важливо створити такі умови, щоб члени люстра-
ційної палати не ризикнули взяти хабар. Варто до-
повнити ККУ статтею про їхню відповідальність за 
корупцію з дуже тяжким покаранням за злочин.
Люстраційні палати не варто вписувати в систему 
державних органів. Хай це буде тимчасова струк-
тура, а її працівники не матимуть статусу та пільг 
державних службовців. Члени палати мусять пра-
цювати як підрядчики, розуміючи, що виконують 
місію, а не роблять черговий крок у своїй кар’єрі.
Не сумніваюся, що наш парламент не буде в захваті 
від такого плану люстрації і зможе проголосувати за 
відповідний законопроект лише під тиском громад-
ськості. Але ми сильні, події нинішньої зими пока-
зали це. Суспільство перемогло Януковича, давши 
урок тим, хто залишився на керівних посадах. Вірю, 
що парламент буде змушений погодитися з люстра-
цією, і переконана, що ми не дамо себе обманути 
підміною люстрації корупціонерів тільки видимістю 
боротьби з тінями комунізму. 

автор: 
валентина 
теличенко, 

правник 
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Безсмертні

«н
е бійтеся, ми без-
смертні», – сказав 
хтось зі сцени Май-
дану тієї ночі. Ночі, 

яка в пам’яті тисяч українців наза-
вжди залишиться розмитим шмат-
ком напівреальності, ніччю «з ві-
вторка на четвер». А то й на су-
боту... 

Хто це сказав? Уже ніхто й не 
згадає. Особливу увагу на ті слова 
тоді не звернули – лише журна-
лісти одного з адекватних росій-
ських видань винесли їх у заголо-
вок свого репортажу. На палаючій 
площі, під пострілами звучало це 
природно та очевидно, як «небо 
блакитне». Ми безсмертні, інакше 
чому спокійно лишалися б на Май-
дані віч-на-віч зі смертю, не ті-
кали? Дехто навіть пішов у наступ. 

Вони, поза сумнівом, перемо-
гли. Перемогли і смерть, і режим. 
Іменем «Небесної сотні» назива-
ють і називатимуть вулиці. Їм при-
свячують вірші та пісні. Про них 
писатимуть у підручниках історії – 
підручниках, які в альтернативній 
реальності могли б містити короткі 
відомості про терористів-
бандерівців, котрих героїчно зни-
щили силовики. 

Про всіх загиблих в одній 
статті не розповіси. Пізніше ще по-
вернемося до цього, а поки що лиш 
кілька слів про кілька доль.

37-річний Віталій Васильцов із 
села Жорнівка Київської області 

помер вранці 19 лютого. Був одним 
із найкращих професіоналів у де-
коративному садівництві в Україні. 
Власним коштом відновив стару 
криницю загального користу-
вання. Безплатно обрізав дерева в 
селі й мріяв створити в Жорнівці 
дендропарк. Без батька лишилися 
дівчатка двох і семи років.

39-річний Микола Паньків із 
села Лапаївка Львівської області 
помер 20 лютого. Куля снайпера в 
груди. Він намагався витягати по-
ранених із поля бою. Коли їхав до 
Києва востаннє, мати дуже про-
сила його лишитися. «Я не поїду, 
другий не поїде, а в цій державі 
будуть жити мої діти», – відповів 
чоловік. Дітей у нього також 
двоє...

49-річний Андрій Корчак зі 
Стрия – з родини колишніх репре-
сованих. Дістав смертельну 
черепно-мозкову травму на Інсти-
тутській 18 лютого. Побитий «Бер-
кутом». Вранці телефонував бра-
тові. Казав, що всередині щось му-
ляє. Якесь нехороше передчуття. 
Коли той передзвонив йому, слу-
хавку взяв лікар. Розповів, що Ан-
дрія не можуть реанімувати. 

33-річний Іван Пантєлєєв із 
Донецької області був рок-
музикантом. На Майдані провів 
понад два місяці. Родичам казав, 
що повернутися не може: «Пови-
нен бути тут». Івана вбили пострі-
лом у серце на Інститутській. 

19-річний Устим Голоднюк зі 
Збаража, що в Тернопільській об-
ласті. Батько, колишній міліціо-
нер, уже за годину мав забрати 
хлопця з Майдану додому – відпо-
чити кілька днів. Устим телефоном 
запевнив його, що з ним усе буде 
добре, нічого не станеться – має 
чарівну оонівську каску. Блакитну. 
Каску миротворця. На одному із ві-
део з Інститутської лежить на землі 
в ній. Блакитне та червоне – ріка 
крові з голови хлопця.

33-річний киянин Василь Про-
хорський на Майдані допомагав 
медикам. Куля в потилицю. Остан-
ній статус у соцмережі: «Рабів до 
раю не пускають».

34-річний Андрій Мовчан, 
освітлювач Театру ім. Франка, ро-
дом із Чернігівщини. Працював у 
Києві. 20 лютого його знайшли на 
Майдані, куди він приходив що-
дня, розстріляним. Кажуть, захи-
щав від кулі дівчину.

«Я господар на своїй землі, я 
влада у моїй державі. Бо я час-
тинка українського народу, бо тут 
лягли в землю діди мої. Ті, хто 
зміг. Бо одного (хоч і віддав кол-
госпу свою землю) за доносом заа-
рештували нібито за висловлю-
вання проти колективізації. А по-
тому за рішенням трійки в Мико-
лаївській області розстріляли. А 
другого діда відправили на Со-
ловки, звідки він так і не повер-
нувся. Тому моя це земля і не буду 
жити по іншому, ніж живу зараз», 
– пояснював свою громадянську 
позицію 53-річний Віктор Чмі-
ленко з Кіровоградщини. Батько 
трьох дітей загинув від кулі снай-
пера 20 лютого.

Схиляючи голови перед 
пам’ятю загиблих, нагадаємо про 
інших – живих і тяжкопоранених, 
які потребують не так визнання, як 
допомоги. Щоб не вступити до 
«Небесної сотні» вже завтра. Мова 
про десятки українців, які зараз пе-
ребувають у лікарнях. Деякі на 
межі життя і смерті. Із пробитими 
головами та кульовими поранен-
нями. Із простріленими легенями 
та відірваними руками. 

Кожному з них ми повинні дя-
кувати за те, що живі. Перед ві-
чністю, перед подвигом усіх цих 
людей ми зобов’язані жити 
інакше. «Як братимеш чи давати-
меш хабара, відчуй кров «Небес-
ної сотні» на своїх руках», – ра-
дять у соцмережах. Це стосується 
всіх сфер життя. Особливо ж 
контролю громадськості за новою 
владою.  

автор: 
валерія 

Бурлакова 
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автор:  
лесь Белей

революція: епістемологічні шрами

П
очну, мабуть, із зізнання. Я довго сумнівався у 
правдивості фрази Теодора Адорно, що після 
Аушвіца поезія неможлива. Думав, що ця 
теза занадто пафосна і гіперболізована, однак 

після трагічних подій у Києві збагнув її механіку. 
Неможливість мистецтва, зокрема поезії, у час кро-
вопролиття спричинена тим, що митцеві вибивають 
із рук його основний інструмент – ключові метафори 
«кров» і «смерть». Вони втрачають свою метафорич-
ність, гублять символізм, що будується на віддале-
ності та гіпотетичності об’єкта. Кров не ховається в 
жилах під шкірою, а витікає з рани, крапає на землю, 
гусне в тілі загиблого. Смерть перестає бути погро-
зою митця онтології, а є присудом онтології митцеві.    
Отже, далі писатиму без метафор – лише констата-
ція нового досвіду. Почну з банального, про яке, од-
нак, і подумати не міг кілька місяців тому.  
Я довідався, які на запах сльозогінний газ і хлор, 
як від них пригинатися, як дихати крізь шарф. На-
вчився за звуком вибуху розрізняти світлошумові та 
бойові гранати, постріли з помпових рушниць, пісто-
летів та автоматів. 
Навчився колоти троту-
арну плитку, на якій деся-
ток років паркувалися ки-
ївські джипи, плитку, яку 
топтали мільйони киян. 
Знаю, як саме треба три-
мати молоток, як відріз-
нити перепечену плитку 
від недопеченої. Один молоток я навіть зламав.
Завдяки революції дізнався, де в місті знахо-
дяться вулканізації, хоча не маю машини. Знаю, 
скільки шин влізає в багажник, як їх краще паку-
вати.  
Останній місяць я завжди мав при собі балаклаву, 
каску і молоток (на випадок тітушків). Коли право-
охоронці змінили гумові кулі на бойові, єдине, що 
зміг протиставити, – це книжки в нагрудних кише-
нях куртки.
Коли Майдан був під прицілом снайперів, виходячи 
з дому, я на руці написав своє ім’я, групу крові та те-
лефон близької людини.     
Усі ці речі не варті абсолютно нічого порівняно з до-
свідом смерті. Навіть під час найлютіших боїв за 
кілька метрів від лінії вогню мені не було так 
страшно, як у день, коли тіла загиблих приносили на 
панахиду на Майдан. Я не міг дивитися, як плачуть 
жінки і чоловіки з обвітреними й закопченими об-
личчями, як плаче ціла площа і намагається прихо-
вати біль, викрикуючи «Слава!» і «Герої не вмира-
ють!». 
Я пройшов через увесь Майдан, як проходив сотні 
разів за час революції. Однак тепер усі плакали, він 
став морем смутку. Це була моя найстрашніша ман-
дрівка в житті. Майдан складався переважно з про-
стих людей у благенькому одязі, зі спрацьованими 
руками. Люди з Києва та провінції, які за ціле життя 
не витратили стільки грошей, скільки Янукович ви-
трачав на один день утримання «Межигір’я». 
Майдан плачу я пам’ятатиму до скону, так само як 
інваліда без ніг, що, сидячи на візку, колов плитку 
для зведення барикад, а потім віз шини на пере-

дову. Пам’ятатиму стару, роздовбану «Таврію», 
якою під час штурму під’їхав селянин і віддав Самоо-
бороні ящик «коктейлів Молотова». Пам’ятатиму 
сімдесятирічну бабусю із соковитим сіверським діа-
лектом, яка зі сцени Майдану пообіцяла, що молити-
меться за нас. Пам’ятатиму до скону зламане де-
ревце на Інститутській, біля якого міліція вбивала 
людей, а через день воно було завалене гвоздиками 
та лампадками.
Цього досвіду я волів би не мати, але щодо нього є 
ще одна фраза, якій раніше не надавав великої ваги, 
а сьогодні розумію всю її глибину: історія не знає 
умовного способу. Той досвід стосується Майдану і 
його прихильників. Він болючий, терпкий та щем-
кий, але зрозумілий і свій.
А що робити з досвідом, який стосується опонентів 
революції? Ні, не горстки бандитів, які сиділи на са-
мій верхівці кримінальної піраміди, а тих, що тер-
піли визиск, тихих конформістів, які давали хабарі й 
намагалися догодити кому треба і пробратися в зі-
гнилій вертикалі влади якнайвище. Саме вони і є 
основою кожного режиму. І, що найгірше, їх міль-

йони.
Коли я ходив «Межи гір’ям», 
мене не вразив розмах, по-
множений на несмак, мене 
не вразили ні катери, ні 
персональна заправка, ні 
еклектична й потворна 
«Хонка» чи кічуватий і до-

рогущий «Галеон», ні страуси чи фазани. Мене 
вразило скромне помешкання пожежників 

«Межигір’я», еменесників: найдешевші ліжка, ма-
траци, ковдри та подушки, кімната на чотирьох осіб. 
У сусідній кімнатці, де пожежники навчалися, я 
знайшов зошит зі службової підготовки майстра 
бази, рядового Х. На першій сторінці він написав 
імена своїх начальників: Питро…, Орист…, Генадій… 
Через сторінку тема: «Борьба з корупциєю». Я впев-
нений, що цей неграмотний рядовий був задоволе-
ний своїми умовами служби, хоча жив гірше, ніж 
страус Януковича, він навіть мріяв влаштуватися на 
цю посаду і заплатив чималий хабар, щоб отримати 
місце при самому президенті.
З таких рядових складаються всі внутрішні війська, 
які готові бути гарматним м’ясом, увесь «Беркут», 
що відрізняється тільки кращими фізичними да-
ними, уся міліція – від рядових до генералів, усі суди, 
уся державна машина, що прогнила від коріння так 
званого цвіту і ладна зробити будь-що, аби утрима-
тися на своєму місці.
Усвідомлення цього викликає найбільшу огиду. 
Мені розповіли історію, як з одним таким «рядо-
вим» після втечі Януковича привіталися «Слава 
Україні!», а він відповів, що, мовляв, треба обе-
режно, бо ще не зрозуміло, як усе обернеться. 
Саме через таких людей кожен політик, абсолютно 
кожен – від сільського голови до президента – може 
стати януковичем. Люди поклали свої життя не так 
для того, щоб прогнати одного конкретного єнакіїв-
ського Януковича, як щоб бодай трохи похитнути 
світогляд «рядових» і щоб політики, які дорвуться до 
влади, не стали наступними януковичами. 

виХодЯчи З домУ, Я на 
рУЦі наПиСав Своє ім’Я, 
грУПУ крові та тЕлЕФон 

БлиЗЬкої людини
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Спілкувався 
роман малко

10|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 9 (329) 28.02–6.03.2014

НА чАСі|персоналії майдану

л
ідер «Правого сектору» 
розповів Тижню про 
свою нещодавню зустріч 
із Януковичем, про власні 

перспективи стати віце-
прем’єром і про трофейну зброю, 
якої нині багато в Україні.

У. т.: Янукович утік. майдан пере-
міг. але в людей немає жодної 
ейфорії від перемоги. Усі розумі-
ють, що це ще не кінець. Що 
далі? 

– Справді, Янукович на цей 
момент перебуває невідомо де. За 
моєю інформацією, СБУ та МВС 
його розшукують. На сьогодні од-
ним із головних моментів є фор-
мування уряду. На мій погляд, ті 
консультації, які зараз відбува-
ються між парламентською опо-
зицією і Майданом, – це позитив-
ний момент. Є різна інформація 
щодо кандидатур. Якщо ми ви-
йдемо на революційні зміни у 
сфері МВС, СБУ, тобто проведемо 
люстрацію, поставимо людей, які 
гідні представляти український 
народ у силових структурах, якщо 
вдасться стабілізувати еконо-
мічну та фінансову ситуацію, от 
тоді люди й відчують перемогу, 
але на це треба трохи часу.

У. т.: нині в парламенті, як і в по-
літиці загалом, відбувається ба-
гато незрозумілого. Якісь підки-
лимні домовленості, інтриги. Як 
зламати цю схему і змінити фор-
мат роботи?

– Я думаю, що коли йдуть такі 
договірняки, то Майдан має від-
повідно реагувати і не допускати 
цього. Зараз вони всі пластилі-
нові, усі регіонали. Нам вдалося 
зруйнувати верхівку того антина-
родного айсберга, але треба за-
йнятися власне фундаменталь-
ними речами. Йдеться не просто 
про те, щоб, скажімо, Ківалова не 
допустити до впливу в державі чи 
інших одіозних осіб, треба дійти 
до району, до кожного міста, 
щоби корумпованих чиновників, 
суддів, міліціонерів і так далі віді-

гнати від будь-якої участі в дер-
жавному житті. Якщо ми це зро-
бимо, тоді люди побачать реальні 
результати. Реагувати Майдан 
має на все. Чому Майдан, на моє 
глибоке переконання, повинен 
зберігатися? Бо це якраз можли-
вість постійного контролю над 
владою, над чиновниками, над 
правоохоронцями.

У. т.: журналіст мустафа найєм 
стверджує, що ви претендуєте на 
посаду віце-прем’єра силового 
блоку і на посади в силових струк-
турах.

– Так, це правда. Відбулася зу-
стріч лідерів парламентських 
партій у Верховній Раді й пред-
ставників Майдану, «Громад-
ського сектору», «Правого сек-
тору». Позиція ПС така: якщо 
буде прозоре формування уряду, 
якщо ті кандидатури, які будуть в 
уряді, нас влаштують, бо йдеться 
про дуже багато посад, які мали б 
належати Майдану, тоді ПС гото-
вий увійти до силового блоку. Від-

повідно нас цікавить посада віце-
прем’єра силового блоку. Також 
ми говорили про те, що готові 
взяти на себе внутрішні війська і в 
нас є кандидатури, які зайнялися 
б ними. Переформатувати вну-
трішні війська в національну 
гвардію, перепідпорядкувати її 
Міністерству оборони. Окрім 
того, ми претендуємо на посади 
заступників у всіх силових струк-
турах і заступника генпрокурора з 
контролю за діяльністю правоо-
хоронних органів. 

У. т.: ви взяли на себе відпові-
дальність в один із найскладні-
ших моментів протистояння. чи 
готові взяти відповідальність і вда-
тися до радикальних дій, якщо 
нова влада поводитиметься не 
чесно?

– ПС завжди намагався уник-
нути кровопролиття. Й у ті місяці 
стояння на Майдані нікого не 
провокував і не робив жодних ра-
дикальних кроків. Ми дотримува-
лися єдності повстанського руху і 
відповідно намагалися вносити 
певний конструктив. Після того 
як 16 січня були ухвалені так звані 
диктаторські закони, всім стало 
зрозуміло, що жити в цій системі 
координат неможливо. Тому ми 
пішли в наступ. Так само відбува-
лися події вже в лютому. Стояти і 
дивитися, як убивають людей, ми 
не могли. Тобто кровопролиття 
для нас – крайня необхідність. 
Якщо будь-яка влада ігнорува-

дмитро Ярош:
«моя зустріч із Януковичем  
справді була»
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тиме народ, із нею треба боро-
тися. У першу чергу ми розгляда-
ємо політичні методи боротьби. 
Революційні, але політичні. Я не 
думаю, що будь-якій ще владі 
після Януковича захочеться лити 
кров у таких масштабах. І тому за-
раз не йдеться про стрілянину, 
про «коктейлі Молотова». Ми мо-
жемо впливати на процеси і бу-
демо впливати передусім полі-
тичними методами.

У. т.: Політики зараз відкриті до 
розмови з вами, до співпраці? 

– Так, зараз вони ведуть дуже 
активні консультації, чого не було 
раніше. 

У. т.: а чим зараз займається 
«Правий сектор»? 

– Є кілька напрямів діяль-
ності. Наші загони постійно попо-
внюються, незважаючи на при-
пинення бойових дій. Буквально 
два дні тому до нас увійшов офі-
церський корпус – офіцерська со-
тня ПС. Ми займаємося розбудо-
вою, вишколом наших підрозді-
лів, проводимо активну структу-
ризацію в областях. Дуже багато 
груп виникло по всій Україні. 
Охороняємо державні об’єкти на 
прохання силових структур: ЦВК, 
Генпрокуратуру та інші. Наші 
групи швидкого реагування пра-
цюють по мародерах, погромни-
ках. Намагаємося нейтралізувати, 
бо таке враження, що рекет по-
вернувся з 1990-х років. Щодня 
отримую інформацію, що підхо-
дять до підприємців і кажуть: ми 
з ПС, давайте нам частку. Люди 
бояться. Ми зробимо гарячу лі-
нію, за якою будь-які підприємці 
зможуть звертатися до нас. І ті, 
хто хоче нажитися на крові хлоп-
ців, які полягли, будуть покарані 
за всією строгістю революційних 
законів.

У. т.: Як ви себе бачите в мирний 
час? нині вже готові до оформ-
лення ПС як політсили й участі  
в політичній боротьбі? 

– Швидше за все, ПС офор-
миться в політичну партію і кон-
куруватиме з іншими політич-
ними силами. Права ніша, на наш 
погляд, останнім часом розшири-
лась, і відповідно тут можна зро-
бити свій внесок у державну роз-
будову. Але при цьому добро має 
бути з кулаками і ПС не буде пе-
ретворений просто на політичну 
партію. До нього входять різні 
структури. Побачимо. Зараз ко-

жен день підносить якісь сюрп-
ризи. Якщо Майдан погодиться і 
ми підемо працювати в уряд та 
силові структури, проявлятимемо 
себе там. Спробуємо довести, що 
можна без корупції, жертовно бо-
ротися за Україну, але вже в дер-
жавних структурах. 

У. т.: Багато людей вважають, що 
серйозна політсила не може бути 
без спонсорів або чийогось 
впливу. Хто опікується вами?

– Ми спробуємо зламати 
такі-от схеми й показати абсо-
лютно іншу якість політики. Бо 
всі ці місяці існували за рахунок 
підтримки людей із цілого світу, 
які приносили на п’ятий поверх 
Профспілок, а потім на Хрещатик 
і приносять досі свої кревно заро-
блені гроші. І це доволі великі 
суми. Нам їх достатньо для діяль-
ності. Я розумію, що конкурувати 
з олігархічними групами доволі 
важко в цьому сенсі, але… 

Наші представники зараз ак-
тивно працюють у східних облас-
тях, бо ПС може бути до певної 
міри й гарантом територіальної 
цілісності держави. На Луган-
щині в Сєверодонецьку створено 
ініціативну групу. В Лисичанську 
теж. Туди підходять дрібні й се-
редні підприємці. І відповідно 
вони готові фінансувати цю ді-
яльність. Оце й буде наша осно-
вна база. Ми спиратимемося саме 
на середній клас і не залежати-
мемо від олігархічних груп. Тоді 
на нас впливатиме народ, а не 
олігархи. Проста схема.

У. т.: а ви особисто готові перейти 
горнило влади, всі ці випробу-
вання і спокуси? дуже багатьох 
вони ламають…

– Я 25 років уникав публічної 
політики. Чесно визнаю: дуже 
складна ця публічність. Коли 
йдеш вулицею, а люди зупиня-
ються і з тобою фотографуються. 
Якби мені було років 30, навряд 
чи це витримав би. А в 42 я вже 
загартований і розумію всі ню-
анси. Сьогодні ти десь нагорі, за-
втра тебе можуть скинути. Я все 
чудово усвідомлюю. Не хочу ста-
вати іншим, вважаю, що мушу 
бути таким, як є, і жертовно боро-
тися за Україну. Я витримаю. 
Більш ніж переконаний, що ви-
тримаю.

У. т.: але ж політика вимагає 
компромісів, домовленостей, по-
ступок?

– Та жодної структури такої 
немає, щоб ішла на компроміси 
більше, ніж ПС! Але не в принци-
пових речах…

У. т.: Якщо побачите, що відбува-
ється нечесна гра, ПС стає інстру-
ментом у чужих руках, і відчуєте, 
що вас використовують, ви змо-
жете піти?

– Так, безумовно. І боротиме-
мося тоді з несправедливістю ін-
шим способом. От зайшов у Вер-
ховну Раду вперше в житті на пе-
реговори і бачу, скільки тушок 
відразу попідбігало, регіоналів. 
Підходять, дивляться. Я розумію, 
що зараз вони всі захочуть вико-
ристовувати ім’я ПС. Ми їм цього 
не дозволимо.

У. т.: люстрація. Яка вона має 
бути?

– Усеохопна. І думаю, що її 
проводити повинна не влада, а 
громадськість. Мають бути ство-
рені певні люстраційні анкети, і 
напрацювань багато. ПС зараз 
формує свою юридичну службу. 

Окрім того, пропонуватимемо 
свої законопроекти.

У. т.: У тому, що сталося за 
останні дні революції, багато не-
зрозумілого. Як вдалося стримати 
натиск 18 лютого?

– Ну, мабуть, це чудо. Бо, коли 
я стояв за 30 м від барикад і коли 
хлопці наші БТР підпалили й був 
фланговий удар від Жовтневого 
палацу, я, чесно кажучи, вже за-
гнав патрон у патронник і чекав, 
щоб не здатися в полон. Забрати 
якомога більше ворогів і не зда-
тися... За нашою інформацією, за 
голову кожного сотника давали 
по $50 тис. Я розумів, що було б зі 
мною.

У. т.: а чому так мало людей за-
лишилось на барикадах? Це 
страх? кажуть, ніби багато вте-
кло. 

– Ну там не все так було. Са-
мооборона була розгромлена, 
коли втягнулася в котел. На пре-
великий жаль. На ранок наступ-
ної доби ми зібрали всіх сотників, 
кого могли, переформатували, й 
Самооборона відразу почала від-

однак тЕПЕр ЗБрої Багато 
По вСіЙ Україні, троФЕЙної. 
і ЦЕ ПЕвна ПроБлЕма
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нікого в жодному 

випадку. 
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відразу, якщо 
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роджуватися. Тут навіть не про 
страх ідеться, а про інстинкт само-
збереження. Дуже багато киян не 
могли йти, бо вони беззбройні, а 
тут стріляють. Це закономірно й 
нормально. Героїзм тих хлопців, 
які зі щитами й палицями йшли 
на снайперів, не викликає сум-
ніву, і все, що відбувалося, – це ге-
роїчна сторінка в історії України.

Та всі бояться. Всі живі люди. 
Хтось переходить цей страх і йде 
вперед.

У. т.: кажуть, ви таємно зустріча-
лися з Януковичем?

– Така зустріч справді була. 
Але вже по завершенні активних 
дій силовиків. Вийшли есбеуш-
ники і запропонували не тільки 
мені, а й моєму найближчому 
оточенню, зустрітися для припи-
нення кровопролиття. Відпо-
відно я поїхав в Адміністрацію. 
Там ішлося про угоду – ту, яку по-
тім підписали. Я відмовився це 
зробити. Сказав, що ми маріонет-
ками ніколи не були й не будемо. 
І, Вікторе Федоровичу, давайте 
виводьте війська, бо почнеться 
партизанська війна по всій Укра-
їні. При цьому йшлося, що ми не 
відступимо, що не складемо 
зброї, будемо стояти до кінця. Я 
не беру цю заслугу на себе, 
оскільки на нього тисли теж ди-
пломати, але, можливо, це для 
нього стало теж певною крапель-
кою, коли він вирішив припи-
нити так звану антитерористичну 
операцію і відвести війська. Хоча 
в той час іще снайпери працю-
вали.

У. т.: до речі, навіщо снайперам 
було вбивати людей?

– Бо скоти. Просто скоти. Ін-
ших пояснень дати неможливо. 
Коли йде медсестра, і снайпер у 
свою оптику прекрасно це ба-
чить і ранить, то яка нормальна 
людина може так чинити? Їх 
будь-що треба покарати. Це 
буде одне з моїх завдань, якщо 
мене затвердять на посаді віце-
прем’єра. Кожного снайпера, 
кожного командира, хто віддавав 
такі накази, хоч би де він був, 
треба шукати, привозити й су-
дити. Строку давності для цих 
злочинів бути не може.

У. т.: Який вигляд мав Янукович, 
як поводився?

– Переляканий. Хоч він зруй-
нував певні мої стереотипи, бо я 
ніколи з ним не зустрічався. Мені 

здавалося, що він тупіший. А він 
так намагався щось формулю-
вати... Але видно було, що він ви-
снажений був і переляканий.

У. т.: Хто ще був біля нього?
– Нікого, ми спілкувалися тет-

а-тет. Не таку довгу мали роз-
мову.

У. т.: не боялися туди йти?
– Боявся. Думав, не повер-

нусь.

У. т.: Утрати ПС в останніх боях 
виявилися не надто великими. 
Пощастило?

– «Тризуб» і УНСО 20 років 
проводили вишколи, і наші люди 
знають, як діяти в таких ситуа-
ціях. Це свідчить про рівень про-
фесіоналізму, і насамперед ко-
мандирських кадрів. Коли 19 
січня ми починали активну діяль-
ність, я інструктував командирів і 
казав: «Не залишаємо нікого в 
жодному випадку. Відбиваємо 
відразу, якщо беруть у полон. На-
віть бачите, що загинула людина, 
– витягуємо». Нам вдалося так 
зробити. Наші втрати справді мі-
німальні, але діяли хлопці геро-
їчно. Мені дуже сподобався мо-
мент, коли російськомовний хло-
пець, стріляючи з рогатки, тоді, 
19-го ввечері, обертається на ка-
меру і каже: «Гей, львовяне-
галичане, едьте уже, а то скоро 
менты закончатся».

У. т.: люди сподівалися, що на 
майдані є більше зброї і буде 
адекватна відповідь. виявилося, її 
не дуже багато…

– Так, не дуже багато, і за це 
треба подякувати Заходу. Вони 
постійно ходили, інспектували, 
ми їм постійно доводили, що в 
нас немає зброї. Хоча, може, це і 
щастя, що так багато її не було. 
Було б криваве місиво.

Однак тепер зброї багато по 
всій Україні, трофейної. І це 
певна проблема. На нараді в Ава-
кова, коли сиділи з одного боку 
представники МВС, а із другого – 
Самооборони й ПС, то йшлося і 
про зброю. Я зазначив, що зараз 
її здавати не можна. Треба при-
йняти закон про загальне озбро-
єння українців, наприклад за 
швейцарським зразком, і після 
того можна легалізовувати її всю. 
Бо ця зброя трофейна, здобута в 
боях. І віддати її просто так озна-
чає здатися. Це психологічний 
аспект.

У. т.: Як ваші рідні пережили 
останні події?

– Важко пережили. Дружина 
дзвонила щопівгодини в ніч 
штурму, дуже хвилювалася, пла-
кала. Але я їй казав: «Ти ж у мене 
міцна жінка? Міцна! Виховувати-
меш дітей. Якщо я тут загину, то 
заміну мені виховай».

У. т.: чого чекати від росії? на 
вашу думку, вона якось намага-
тиметься відновити свій вплив в 
Україні, спробує дестабілізувати 
ситуацію?

– Ми вже бачимо, що РФ у 
Криму проводить деструктивні дії 
і її прапор – над ВР автономії. 
Мав учора інформацію про те, що 
з посольства Росії в Києві евакую-
ються сім’ї. Російський імперіа-
лізм треба поборювати. Бажано 
не у військовий спосіб. Не хоті-
лося б війни. Але якщо сунуться, 
слід буде захищати територіальну 
цілісність і державний суверені-
тет України.

У. т.: Це правда, що вас планують 
висувати в президенти?

– Можливий і такий сценарій. 
Подивимось. Я ще вагаюсь, це 
важко, тим більше якщо працю-
вати в уряді й вести кампанію.

У. т.: а коли ви відмовитесь бало-
туватись, то хто, на вашу думку, 
міг би претендувати на звання но-
вого лідера нації в цей непростий 
час?

– Якщо судити за трьома 
останніми місяцями, то із трьох 
керівників опозиційних партій, 
здається, жоден не проявив себе 
як лідер нації, і це певна біда для 
українців. Ну але політика є полі-
тика. Перше треба подивитися, 
хто піде. Молодь має активніше 
висуватися. Тут мають справді 
бути нові обличчя – незаангажо-
вані, незаплямовані. Мій друг і 
побратим Андрій Парубій – чу-
дова людина. Але він не має пре-
зидентських амбіцій. На жаль. 
Леся Оробець – молодчинка. 
Вона так працювала всі ці місяці! 
Ведучий зі сцени Женя – це про-
сто герой. Справді, є люди, що ви-
кристалізувались як лідери під 
час революції.

У. т.: традиційне невдячне запи-
тання. ваші прогнози на най-
ближче майбутнє?

– Запитання справді не-
вдячне. Шанси є, і ми їх реалізо-
вуватимемо. 



«Я
к добре без броніка...» – потягу-
ється друг дорогою до «Межигір’я». 
Його саморобний бронежилет із 
титановими пластинами важив 

близько 15 кг. Справді, добре скинути такий. Та 
й просто живим бути непогано. Ще кілька тиж-
нів тому ми не звертали на це уваги, не вважали, 
що несмертельні кульові поранення можна вва-
жати за щастя. Але все пізнається в порівнянні.
До резиденції Януковича залишилося кілька 
кроків. Війна, здається, добігає кінця. Радості 
немає. Є порожнеча, розгубленість, сум. Утім, 
ворог здав чергову позицію – треба її зайняти. 
Над «Хонкою», будинком екс-президента 
України, підіймають парадоксальний символ 
перемоги – жовто-блакитний державний пра-
пор. Біля жлобських «античних» колон фото-
графуються малюки. Шкутильгає мармуро-
вими сходами, міцно тримаючи в перебинто-
ваній руці прапор своєї сотні, один із героїв 
Майдану.
А головне – потроху виринають, до того ж у бук-
вальному сенсі, документи... Чорна бухгалтерія 
вбивці, який любив зброю, хутряні шапки та 
стрічки про кримінальний світ. «Можна буди-
нок 600 м² загальної площі назвати резиден-
цією? Понад те, я його практично сам рекон-
струював. Ніяких там ознак резиденції немає і 
близько, а назвали резиденцією – ну хай так 
буде», – казав колись наш зниклий безвісти га-
рант.
31,4 млн грн за «изделия из дерева для внутрен-
него убранства стоячного судна». Для порів-
няння: 31,2 млн грн у 2013 році Кабмін виділив 
на боротьбу з паводками в Закарпатській об-
ласті.
Загадкові «информационные таблички для со-
бак» серед переліку коштів, витрачених на 
КЕДР, товариство мисливців та рибалок, заснов-
никами якого є регіонали Юрій Бойко, Сергій 
Тулуб та Володимир Демішкан, – 85 тис. грн. 

автор: 
валерія 

Бурлакова

Люстра для 14-ї спальні – €2,3 тис., для 17-ї – 
€2,6 тис., до 11-ї – €5,7 тис. Світильник, санвузол 
№ 23 – €1,5 тис.
«Барбекю-сооруж.» у одній з альтанок «Сухо-
луччя» – 139,4 тис. грн. Стільки само свого 
часу виділили можновладці Сумському облас-
ному перинатальному центру на придбання 
реанімобіля, наголосивши, що «створення гід-
них умов для материнства та дитинства, збере-
ження репродуктивного здоров’я нації – стра-
тегічні завдання, задекларовані у Програмі 
«Нове життя – нова якість охорони материн-
ства і дитинства», ініційованої президентом 
України».
Вертолітний майданчик. «Мощение дорожек» 
на прилеглій території – 521,7 тис. грн. Трохи де-
шевше – у 500 тис. грн – обійшлося Тернополю 
оновлення парку імені Шевченка.
1,8 млн грн – за покрівлю дахів гаражного комп-
лексу... €228 тис. (2,7 млн грн) – за штори до 
«рицарської зали». У 3 млн грн наприкінці січня 
МВС оцінювало збитки внаслідок сутичок на 
Грушевського (спалені техніка й каса стадіону, 
«нестача» бруківки тощо). 2,8 млн грн компен-
сації отримають родини гірників, загиблих на 
шахті «Північна» держпідприємства «Макіївву-
гілля».
€1,1 млн (13,4 млн грн) – на закупівлю рослин. 
Для порівняння: 13,5 млн грн – прибуток за ми-
нулий рік Альфа-Банку, однієї з найбільших 
фін установ України.
«Деревянные изделия для столовой и чайной 
комнат» – за них німецька фірма Brunold одер-
жала €1,6 млн (19,6 млн грн). У 20 млн грн сто-
лична влада наприкінці січня оцінювала вар-
тість ремонту Києва після протестів.
€1 млн передоплати за меблі на «Хонку». Загальна 
вартість замовлення – €2,78 млн (34 млн грн). Це 
у два з половиною рази більше, ніж залишилося 
сьогодні на єдиному казначейському рахунку в 
Україні (12,8 млн грн). 

У порівнянні
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Самоорганізація,  
скорбота і порядок

т
иждень відстежив події в 
перші години після звіль-
нення урядового кварталу 
від силовиків та тітушків і 

пересвідчився: за ці три місяці 
українське суспільство суттєво 
подорослішало. Заміть логічних у 
таких випадках мародерства та 
грабунків українці заходилися 
чепурити постраждалу від вулич-
них боїв столицю. Не культиву-
ючи ненависті та почуття помсти, 
люди прибирають, вшановують 
загиблих, дискутують і запобіга-
ють виявам агресії. 

Протягом вихідних Самообо-
рона Майдану швидко взяла під 
контроль нещодавно залитий 
кров’ю урядовий квартал Києва. 
Усе сталося миттєво. Ще вчора 
недоступні АП, ВР, Кабмін охо-
роняють люди в різномастому 
камуфляжі з битками та дри-
нами в руках. «Шановні, з ма-
ленькими діточками – вперед!» – 
вигукує міцної статури чолов’яга, 
стоячи на величезній бетонній 
брилі. Він керує нескінченним по-
током людей, що суне вулицею Ін-
ститутською вниз, до Майдану. 
Очікую звичайних у таких випад-
ках нетерплячих криків і вимоги 
пропустити, але зась, багатоти-
сячна юрба мовчки чекає своєї 
черги. Самооборону нині поважа-
ють, чують, шанують. 

Звичний маршрут людей у ці 
дні такий: Майдан – вулиця Гру-
шевського – Кабінет Міністрів – 

Верховна Рада, а далі Інститут-
ською знову вниз на головну 
площу країни. Кількість людей 
просто неймовірна, сотні тисяч.  
Біль  шість перехожих – звичайні 
кияни. Не всі стояли на барика-
дах минулого тижня, але біль-
шість із них все ж допомагали 
протестувальникам грішми, ме-
дикаментами та участю в неділь-
них Вічах. Є й ті, хто відсиджу-
вався вдома три місяці, а тепер 
прийшов зробити аватарку 
«Вконтакте» саме з Майдану.

Люди шоковані тим, на-
скільки змінився зовнішній ви-
гляд площі за останній тиждень. 
«Господи, як у війну», – шепоче 
бабуся в по-народному пов’язаній 
хустинці, дивлячись на чорні про-
валля вікон спаленого беркутів-
цями Будинку профспілок. «Має 
страшний вигляд, але цей буди-
нок мені ніколи не подобався», – 
каже типова представниця серед-
нього класу своєму, мабуть, чоло-
вікові. Його недешеві черевики 
дуже швидко забруднюються в 
пекельній суміші з нагару зі спа-
лених шин, бруду та сміття, яке 
накопичилося під час бойових 
дій. Та чоловік не зважає, пряму-
ючи до новозбудованих цегляних 
барикад, засипаних квітами.

На Грушевського народ ак-
тивно фотографується на тлі ба-
рикад із плитки, які миттєво були 
зведені 20 лютого, щойно майда-
нівці знову захопили цей плац-
дарм. Люди всміхаються: тут від-
чувається перемога, а січневі по-
дії ніби розвіялись у повітрі. Імп-
ровізовані меморіали загиблих 
додають урочистості та піднесе-
ності. Знову, як у перші дні Май-
дану, бігають дівчата з бутербро-
дами та чаєм, роздають їх усім 
охочим і передусім замурзаним 
хлопцям із Самооборони. Про 
війну промовисто нагадують ви-
нищена плитка й закіптявілі ко-
лони стадіону «Динамо».

Вище на Грушевського сотні 
киян прибирають Маріїнський 
парк від залишків життєдіяль-
ності міліціонерів та антимайда-
нівців, які перетворили мальов-
ничий зелений куточок Києва 

на випалену землю. «І вони ще 
кричали, що ми їм заважаємо 
жити! – обурюється жінка баль-
заківського віку, на вигляд ти-
пова шкільна вчителька. – Таке 
враження, що тут якась орда сто-
яла». Пані піднімає чималий ку-
льок із ганчір’ям і несе його до 
сміттєвоза, що саме під’їхав. 

Біля ВР та Кабміну вирують 
політичні пристрасті. Народ від-
ловлює депутатів, які час від часу 
виходять із парламенту, щоб по-
ставити запитання або висловити 
позицію. Особлива увага до регіо-
налів, таких як Нестор Шуфрич, 
якого люди спробували змусити 
покаятися. Втручання Арсенія 
Яценюка не допомогло, але спі-
вак Святослав Вакарчук із депу-
татом від «Батьківщини» Ан-
дрієм Шевченком та кілька де-
сятків хлопців із Самооборони, 
що підійшли з Майдану, змогли 
зробити коридор і затягти регіо-
нала назад до Ради. 

Самооборона охороняє всі пе-
риметри урядових будинків. Ба-
гато хто із хлопців уже отримав 
амуніцію внутрішніх вій    ськ та 
«Беркута», від яких охоче позбав-
лялися законні володарі, аби 
тільки їх якнайшвидше випус-
тили з Києва. Цікавлюся, чи пла-
нують вони працювати в оновле-
них право охоронних структурах, 
якщо запропонують. «Та нащо 
воно мені, – відповідає хлопець із 
Дніпропетровщини. – Я ж сту-
дент взагалі-то, вчуся на програ-
міста. Сподіваюся, відстоїмо рево-
люцію – і знову поїду на на-
вчання, думаю, враховуючи об-
ставини, нескладену сесію мені 
дозволять здати потім».        

На вулиці Інститутській осо-
блива, дзвінка, трагічна та про-
зора атмосфера. Наближаючись 
до перетинів із Липською, Шовко-
вичною та Банковою, де загинуло 
найбільше людей, перехожі по-
мітно стишують голоси. Плачуть 
не тільки й не самі жінки. У цьому 
місці відчутно пахне смертю, мож-
ливо, від десятків тисяч запалених 
навколо всіяної кульовими отво-
рами квіткової клумби свічок. 
Клумби, за якою намагалися схо-
ватися майданівці, що йшли в на-
ступ від Майдану та потрапили 
під обстріл снайперів. «Герої не 
вмирають», – згадалося попу-
лярне нині гасло. Бо дух, а може, й 
душі побратимів із «Небесної со-
тні» завжди поряд. У спогадах, 
думках і діях відданих Майдану 
людей. 

автор: 
Богдан 

Буткевич
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автор:  
андрій  
Бондар

дякую полякам!
Я 

не знаю, як би склалися події, якби ми не 
мали стільки друзів серед простих поля-
ків. Ні, я не хочу сказати, що інші не під-
тримували і не співпереживали – в усьому 

світі люди, які знають ціну людській гідності та 
свободі тримали кулаки і молилися за людей на 
Майдані. Можна укласти цілу антологію зі слів 
подяки – велику жовто-блакитну книгу міжна-
родної солідарності.
Однак усі три місяці нашої революції, поки євро-
угодовці на кшталт Фюле й Ештон вели риту-
альні перемовини з режимом, Америка гальму-
вала із санкціями, чекаючи на чудесне перетво-
рення донецьких хижаків на вегетаріанців, а 
клеврети путінського режиму підкладали дров у 
багаття, роздмухуючи почуття безкарності Яну-
ковича своїм інформаційним та моральним за-
ступництвом, ми кричали на весь світ, а світ нас 
не хотів слухати. Точніше, слухав, але недочував. 
«А ви часом не екстремісти? У вас там не розгул 
фашизму і антисемітизму?» – недовірливо запи-
тував. 
Я розумію, світові теж було важко: складна геопо-
літична ситуація, страх перед газовими трубами 
та ядерними боєголовками, прагматичні розра-
хунки, еківоки, дипломатичний етикет і неба-
жання прогнівити могутнього північного царя. Їм 
було важко, як важко буває людині, що вміє пла-
вати, але не може знайти в собі сили дістати пото-
пельника з води. І вони чекали до останнього й до 
останнього слухали російську пропаганду з її ма-
ніпуляціями, штампами та відвертою брехнею. 
Чекали, аж поки нас не почали вбивати.
І я не знаю, що ми робили б, якби в нас не було 
поляків. 
Від самого початку Май-
дану там були польські 
прапори. Польські жур-
налісти в числі перших 
потрапили під удари 
«Беркута» на Банковій  
1 грудня. Прості польські 
громадяни організували 
збір ліків і речей. Поль-
ські священики молились 
у костелах. І навіть поль-
ські політики курсували 
між Брюсселем, Варша-
вою і Києвом у пошуках виходу. Як багато з 
них реально або віртуально були присутні на 
Майдані. 
Ні для кого у світі, крім поляків, наша справа не 
виявилася такою близькою. Весь цей час на всіх 
можливих видимих і невидимих фронтах 
Польща була не просто, як люблять казати, «ад-
вокатом України». Іноді вона здавалася останнім 
притулком і надією.
Що б ми робили без них у своїй тривожній 
самот ності? Що б ми робили, якби не їхня солі-

дарність і «Солідарність», їхні поразки та пере-
моги, їхній досвід порозуміння? Якби не їхні 
Іван-Павло ІІ і Єжи Ґедройць? Що б ми робили 
без наших спільних культурних проектів? Що б 
ми робили без постійної зливи дзвінків, есеме-
сок, прохань про інтерв’ю? Що б ми робили без 
їхніх альтруїзму і доброти? Без їхньої медичної 
допомоги? Без їхнього бажання примирення з 
нами? Без їхнього вміння вибачати нас? Без їх-
ньої віри в нас?
І мені страшно уявити собі українців без поляків. 
Те, що поляки зробили для нас, не забувається.
Я не люблю заяложеного штампа «братній на-
род». Не люблю, бо знаю, що народів-братів не 
буває, хоч би як у цьому переконували фальшиві 
північно-східні пропагандисти зі своїх інформа-
ційних рупорів. Але я вірю у справжню дружбу. 
Скільки в нас із поляками було взаємних непоро-
зумінь і ненависті, претензій і кровних образ! 
Ніщо не завадило їм першими простягнути нам 
руку, першими сказати головну річ: без нашого 
порозуміння не буде майбутнього. Якщо ми не 
будемо разом, московські фюрери та їхні берлін-
ські духовні союзники ніколи не дадуть нам 
життя. Спочатку нам, а потім і їм.
Я не люблю патетики і пафосу. І нехай вибачить 
мені за несанкціоноване розлоге цитування 
львів’янка Мар’яна Яцик: «Ще в мене такого не 
було, щоб я на роботі на рецепції ревіла в 
трубку... Дзвонить польський номер, намагається 
говорити російською. Кажу, що розумію поль-
ською. А він: дзвоню від імені своїх друзів, сусідів 
і всіх поляків. Дзвоню сказати, що ми плачемо 
разом із вами. 
Тут я починаю ревіти... І чую, що й він плаче... Го-

лос тремтить... Каже, я не 
знав ніякого номера, а 
друзі порадили, що зараз, 
навіть якщо в магазин за-
телефонуєш, потрапиш 
правильно... І до вас до-
дзвонився. Хотів сказати, 
що о 20:00 у кожному ві-
кні запалала свічка, цілий 
день увімкнена трансля-
ція з Майдану, повсюди 
жовто-блакитні стрічки. 
Ми із заходу Польщі, не 

маємо змоги приїхати, але ми разом із вами, 
боремося разом із вами і плачемо разом із 
вами. Ми за вільну Україну, в Європі чи без 

Європи. Ми віримо у вас, у не залежну ні від кого 
Україну.
Десять разів вибачився, що потурбував, і просив 
усім передати, що прості поляки за простих укра-
їнців та за наше велике майбутнє...»
Краще не напишеш. Так було, так є і так буде.
І я знаю: ми більше ніколи не будемо самотніми. 
Дякую тобі, Польще. 

ні длЯ кого У Світі, крім 
ПроСтиХ ПолЯків, наша 

СПрава нЕ виЯвилаСЯ 
такою БлиЗЬкою.  

іноді ПолЬЩа ЗдавалаСЯ 
оСтаннім ПритУлком  

і надією



автор: 
Земовіт 
Щерек, 
Польща

мода на Україну
П

оляки охоче і з запалом 
підтримали Майдан. Мені 
здається, що значно ак-
тивніше, ніж Росія – анти-

майдани.
Під час вирішального тижня 

протестів, який закінчився вте-
чею покинутого силовиками 
Януковича, Майдан не сходив з 
екранів телевізорів, смартфонів 
та комп’ютерів.

Тепер, коли «гарант» наки-
вав п’ятами, в Польщі, яка 
уважно стежила за україн-
ськими подіями, теж панує  
ейфорія. Поляки згадують, як 
їх сердечно вітали на Майдані, 
й кажуть, що вони побратими 
українців.

Взаємні компліменти часом 
доходять до гротеску. Напри-
клад, ультраправий євродепу-
тат Яцек Курський із «Солідар-
ної Польщі» приїхав до Києва, 
коли вже було по всьому. Він 
сфотографувався на барикаді 
та з бійцями Самооборони під 
Кабміном, зробив фото із Клич-
ком, а потім усе це виклав на 
Facebook.

Цю фотосесію швидко ви-
сміяли в інтернеті й охрестили 
«майданівським туризмом», 
щоправда, вона свідчить про 
певну «моду» на Україну в 
Польщі. Було б добре, якби цей 
період тривав якнайдовше, 
хоча на те й мода, щоб узяти та 
й минути.

Стереотип українця в Польщі 
такий самий, як і поляка на За-
ході: обшарпаний вуличний тор-
говець, який має непевні сто-
сунки з горілкою та самооргані-
зацією. Однак під час народних 
повстань (бажано без претензій 
до Польщі) цей стереотип змі-
нюється на борця за справедли-
вість – романтичного воїна з осе-
ледцем.

Подібним чином бачать по-
ляків на Заході, тільки тут за-
мість романтичного оселедця – 
романтичні вуса. Так було під 
час двох повстань у ХІХ сто-
літті, а ще під час війни з біль-
шовиками у 1939 році, під час 
«Солідарності».

Коли розвіюються дими над 
полем битви, усе повертається 
на свої місця. Стереотипи та-

кож. Романтичні вуса поляка 
стають символом не витязя, а 
спитого селюка. Те саме чекає, 
на жаль, і на оселедець укра-
їнця, який із відзнаки гордого 
козака стане комічним рагуль-
ством, а сам його носій знову – 
обшарпаним вуличним торгів-
цем у заношеному немодному 
піджаку. Не треба себе обдурю-
вати. Хоча я волів би помили-
тись і напророкувати полякам 
та українцям дружбу, подібну до 
польсько-угорської, навіть якби 
вона була суто декларативна.

Польща й Україна мають, 
зрештою, спільного геополі-
тичного ворога – Росію, а ніщо 
не об’єднує так, як спільний су-
противник. Хоча мені здається, 
що це стосується більше Захід-
ної України. Східна – Польщу 
взагалі не помічає, а якщо й по-
мічає, то, як і Росія, вважає її 
злим цуциком, котрий кида-
ється в гру справжніх геополі-
тичних гравців.

Треба також пам’ятати, що 
для центральних регіонів, ядра 
тієї славної «третьої України», 
Польща взагалі приваблива 
тільки як форпост Заходу, як та 
його частина, що найбільш на-
гадує власну-таки країну й най-
ближча до неї. Тож складається 
враження: відомі слова Єжи Ґе-
дройця про те, що вона має таке 
саме значення на заході, як і на 
сході, треба доповнити оберне-
ним твердженням – що на сході 
вона має таке саме значення, як 
і на заході.

Останнім «польським ак-
центом» минулого революцій-
ного тижня був відомий комен-
тар міністра закордонних справ 
Польщі Радослава Сікорського, 
що треба знайти компроміс із 
Януковичем, інакше буде вве-
дено надзвичайний стан, при-
їдуть танки й усіх переб’ють.

Цей виступ, як виявилося, 
був великим промахом, бо Яну-
кович якщо й хотів запрова-
дити надзвичайний стан (а до-
кументи з «Межигір’я» це під-
тверджують), то не міг: ото-
чення зрадило, а силовики не 
хотіли ризикувати життям і 
мастити руки кров’ю, обороня-
ючи маєток.

Сікорського сильно розкри-
тикували, особливо праві: депу-
тат Курський (той, із фотосесією 
«Майдан-туризм») метав громи 
з київської барикади, мовляв, 
такі речі не можна собі дозво-
ляти, а представник партії 
«Право і справедливість» Ста-
ніслав Пєнта (правіших не бу-
ває) назвав очільника МЗС 
«московською маріонеткою» і 
казав, що не можна було закли-
кати українців до компромісу, 
тільки до безкомпромісної бо-
ротьби й остаточної перемоги. 
Ну звичайно. Перефразовуючи 
відоме прислів’я «поляк мудрий 
після шкоди», можна сказати, 
що він мудрий після того, як усе 
закінчилося відносно щасливо, 
бо ейфорію трохи псують тіла 
загиблих.

Якби ж замість успішного 
фіналу шкода таки справді на-
стала, а Сікорський намовляв 
би українців до безкомпроміс-
ної боротьби, то його б назвали 
кривавим ідіотом. А такий сце-
нарій був не виключений. Мало 
хто пам’ятає, що й польський 
екс-президент Квасневський, 
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який українську ситуацію знав 
якнайкраще (півосені він із 
Коксом їздив на переговори), 
передбачав, що Янукович бити-
меться до останнього, адже бо-
реться не за що інше, як за 
життя. Можна припустити, що 
воював би й далі, якби міг.

Сікорський приїхав до Укра-
їни дуже злий. На трансляціях 
було видно, як сердито він подав 
Януковичеві руку, а його неди-
пломатичні слова були адресо-
вані не камерам, а комусь із опо-
зиційних політиків.

Злість пана міністра при-
вертала до нього більшу увагу, 
ніж належало, бо він, змальо-
вуючи перед опозицією апока-
ліптичні візії, нічого нового не 
сказав. Його слова були тільки 
наполегливим намовлянням до 
компромісу, і такою бачилася 
позиція Сікорського від по-
чатку: вихід полягає в тому, що 
обидві сторони залишаться не-
задоволені. Чи мав він обрати 
якусь іншу? Важко сказати.

Складається враження, що 
він захотів трохи погратись у 
Черчилля, який подібним чи-
ном намагався остудити запал 
гарячих польських голів, що хо-
тіли після поразки Гітлера по-
вернути собі довоєнні кордони.

Прагматик Черчилль добре 
знав, що Сталін не піде на таке, 

тому переконував поляків сісти 
за стіл переговорів із готов-
ністю на поступки. Тоді щось із 
так званих кресів Польща іще 
могла собі відхопити: йшлося 
про Львів чи Бориславський ба-
сейн. Поляки до кінця не ві-
рили в компроміс і кордон про-
клали по лінії Керзона. Сьо-
годні можна сказати, що це 
було добре рішення (хоча не 
слід забувати, що ностальгія за 
Львовом залишилась у них до-
сить сильна), але це вже зовсім 
інша тема.

Якби Черчилль намовляв 
поляків протистояти Сталіну, 
вони не здобули б нічого, а, 
можливо, той передумав би 
приєднувати до Польщі ко-
лишні німецькі землі.

Британський прем’єр, отже, 
діяв прагматично, волів грати 
безпечно, а не ва-банк. Так 
само діяв Сікорський. Він міг 
підбурювати Майдан до бо-
ротьби, але щоб робити такі за-
яви, слід було розраховувати на 
реальну підтримку від україн-
ської опозиції, повторю: ре-
альну. Ідеться не про вербальне 
чи економічне сприяння, а про 
справжні інструменти тиску. 
Інакше такий заклик міг уто-
питись у морі крові. Силовий 
варіант, як відомо, розглядали. 
І так усі дивувалися, що Януко-

вич не зовсім рішучий і спеку-
лювали, що він таки піде на все, 
якщо матиме можливість.

У четверг 20 лютого снай-
пери стріляли по майданівцях, 
як по качках. І всі були здиво-
вані, коли в ніч із п’ятниці на 
суботу урядовий квартал поки-
нули міліція, «Беркут» і ті-
тушки, а до урядових будинків 
зайшла Самооборона.

Словом, легко критикувати 
Сікорського постфактум. По-
ставити себе на його місце зна-
чно важче. Польські праві уза-
галі, як виявилося, мали про-
блеми з Майданом. Було досить 
кумедно спостерігати, як вони 
кидаються туди-сюди між під-
тримкою антиросійських заво-
рушень (бо польські праві не-

навидять Росію, хоча своїми 
примітивними поглядами та 
вимогами, радикальністю і 
прагненням підпорядкувати 
інтереси особистості загально-
національним інтересам, спис-
ками заборонених видань, бра-
ком толерантності до сексуаль-
них та ідеологічних меншин 
нагадують її, як мало хто) та 
українським європейським век-
тором (вони ж таки не сприй-
мають ліберального, толерант-
ного, антинаціоналістичного та 
світського ЄС).

Однак найсмішніше в поль-
ських правих інше: вони обража-
ються на український націона-
лізм, мовляв, той не може адек-
ватно оцінити демонів власного 
минулого й визнати помилки. 
Немовби вони самі здатні це зро-
бити із власними, домороще-
ними демонами. Польща боїться 
українського націоналізму. Пев-
ною мірою це логічно, бо він, як і 
всі інші, поганий. Однак, щиро 
кажучи, поляки загалом розумі-
ють: червоно-чорні прапори на 
Майдані не означають, ніби ті, 
хто ними махає, хочуть знову 
йти на ляхів.

Слава Україні! Дорогі укра-
їнці, Ви зробили неймовірний 
подвиг! 

У Польщі Сі-
корського 
сильно роз-
критикува-
ли, особливо 
праві: пред-
ставник пар-
тії «Право і 
справедли-
вість» Станіс-
лав Пєнта на-
звав очільника 
МЗС «москов-
ською маріо-
неткою»
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ПолЯки Загалом 
роЗУміютЬ: чЕрвоно-чорні 
ПраПори на маЙдані  
нЕ оЗначаютЬ, ніБи ті, Хто 
ними маХає, ХочУтЬ 
ЗновУ Йти на лЯХів
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Погляд із футляра
Про таємну заздрість  
Росії до України

«Я
к же українці нас 
ненавидять!» – 
одна з улюблених 
тез росіянина. Уточ-

нювальне запитання «звідки ви 
це взяли?» зазвичай веде або до 
розповіді про знайомого елек-
трика із Львівської області, який, 
лагодячи дроти, кляв безруких 
москалів, або до щирого нерозу-
міння: «А що-о-о, ви хіба не ба-
чите?».

От чесно: не бачу. Я не чула 
прокльонів на адресу росіян із 
Майдану, не читала образливих 
слів на їхню адресу в українських 
ЗМІ, зокрема в україномовних, 
ба навіть численні інтернет-
форуми на євромайданівські 
теми не заходяться плювати в 
бік Москви. Звісно, про окремі 
гарячі голови та брудні язики не 
йдеться (в сім’ї не без виродка), 
одначе погоду роблять не вони.

Зате мозок плавиться від ге-
калітрів зневаги, вихлюпнутих у 

бік України з Росії. Не хочу тут 
наводити приклади, але я їх чую, 
живу з ними, бо читаю форуми, 
Facebook і ЖЖ. Коли відчуття 
новизни притупляється, вмикаю 
ТБ. З усіх цих своїх джерел за дні 
Майдану я дізналася, що на 
ньому зібралися фашисти й бан-
дерівці, щоб закидати камінням 
німби над головами вевешників 
та «Беркута», розвалити країну 
й тим самим показати де раки 
зимують ненависній Росії.

Ні-ні, звичайно ж, є чимало 
тих, хто співчуває Україні, розу-
міє її проблеми й не сприймає на 
віру кісєльовсько-соловьйовсько-
курґінянську маячню. Зазвичай 
це люди розумової праці – жи-
телі великих міст, що знають ціну 
слова на державних телеканалах. 
Зокрема, і представники мого 
оточення, це їм біль і кров Май-
дану не давали спати й радіти 
Олімпіаді. Але я знаю: вони ста-
новлять соту/тисячну/десятити-

сячну відсотка, котра вибива-
ється з усього російського націо-
нального хору, що співає ана-
фему Україні разом із її Майда-
ном. І змінити загальну картину 
їм не до снаги.

Коли я читаю, чую, бачу роз-
мови про те, що Майдан заду-
мали з ненависті до росіян, мені 
стає страх як незручно за свою 
величезну, на одну сьому зем-
ного суходолу, батьківщину. Це 
ж як треба було постаратися, 
щоб, маючи в запасі такі надра, а 
в анамнезі таку культуру, скоти-
тися до рівня комплексів старої 
діви, яка бурчить від усвідом-
лення власної нікчемності? Такі 
старі діви сиділи в радянські 
часи на лавочках край під’їздів 
(залишалися б там і нині, ось 
тільки лавочки прибрали) і про-
воджали заздрісними погля-
дами дівуль у сміливих спідни-
цях. Ці дівулі дратували злісних 
тіток, певна річ, не відстанню від 

автор: 
катерина 
Барабаш, 

росія

БИЙ СВОїХ, ЩОБ ЧУЖІ БОЯЛИСЯ. 
Під час мітингу на підтримку 
фігурантів «болотної» справи 
на Манежній площі в центрі 
Москви тамтешній ОМОН крутив 
людей просто за лихий погляд. 
На кожного учасника мітингу 
припадало щонайменше по 
автозаку
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коліна до подолу спідниці, а 
своєю до них байдужістю.

Зараз Росія сидить на лавці і 
з недобрим подивом мружиться 
в бік Майдану. Так само косував 
герой чєховської «Людини у 
футлярі» на Варєньку, що мчала 
на велосипеді. Вона була молода 
й вільна від забобонів, і її дзвін-
кий сміх відгукувався в його 
тьмяній душі стуком цвяхів у 
віко труни його непохитних пе-
реконань. Бєліков знав, що так 
не можна, а Варєньці було чхати. 
Страждав від нерозділеності 
своїх переконань, але у глибині 
його єства зріла заздрість. Він 
так не вмів. Він хотів, хоч і не 
признавався в цьому жодній жи-
вій душі, навіть своїй, ось так, із 
вітерцем, мчати життєвими ви-
боїнами, залишаючи за спиною 
злостивців. Але не вмів. А брат 
Варєньки Міхаіл Саввіч, якому, 
до речі, Бєліков дорікав тим, що 
він ходить у вишиванці (sic!), 
тільки сміявся і при нагідно ка-
зав знайомим: «Ех, панове, як ви 
можете тут жити! Атмосфера у 
вас задушлива, погана».

Росія, як чєховський герой, 
теж не проти побути розкутою. А 
не вміє. І в глибині душі стра-
шенно заздрить Україні. Щоб 
було не так сумно, навіть влаш-
товує дискусії на тему «Чи мож-
ливий Майдан у РФ?». Але це 
так, щоб повтішатись і самим 
собі пояснити, чому неможли-
вий. Ось і Держдума минулого 
тижня висловилася в тому дусі, 
що в Росії, мовляв, український 
сценарій нереальний. Віце-
спікер парламенту Владімір Ва-
сільєв заявив: «У нас інший пре-
зидент, і суспільство інше, і полі-
тичні сили інші»; він навіть сам 
не знає, наскільки правий.

Того самого дня, коли Дума 
робила свої видатні заяви сто-
совно України («Що сталося в 
Україні? Люди, багато хто з яких 
незрозумілий і невідомий, навіть 
не політичні рухи, а якісь групи 
створили атмосферу страху спосо-
бом підпалів, побиття, вбивств», – 
запевняв той-таки Васільєв), у 
Москві судили учасників «болот-
ної» справи. Заходи безпеки було 
вжито безпрецедентні: на кож-
ного учасника мітингу біля суду й 
пізніше – на Манежній площі – в 
середньому припало по автозаку. 
Щоправда, стояти порожняком 
тому транспорту ніхто не дав: лю-
дей крутили просто за недобрий 
погляд. Немов, програвши Укра-

їну, російська влада зганяла злість 
на своїх-таки громадянах. Та й 
далі зганятиме, тремтячи від об-
рази, що норовистий сусід (отой 
самий, що «братній народ», 
«єдина культура», «Київ – матір 
міст руських») вважав за краще 
ціною майже сотні життів усе-
таки заштовхати злодійську владу 
назад у її золоті унітази, не питаю-
чись Росії.

Спецслужби перестарались: 
навіть подоби Майдану, бодай 
якогось Майданчика тут немає і 
не буде. Більшість ладна жити із 
психологією Бєлікова, ображаю-
чись зі своїх футлярів на тих, у 
кого кишка не така тонка.

У дні Майдану я провела 
власний невеличкий експери-
мент: спробувала розпитати лю-
дей, що вони знають про Бан-
деру. «Антисеміт», – упевнено за-
явив приятель-єврей. «Фашист», 
– поморщившись, оголосила ді-
ваха на роботі. «З німцями співп-
рацював», «Ну як же, націоналіст 
відомий», «Та ну його взагалі, че-
рез нього тепер в Україні росія-
нам життя немає» і ще деякі варі-
анти, що приблизно повторюють 
попередні. А ще я запитувала, 
чому на Майдані фашисти. Поси-
лалися на того ж таки Бандеру, 
іноді на такого собі Бендеру, плу-
таючи історичну особу, ймовірно, 
з Остапом Бендером. І зовсім уже 
мої респонденти не дали собі 
ради з відповіддю на запитання: 
«Який вигляд має український 
націоналіст і чим він заважає Ро-
сії?». Це виявився цікавий досвід: 
я з подивом з’ясувала, що мізки 
елементарно відмовляються ду-
мати. Причому навіть у тих, хто 

не дивиться російського ТБ, не 
читає державної преси і в прин-
ципі готовий дозволити Україні 
жити окремо. Власне, про дер-
жпресу й ДержТБ я навіть гово-
ритиму. Окрім одного: незрозу-
міло, чому досі ніхто не подав до 
суду на Дмітрія Кісєльова і Владі-
міра Соловьйова за образливі 
звинувачення на адресу україн-
ців? Ах, ну так. У нас-бо свято, 
Олімпіада.

Того дня, коли Майдан ховав 
загиблих, Сочі відзначало за-
криття Ігор – широко, багато, з 
кожної шпаринки знущально 
вишкірялися мільярди доларів, 
спущені в наш, російський, ві-
тчизняний золотий унітаз.  
У країні вирувало свято, на 
якому «братньому народу» місця 
не було. Адже він братній, доки 
довірливо схиляє нетямущу го-
лову на наше плече. А якщо 
хвацький зробився, нарікай на 
себе, не брат ти нам.

У глибині душі кожна лю-
дина бажає бути хоч трішки, але 
героєм і кожен народ – вільним. 
Навіть російський. Ось тільки 
психологія раба не припускає 
свободи інших. «Я хочу бути 
вільним, але зробіть це якось 
тихо і щоб мені спати не зава-
жали». Одначе для цього по-
трібно встати й іти. Хоч би на 
Манежну в день, коли кілька 
безвинних людей посадили 
тільки за те, що вони зіпсували 
настрій спецпризначенцям. Але 
йти неохота. Так не дістанься ж 
ти нікому, проклята свободо. 
Нам тебе хочеться, звичайно, але 
ти вже як-небудь сама.

А то як би чого не вийшло. 

ПЕРФОРМАНС-
ЗАКЛИК. «У 
цей день, коли 
держава 
закликає 
святкувати 
День 
захисника 
вітчизни, ми 
закликаємо 
всіх стати на 
Свято Майдану 
й захист своєї 
свободи», 
– такі слова 
містилися 
у відозві 
російського 
художника 
Пєтра 
Павлєнского 
та чотирьох 
його друзів, 
які спорудили 
імпровізовану 
барикаду, 
запалили 
шини і 
здійняли 
прапор 
України в 
центрі Санкт-
Петербурга
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Спілкувався 
дмитро 
Потєхін

Ендрю вілсон:
«Захід зреагував на узурпацію
влади Януковичем  
неадекватно»

С
тарший експерт Європей-
ської ради міжнародних від-
носин, професор Школи 
слов’янських та східноєвро-

пейських досліджень Лондон-
ського університету Ендрю Віл-
сон поділився з Тижнем мірку-
ваннями про перспективи швид-
ких реформ в Україні, про 
не адекватну реакцію Заходу на 
узурпацію влади Януковичем 
та про відсутність верховенства 
права в Україні як за помаранче-
вої влади, так і нині.

У. т.: У 2009 році ви опубліку-
вали статтю «Україна: від Пома-
ранчевої революції до неспро-
можної держави?». чому така 
песимістична назва?

– Однією із причин її появи 
було бажання відповісти на оцінки, 
озвучені щодо Києва російською 
стороною. Україна була немобіль-
ною державою, з недієздатними 
центральними інституціями, які 
конфліктували між собою й посла-
блювали одна одну. Зокрема, тоді 
деградувала судова влада. Втім, 
Україна не виявилась аж такою не-
дієздатною, як, скажімо, Сомалі. 
Це було, звичайно, перш ніж до 
влади прийшов Янукович.

У. т.: то чи варто було робити По-
маранчеву революцію?

– Історія розчарування нею 
складна. Хоча робити її було 
треба. Звичайно, зараз відбува-
ється не Помаранчева револю-
ція-2. Останні 10 років – це була 
можливість зрозуміти, що саме 
пішло не так і що саме варто ро-
бити інакше.

У. т.: чи існує шанс вдало рефор-
мувати Україну саме нині? Як 
вплинуло на перспективи ре-
форми насильницьке протисто-
яння?

– Зараз це буде дуже складно. 
Коли Янукович прийшов до 
влади у 2010-му, він міг скориста-
тися перевагами, які йому дав то-
дішній стан утоми від помаранче-
вої України.

У. т.: а він і скористався – у влас-
них інтересах!

– Та ще й як! І зробив це 
блискавично. Він знав, що За-
хід якийсь час не звертатиме 
уваги. І в проміжку між лютим 
та жовтнем 2010-го все й відбу-
лося. Ключовим моментом 
стала спроба змінити Консти-
туцію. Тоді режим перетво-
рився на щось зовсім інше. 
Хоча й доти були неконститу-
ційні дії, зокрема пов’язані з 
імперативним мандатом, від-
ставкою уряду Тимошенко, су-

довою реформою і, особливо, 
рішеннями Конституційного 
Суду. Режим змінився в жовтні. 
Так, Януковича легітимно об-
рали, але із зовсім іншими по-
вноваженнями.

У. т.: то чи не перетворився він 
на узурпатора? чи могло таке 
статися в демократичній країні, 
коли людина, обрана на одні 
повноваження, узурпувала 
владу, а її називають і далі пре-
зидентом?

– Було порушено процедуру 
зміни Конституції. Думкою на-
роду, обов’язковою для такої 
зміни, знехтували. Конститу-
ційний Суд, який мав стояти на 
сторожі верховенства права, 
підтвердив свою неправову при-
роду. Його рішення стало шоком. 
«Гарант Конституції» (Основний 
Закон також трактує президента 
як «гаранта») не спромігся вико-
нати свою функцію, але кожна 
людина мала нагоду сама зро-
бити висновок.

У. т.: наскільки притомно зреагу-
вав на ці події світ? Було б дивно, 
якби російський режим засудив 
порушення верховенства права  
в Україні, тож запитання не про 
нього, але чи адекватно реагував 
Захід?
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– Ні. Захід прокинувся, лише 
коли режим узявся до розправи з 
опозицією, коли почалося вибір-
кове правосуддя. Тобто таке, якого 
взагалі правосуддям не назвеш. 
Ідеться насамперед про справу 
Тимошенко, що стала наслідком 
концентрації влади, підміни Кон-
ституції та судової реформи. Захід 
не спромігся чітко висловити не-
згоду, коли виникли ці перед-
умови для узурпації. Він протесту-
вав проти наслідків, а не причин.

У. т.: Багато хто звинувачує в 
усьому лише Захід. Утім, чи не 
мали б самі українці (політики, 
політологи, аналітики, правоза-
хисники, журналісти, інші гро-
мадські авторитети й лідери гро-
мадської думки), які, попри не-
конституційну ситуацію в країні, 
й далі визнавали Януковича пре-
зидентом, припинити легітимізу-
вати його? чи не мали б вони по-
чати діяти першими й перестати 
дезінформування співгромадян?

– Це справді парадоксальна 
ситуація. Янукович переміг на 
вільних і чесних виборах, якщо 
вірити міжнародним структу-
рам, зокрема місії спостерігачів 
ОБСЄ. І вже тоді сталася зміна 
Конституції. Він був легітимно 
обраний, але нелегітимно діяв. 
У ситуаціях конфлікту принци-
пів потрібен конституційний ар-
бітр. КС не виконав цієї функції. 
Тоді могло бути звернення гро-
мадян України до Європей-
ського суду з прав людини як 
замінника конституційного ар-
бітра. Втім, вони цього не зро-
били.

У. т.: натомість Україна, Захід і, 
звісно ж, росія, вдавали, немовби 
конституційний лад та легітимні 
інститути існують?

– Навряд чи можна гово-
рити про цілковиту відсутність в 
Україні легітимних інститутів. 
Парламентські вибори 2012-го 
зіткнулись, як і в багатьох інших 
державах пострадянського регі-
ону, з багатьма проблемами,  
зокрема зміною правил, новими 
округами, маніпуляціями, по-
літтехнологіями та іншими еле-
ментами фасадної демократії, 
але відбулись. У певному сенсі 
вони були навіть несподівано 
конкурентними й за партій-
ними списками Партія регіонів 
програла. Якби українську де-
мократію зовсім зруйнували, ми 
не були б зараз тут.

У. т.: ви упевнені, що це демо-
кратія?

– Це плюралізм. У вас є різні 
партії. На Майдані є різні групи, 
які між собою не завжди добре 
комунікують.

У. т.: Плюралізм – так, але чи 
можлива демократія без верхо-
венства права?

– Ні. Україна не має нічого, 
що навіть приблизно нагадувало 
б верховенство права. Серйозні 
проблеми з ним почались напри-
кінці діяльності помаранчевого 
уряду, а за Януковича зникли і 
його залишки. Якщо є плюраліс-
тична система, але немає арбітра, 
який підтримував би правила гри, 
це величезна проблема, зокрема 
коли йдеться про вибори.

У. т.: чи можна було уникнути за-
стосування сили? Як мали бути 
вирішені конфлікти, якщо інсти-
туції не працювали? Що мало 
бути зроблено інакше?

– Коли мова про Захід, то 
проблемою було те, що ЄС не 
звернув уваги чи й узагалі заплю-
щив очі на події 2010 року.  
У 2011-му прокинувсь, але зосе-
редився лише на одній проблемі 

– переслідуванні Тимошенко. Це 
було важливо. І символічно. Але 
цього не достатньо.

США висловилися за переза-
вантаження в регіоні понад міру 
м’яко. Нещодавно вони прокину-
лись і почали відігравати кон-
структивнішу роль, але це ста-
лося лише останнім часом.

Що ж до внутрішньої реакції, 
то режим Януковича не належав 
до класичних авторитарних. Він 
намагався враховувати реакцію, 
приховувати свою природу. Част-
ково тому, що парламент не був 
цілком нелегітимний. Сутички 
виникли, бо уряд відмовився від 
компромісу.

У. т.: може, Янукович насправді 
ніколи не шукав компромісу, а 
користався державною владою 
заради насилля й зіштовхування 
помаранчевих та правоохорон-
ців – двох своїх давніх опонентів, 
яким він програвав у житті й про-

граш яким досі намагається ком-
пенсувати? і такі ситуації для 
нього, громадські протести – це 
можливість приховати втілення 
його особистого травматичного 
досвіду, а офіційні зустрічі із за-
хідними представниками – на-
года легітимізувати їх як грома-
дянський конфлікт, який він ста-
рався врегулювати?

– Ви намагаєтесь змусити 
мене дати радикальну відповідь 
на радикальне запитання.

У. т.: ні. Я намагаюся зрозуміти, 
висловлюю припущення й хочу 
почути вашу думку із цього при-
воду. мені здається, що сьогодні 
Україна ще недієздатна дер-
жава…

– Вона, безумовно, може 
стати міцнішою. Янукович нама-
гався зловживати її підсиленням 
заради зміцнення власних пози-
цій напередодні виборів 2015-го. 
Опозиція в ролі екстремістів ціл-
ком влаштовувала його. Він не 
був зацікавлений у парламент-
ській політиці. Тому так активно 
накидали версію про доміну-
вання екстремістів у лавах опо-
зиціонерів, яка не відповідає 
дійсності, мовляв, там суцільні 
антисеміти й маріонетки Заходу.

У. т.: «антисемітські маріонетки 
Заходу»…

– Так. Він і кампанію 2010 року 
побудував на брехні про те, що 
вибори 2004-го були вкрадені За-
ходом. Звісна річ, прагнув роз-
плати за те, що вважав неспра-
ведливістю. Хоча на Майдані за-
раз аж ніяк не самі активні учас-
ники подій Помаранчевої рево-
люції. Спрацювала нездатність 
Януковича до компромісу.

У. т.: Позиція Заходу в цій ситуа-
ції не нагадує вам мюнхенську 
змову?

– Я уникав би цієї аналогії.

У. т.: а чому єС не діяв? чи він 
діяв, але це така тонка стратегія, 
яку ми ще не прочитали?

– Протести почалися на під-
тримку ЄС, європейських ціннос-
тей. А Брюссель виявився нездат-
ним діяти рішуче. Далася взнаки 
фобія Євросоюзу щодо санкцій. 
Окремі члени організації мали б 
відразу застосувати проти корум-
пованих еліт власні закони. На-
справді сталося щось близьке до 
катастрофи. Катастрофи для окре-
мих сил у ЄС та їхньої репутації. 

Зараз відбувається 
не Помаранчева 

революція-2. 
Останні 10 років – 

це була можливість 
зрозуміти, що саме 

пішло не так і що 
саме варто робити 

інакше
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ЄС не звернув уваги 
чи й узагалі 

заплющив очі  
на події 2010 року.  

У 2011-му 
прокинувсь, але 

зосередився лише 
на одній проблемі 
– переслідуванні 

Тимошенко



Українська революція: 
західний погляд, західний 
вплив, західний внесок

З 
одного боку, звісно, образ-
ливо. Не підтримали... Ви-
чікували... Домовлялися... 
З другого – а чого ми хо-

тіли? Сподівалися, що Європа 
негайно стане на бік Майдану, 
повірить в українське громадян-
ське суспільство і дотисне ти-
рана? По-перше, так справи в 
міжнародній політиці не ро-
бляться, по-друге, погодьмося, 
що єврочиновники мали всі під-
стави для скепсису.

Відколи офіційний Київ од-
нією рукою ретельно готував не-
обхідні документи про асоціацію 
та зону вільної торгівлі, а другою 
рукою (ногою?) фактично наби-
вав собі ціну зовсім за іншим ази-
мутом, європейський політикум, 
не кажучи про громадську думку, 
перебував у стані легкого отете-
ріння. Так би мовити, посттрав-

матичний шок не міг не позначи-
тися на подальшому сприйнятті 
київських подій єврочиновни-
ками в тому сенсі, що «там ні-
кому не можна вірити». А як же 
ідеали демократії, прагнення на-
роду, спільні цінності? На рівні 
реальної політики ці міркування 
відходять на другий план, коли 
доводиться, по-перше, врахову-
вати реальне співвідношення 
впливів на континенті й у світі, 
по-друге, узгоджувати свої пози-
ції в межах таких складних і по-
части погано керованих кон-
струкцій, як Європейський Союз, 
НАТО, Рада Безпеки ООН тощо.

Усе одно, навіть беручи до 
уваги ці застереження, борці за 
українську демократію мали під-
стави розраховувати на трохи 
більшу якщо не фактичну, то 
хоча б моральну підтримку. Осо-

бливо у світлі того, що з погляду 
моралі й навіть естетики контр-
аст між силами, які протистояли 
одна одній на Євромайдані, був 
разючим і не потребував надмір-
них зусиль для інтерпретації. До 
того ж режим Януковича і далі 
робив усе, щоби випробувати 
межу терпіння Заходу, почина-
ючи від щоденної безсоромної 
брехні й закінчуючи відвертою 
демонстрацією сили, коли чер-
гова спроба розгону Майдану 10 
грудня була зроблена практично 
в присутності верховного комі-
сара ЄС Кетрін Ештон і заступ-
ника держсекретаря США Вікто-
рії Нуланд. Не подіяло. 

Щоб оцінити нерішучу, по-
ловинчасту й, головне, украй не-
ефективну політику об’єд наної 
Європи та Сполучених Штатів на 
українському напрямку, варто 

автор:  
юрій 

макаров
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згадати хроніку останніх трьох 
тижнів, коли ця політика хоч 
якось стала помітною.

6 лютого Європарламент 
ухвалює жорстку резолюцію 
«Про ситуацію в Україні», у якій, 
зокрема, вимагає «припинити 
тортури та ганебне викорис-
тання беркутівців». Того самого 
дня в інтернеті з’являється змон-
тований відеоролик із росій-
ськими титрами, де вже згадана 
Вікторія Нуланд у телефонній 
розмові з послом США в Україні 
Джеффрі Пайєттом використо-
вує обсценну лексику стосовно 
пасивних дій Євросоюзу щодо 
врегулювання кризи в Україні. 
Канцлер Німеччини вважає таку 
оцінку неприйнятною.

7 лютого Віктор Янукович 
їде до Сочі відкривати Олімпі-
аду, де під час зустрічі з єврочи-
новниками просить допомоги в 
написанні Конституції, «яку по-
тім винесе на всенародне обго-
ворення», водночас звинувачу-
ючи європейців у втручанні у 
внутрішні українські справи (?).

10 лютого комісар Ради Єв-
ропи з прав людини Нілс Муй-
жнієкс заявляє в. о. міністра 
МВС Захарченкові про непри-
пустимість побиття кийками 
протестувальників. Останній 
погоджується. Рада міністрів ЄС 
ділиться своїми міркуваннями з 
Брюсселя: «Поліпшити ситуа-
цію в Україні можуть новий 
уряд, конституційна реформа і 
проведення президентських 
справедливих виборів», але вво-
дити санкції наразі відмовля-
ється. У МЗС дякують і знову 
погоджуються.

11 лютого Конгрес США 
ухвалює резолюцію на під-
тримку Майдану, єврокомісар із 
питань розширення та європей-
ської політики сусідства Ште-
фан Фюле зустрічається в Києві 
з лідерами опозиції, а наступ-
ного дня, 12 лютого, проводить 
три годинні переговори з Яну-
ковичем. Ідеться про перегляд 
Конституції, формування но-
вого уряду, а також програму 
фінансової стабілізації від між-
народних фінансових інститу-
тів. Тим часом Кетрін Ештон 
веде перемовини у Вашингтоні з 
виконавчим директором МВФ 
про фінансову допомогу нашій 
країні. Вона офіційно заявляє, 
що Євросоюз розглядає два під-
ходи щодо відносин з Україною: 
тиск і підтримку. «Ми дуже 

стурбовані подіями і обміркову-
ємо всі наші варіанти дій. Я ду-
маю, що вони (українські мож-
новладці) ці наші сигнали добре 
зрозуміли».

13 лютого «Євросоюз спо-
дівається на якнайшвидший по-
чаток роботи незалежної комісії 
зі сприяння розслідування фак-
тів насильства під час акцій 
протесту в Києві», – каже Фюле 
після візиту на Майдан.

15 лютого Держдепарта-
мент США вітає звільнення за-
триманих під час протестів на 
Майдані та рішення опозиції 
покинути адміністративні бу-
дівлі.

16 лютого міністр закор-
донних справ Швейцарії Дідьє 
Буркгальтер повідомляє: «В 
ОБСЄ вірять, що звільнена 
КМДА виведе Україну з глухого 
кута».

17 лютого канцлер Німеч-
чини Анґела Меркель після зу-
стрічі з Віталієм Кличком та Ар-
сенієм Яценюком, які прибули 
до Берліна на її запрошення 
(перший офіційний контакт із 
опозицією!), заявляє, що не вва-
жає за необхідне вводити персо-
нальні санкції щодо українських 
чиновників задля врегулювання 
української кризи. А також схва-
лює рішення офіційного Києва 
амністувати активістів Євромай-
дану. Президент Європарла-
менту Мартін Шульц зазначає, 
що відразу після врегулювання 
кризи Європейський Союз буде 
готовий підписати «Угоду про 
асоціацію включно з глибокою 
та всеосяжною зоною вільної 
торгівлі, щойно буде врегульо-
вано політичну кризу і будуть 
виконані необхідні умови, узго-
джені перед вільнюським самі-
том Східного партнерства без 
жодних додаткових умов».

18 лютого надходять пові-
домлення про нові жертви. Мі-
ністр закордонних справ Німеч-
чини Франк-Вальтер Штайнма-
йєр заявляє, що тепер Європа 
буде змушена переосмислити 
свою стриманість у справі (пер-
сональних) санкцій проти укра-
їнських чиновників, відпові-
дальних за кровопролиття в 
Україні.

19 лютого міністр закор-
донних справ Польщі Радослав 
Сікорський заявляє, що з боку 
Євросоюзу можуть бути запро-
ваджені «від санкцій на кшталт 
білоруських із їх обмеженою 

дією аж до санкцій, схожих на 
ті, які ми наклали на Кубу, Зім-
бабве чи Іран, котрі виявилися 
ефективними».

20 лютого керівники Євро-
союзу під час зустрічі в Брюс-
селі офіційно оголошують про 
введення візових і фінансових 
санкцій як проти чиновників 
Адміністрації Януковича та 
провладних депутатів, так і 
проти бізнесменів, які своєю 
підтримкою режиму зробили 
можливим «застосування не-
ймовірного насильства». Прези-
дент США Барак Обама під час 
міжнародного саміту в Мексиці 
вперше висловлюється щодо 
українського питання, жорстко 
критикуючи Владіміра Путіна 
за неповагу до основних свобод 
людей, підтримку репресій в 
Україні та Сирії й закликає Київ 
до перехідного уряду.

21 лютого Янукович та ке-
рівники опозиції за участю міні-
стрів Німеччини й Польщі, а та-
кож дипломата з Франції підпи-
сують Угоду про врегулювання 

кризи в Україні. Угода передба-
чає повернення до Конституції в 
редакції 2004 року та переви-
бори президента не пізніше ніж 
у грудні 2014 року. Після цього 
Радослав Сікорський намага-
ється умовити Майдан при-
йняти компроміс, а Джеффрі 
Пайєтт в інтерв’ю телеканалу 
«1+1» заявляє, що «Україна по-
требує Віктора Януковича для 
здійснення політичних змін» і 
що «Віктор Янукович має вести 
країну в майбутнє».

22 лютого Янукович, який 
напередодні втік із Києва, в 
істерично-ображеному відеоз-
верненні звинувачує іноземних 
гарантів угоди в зраді, після 
чого його сліди губляться.

24 лютого голова Комітету 
із закордонних справ Європар-
ламенту Ельмар Брок повідо-
мляє, що «Євросоюз готовий 
дати Україні €20 млрд фінансо-
вої допомоги на проведення ре-
форм після того, як у Києві 
з’явиться новий уряд».
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25 лютого Радослав Сікор-
ський в інтерв’ю Польському ра-
діо нагадує, що 1994 року після 
відмови України від ядерної 
зброї три держави – США, Ве-
лика Британія та РФ – підписали 
так звану Будапештську декла-
рацію, у якій «чітко вказане 
зобов’язання гарантувати неза-
лежність, непорушність кордо-
нів і відмову від тиску на Укра-
їну», маючи на увазі зусилля Ро-
сії з дестабілізації та дезінтегра-
ції України. Тим часом видання 
The New York Times із посилан-
ням на помічників президента 
Сполучених Штатів пише, що 
Барак Обама «хотів дочекатися 
критичного моменту, і він на-
став, коли американці побачили, 
що Янукович може віддати на-
каз військовим атакувати демон-
странтів. (...) Вашингтон намага-
ється дистанціюватися і не втру-
чатися в гучні конфлікти на пла-
неті, щоб перемога демократії в 
інших країнах не бачилася як 
поширення впливу США»...

Дарма, все одно з Москви із 
першого до останнього дня про-
тистояння лунали як офіційні, 
так і нібито незалежні (проте з 
тотально підконтрольних 
Кремлю ЗМІ) звинувачення на 
адресу Заходу взагалі й Вашинг-
тона зокрема в підготовці укра-
їнських протестів, а також у без-
посередній їх фінансовій та орга-
нізаційній підтримці аж до тре-
нування «бойовиків» на терито-
рії американського посольства... 
У цьому сенсі політика Росії вия-
вилася напрочуд передбачува-
ною, що пояснюється кількома 
факторами: а) загальна параноя, 
яка змушує основних дійових 
осіб зрештою повірити в ними ж 
самими вигадані нісенітниці; б) 
геополітичні претензії, згідно з 
якими Україна – «ісконная тєрі-
торія», законна сфера інтересів, 
частина «Русского міра» etc.; в) 
суто людська образа господарів 
кремлівських кабінетів через те, 
що ласий шмат, на підкорення 
якого пішло стільки часу, енергії 
та чималі гроші, вислизнув із 
рук в останній момент. Зі свого 
боку, Москва не шкодує й далі не 
шкодуватиме коштів на те, щоби 
якщо не повернути втрачене, то 
як мінімум послабити непокір-
ного васала, який багато взяв 
про себе в голову. Це робиться й 
робитиметься через підтримку 
підривних сил, сепаратистів і, 
можливо, кримінальних елемен-

тів, оскільки так історично скла-
лося, що названі групи тісно 
пов’язані між собою. Не слід за-
бувати й російську пропаганду, 
яка почувається на території на-
шої країни впевнено й має необ-
межені можливості донесення 
руйнівних меседжів, повністю 
домінуючи в медіа-просторі.

Але ж чому Захід виявився 
таким недалекоглядним і непе-
редбачливим? Час нам уже усві-
домити, що сама по собі Україна 
з її геостратегічним положен-
ням, ресурсами й людським по-
тенціалом турбує наших сусідів 
по континенту, не кажучи про 
США, значно менше, ніж нам 
було б приємно думати. У геопо-
літичних розрахунках Україна 
виступає радше як функція від 
відносин зі складною, небезпеч-
ною і погано передбачуваною 
суперсилою – сучасною РФ. 
Звідси й мимовільне сприй-
няття її крізь російську оптику. 
Оскільки, як щойно згадува-
лося, власної ядерної зброї кра-
їна позбулася (можливо, дяку-
вати Богові), а газотранспортна 

система втрачає для Європи 
своє вирішальне значення (аль-
тернативний «Північний потік» 
плюс диверсифікація джерел 
постачання), ми сприймаємося 
ззовні радше як потенційна ді-
лянка проблем зі знаком мінус, 
найбажаніший режим якої для 
зовнішнього світу – не відблис-
кувати. Змінити мінус на плюс і 
перетворити державу на терито-
рію сприятливих можливостей, 
позитивних пропозицій, приєм-
них несподіванок – завдання не 
іноземців, а самих українців. 
Запопадливе намагання час від 
часу брати участь у міжнарод-
них операціях безпеки – надто 
скромний і недостатньо амбіт-
ний внесок у цю справу.

Проте є й додатковий фак-
тор: безпосереднє зацікавлення 
з боку окремих політиків і цілих 
груп впливу РФ. Європейська 
громадська думка якось проков-
тнула безпрецедентний скан-
дал із колишнім керівником 

найпотужнішої європейської 
держави, який після відставки 
став топ-менеджером іноземної 
(російської) газової компанії. 
Судячи з поведінки деяких за-
хідних політиків, лаври пана 
Шредера не дають їм спокою. 
Зрештою, не все вирішується 
грошима. Вплив Росії на Європу 
має давню традицію, чимало ін-
телектуалів і публічних діячів 
симпатизують Москві й без за-
лучення безпосередньо меркан-
тильної складової. Україна ані 
такої традиції, ані таких техно-
логій «м’якої сили» не має.

Утім, було б несправедливим 
забувати про тих сусідів, які в ці 
важкі дні проявили себе як вірні 
й безкорисливі друзі та союзники 
нашої держави. Чимало дипло-
матів, урядовців і громадських ді-
ячів Польщі, Литви, інших країн 
Східної та Північної Європи по-
слідовно відстоювали українські 
інтереси, нагадували своїй гро-
мадськості та європейській спіль-
ноті загалом, що саме виборює 
Євромайдан. Можливо, не всі 
вони вірили в перемогу україн-
ської революції, але тим цінніші 
їхні допомога та співчуття.

Нарешті, й це головне, не 
треба переоцінювати політиків і 
дипломатів як таких. Специфіч-
ний устрій України останніх два-
дцяти двох, а надто останніх чо-
тирьох років вимагав наявності 
конкретних знань, які передбача-
ють ретельне збирання та об-
робку інформації, відстеження 
ключових постатей, дослідження 
їхніх інтересів, схем взаємодії, ді-
лових зв’язків тощо. Вочевидь, 
такі зусилля здавалися західним 
фахівцям неспівмірними з мож-
ливими результатами. Це при-
звело до того, що дипломатія ра-
зом із розвідувальними служ-
бами більшості європейських 
країн та Сполучених Штатів вия-
вилася просто беззбройною пе-
ред раптовим і непередбачува-
ним розвитком подій в Україні. 
Захід не уявляв, що режим Яну-
ковича – картковий будиночок, 
бо не розумів засад його функціо-
нування, як і засад функціону-
вання альтернативного україн-
ського суспільства.

У сучасному світі в кожної 
країни є два способи змусити 
себе помічати й поважати: бути 
загрозою або предметом здиву-
вання, захоплення, заздрощів. 
Нині ми маємо черговий шанс 
зробити правильний вибір. 

Україна з ї ї 
геостратегічним 

положенням, 
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нокаут
донбас нокаутований. Мабуть, саме так 

можна описати настрої, які зараз охопили 
тутешній народ. Цілковита розгубленість і 
шок. Панічні чутки про потяги з озброє-

ними до зубів екстремістами із Західної України, що 
рухаються на Донецьк. Неначе читаєш «Білу гвар-
дію» Булґакова.
«Слухи грозные ужасные, наступают банды 
красные». Жителі міста, накручені істеричною 
пропагандою місцевих чиновників, які ще тиждень 
тому закликали формувати в місті народні дру-
жини та загони самооборони, тепер залишилися зі 
своїми страхами наодинці. Армію тітушків розпус-
тили, чиновники раптово змінили тон, оголосивши 
Януковича кривавим узурпатором, лише КПУ по-
ставила в центрі міста кілька наметів, щоб поти-
хеньку, у своєму стилі правильно каналізувати про-
тестний потенціал донеччан.
Тепер про громадянське протистояння нагадує лише 
купка людей біля пам’ятника Лєніну в центрі міста, 
що захищає статую від повалення. Так званий Схід-
ний фронт, що складається з прихильників КПУ, Ві-
тренко, «Русского блока» та інших проросійських 
маргіналів. Утім, за відсутності реальної загрози ця 
тусовка досить швидко розсмокчеться. Адже на-
справді Донецьк ніхто ні-
коли штурмувати не зби-
рався і навряд чи роби-
тиме це в майбутньому. А 
поміж місцевих при-
хильників опозиції до-
статньої кількості людей, 
охочих знести вождя, 
поки що не набирається.
Звісно, це не 2004 рік. 
Тоді Донецьк справді вирував і привид сепара-
тизму бродив серед сірих хрущовок і заводських 
корпусів. Десять років тому на вулицях міста збира-
лися 10-тисячні мітинги, на яких лунали найради-
кальніші гасла та заклики, Ющенко здавався крово-
пивцею, який ось-ось заборонить російську мову і 
палитиме на площах російські книжки. А місцеві 
еліти дружним строєм стали на захист сфальсифіко-
ваного результату Януковича і заспокоїлися не від-
разу.
Сьогодні ніяких ознак усенародного обурення не 
спостерігається. Без рознарядки згори на мітинги 
виходить лише незначна кількість людей, багато з 
яких – звичайні любителі випити та поплескати 
язиком. Чиновники за один день списали Януко-
вича в непотріб. Повалений президент уже більше 
не ікона, не супергерой. Найдобріше, що можна сьо-
годні почути на його адресу на вулицях Донецька, – 
зрадник і боягуз. Хтось критикує Януковича за недо-
статні заходи проти Майдану, який той терпів про-
тягом трьох місяців. Хтось був шокований роз-
кішшю його побуту та золотим батоном, фотографії 
якого стали хітом інтернету. Хтось перейнявся про-
мовами нардепів від Партії регіонів, що оголосили 
Януковича узурпатором і вбивцею. Кумир за кілька 
днів лопнув, як мильна бульбашка. Навіть ті, хто 

сьогодні записується у Східний фронт, плюють йому 
в спину. Найпоширеніша фраза на донецькому ан-
тимайдані: «Нас зрадили».
У якомусь сенсі їх справді зрадили. Усе, що лунало в 
останні місяці з вуст спікерів Партії регіонів, було 
оголошено брехнею.
«Нас змушував Янукович. Ми казали йому, що так 
неможна, а він не слухав. Ми знали, що все скін-
читься погано, але зробити нічого не могли. Усім дя-
куємо за підтримку, хлопці, а тепер ідіть працювати. 
Ви ж пам’ятаєте – ми завжди працюємо. Нам ніколи 
мітингувати. Хіба ми не казали вам цього раніше?»
«Народні дружинники», що встигли на заклик доне-
цьких депутатів і губернатора записатися в загони са-
мооборони, обривають телефони в міській раді, але 
тепер від них намагаються звільнитися як від настир-
ливих міських божевільних. «Ми не вирішуємо, йдіть 
у міліцію».
Ті самі «фанатичні бандерівці», «екстремісти» та 
«бомжі» з Майдану, якими так довго лякали Донбас, 
нарешті перемогли, і чиновники в Донецьку, які за-
кликали до найрішучішої відсічі, раптом присягнули 
їм на вірність, залишивши своїх громадян у здиву-
ванні й розгубленості. Куди тепер іти, до кого апелю-
вати? Партія регіонів, яка недавно бачилася незлам-

ною силою, розвалилася і 
здалася. КПУ в традицій-
ній манері долучилася до 
найсильнішого і радісно 
голосує в парламенті за 
законопроекти вчораш-
ньої опозиції. Як казав 
останній російський цар, 
«навкруги зрада, боя-
гузтво та обман». Так за-

звичай і буває, коли розвалюється авторитарна 
вертикаль.

Що робитиме Донбас далі? Поки що це не зрозуміло 
навіть самому Донбасу. У політичному плані регіон 
украй деморалізований. Що з ним буде далі, безпо-
середньо залежить від дій нової влади. Сценаріїв 
може бути кілька. Якщо партії Тимошенко, Яценюка 
і Кличка не постараються нарешті взяти регіон під 
свій контроль і почати в ньому серйозну роботу, на 
Донбасі, не виключено, різко посилять свій вплив 
маргінали, поступово зміцніє справжній сепаратизм 
або авторитет на хвилі реваншистських настроїв 
швидко відновить ПР. І тоді регіон виявиться для 
України джерелом багаторічного головного болю та 
своєрідною гирею на нозі, що заважатиме країні ру-
хатися в європейському напрямку.
Чи вистачить у нової команди політичної волі та сил 
для того, щоб нарешті мудро вирішити «донецьке 
питання», стане зрозуміло найближчим часом. 
Якщо на Донбасі не відбудеться бодай якихось сер-
йозних кадрових ротацій, якщо місцеві князьки, які 
встановили в регіоні подобу феодального ладу, не 
будуть позбавлені влади і покарані, якщо не буде по-
давлена вугільна мафія, Україна майже напевно діс-
тане в майбутньому ще одного «Януковича зі 
Сходу». 

автор:  
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Свято непослуху
Крим, який досі за подіями в Києві спостерігав дещо відсторонено, 
завирував. Мешканці півострова вийшли на площі з радикально 
протилежними лозунгами

о
дні відкрито заявили про 
своє бажання жити в 
складі Росії, інші висту-
пили категорично проти. 

При цьому на тлі розмов про 
можливе відокремлення півост-
рова від України відбувалися не 
менш серйозні процеси, у ході 
яких визначалася конфігурація 
майбутньої кримської влади.

Такого сплеску сепаратизму 
Крим не бачив, мабуть, від по-
чатку 1990-х, коли в республіці 
прийшов до влади перший і 
останній кримський президент – 
проросійськи налаштований 
Юрій Мєшков. Однак, на відміну 
від тих років, коли Київ опера-
тивно втрутився в ситуацію й 

ефективно її «розрулив», цього 
разу нове українське керівни-
цтво, що здобуло владу після пе-
ремоги Майдану, забарилося з 
ухваленням рішень.

Ситуацією, що склалася, од-
разу ж скористалися різні сили 
як у Криму, так і за його межами. 
23 лютого, у День захисника Віт-
чизни, на площі вивели своїх 
прихильників проросійські орга-
нізації з вимогою провести рефе-
рендум про вихід автономії зі 
складу України. Акції під сепара-
тистськими лозунгами пройшли 
в Керчі, Сімферополі та Феодосії. 

Усі вони мали приблизно той 
самий сценарій. Збирався на-
товп людей із російськими три-

колорами, який під вигуки «Ро-
сія» вимагав проведення поза-
чергової сесії міськради (у Сім-
ферополі – Верховної Ради 
Криму). Скрізь були спроби 
(іноді навіть успішні) зірвати 
український прапор і замінити 
його російським. Також прово-
дився запис добровольців у такі 
собі загони самооборони й на-
родні дружини.

І організатори скрізь були ті 
самі: партії «Русское единство», 
«Русский блок» та «казачьи» 
громади. Ні для кого не секрет, 
що всі ці організації тією чи ін-
шою мірою фінансуються Мо-
сквою по лінії підтримки «росій-
ських співвітчизників». 
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ЗА РОСІЮ. 
Представники 
проросійських 
«казачьих» 
організацій 
нерідко 
пов'язані з 
криміналом

У Севастополі, де «фанатів 
Росії» завжди було багато, учас-
ники акцій не обмежилися лише 
спробами замінити українські 
прапори на російські. Городяни 
на наймасовішому за всю но-
вітню історію міста мітингу ви-
брали свого «мера», яким став… 
громадянин РФ бізнесмен Алєк-
сєй Чалий. Щоправда, і там до 
відкритого сепаратизму все ж не 
дійшло. Чалий справді почав 
брати виконавчу владу в місті у 
свої руки, але робилося це все ж 
таки з урахуванням українського 
законодавства. Так, для «народ-
ного мера» придумали і ство-
рили нову посаду – голова Коор-
динаційної ради зі створення 
міського управління із забезпе-
чення життєдіяльності міста. Під 
такою довгою і хитромудрою на-
звою ховається фактично вико-
навчий орган міськради, який, 
за задумом місцевих депутатів, 
має взяти на себе функції Севас-
топольської міськдержадміні-
страції, керівника якої тради-
ційно призначає президент 
України. Вибори мера Севасто-
поля, як відомо, чинним україн-
ським законодавством не перед-
бачені.

Звертає на себе увагу та об-
ставина, що Алєксєй Чалий жод-
них заяв про відокремлення Се-
вастополя, принаймні публічно, 
не робив. Лідери «Русского 
единства», які керували протес-
тами на площах кримських міст, 
також намагалися не скотитися 
до зовсім знавіснілого сепара-
тизму. «Ніхто не може нас зви-
нуватити в порушенні закону або 
порядку», – невпинно підкрес-
лював лідер партії Сергій Аксьо-
нов. Очевидно, що він мав на 
увазі закони Української дер-
жави. 

Утім, у середу, 26 лютого, пе-
ред будівлею Верховної Ради 
АРК у Сімферополі зібралися ти-
сячі кримських татар, які за-
явили про неприпустимість від-
окремлення півострова від Укра-
їни. До їхньої акції долучилися 
учасники руху «Євромайдан – 
Крим» та ультрас футбольного 
клубу «Таврія». Одночасно пе-
ред парламентом організували 
свою акцію прихильники проро-
сійських організацій. Загалом зі-
бралося, за різними оцінками, 
від 10 тис. до 20 тис. осіб.

Головною причиною при-
страстей, що вирували в крим-
ській столиці, була інформація 

про те, що на позачерговій сесії 
ВР АРК, призначеній на цей 
день, нібито може бути при-
йнято рішення про вихід автоно-
мії зі складу України. Дров до ба-
гаття підклали чутки про те, що 
Росія стягує власні війська на 
півострів і збирається активно 
роздавати свої паспорти місце-
вим мешканцям. 

Поки учасники двох альтер-
нативних мітингів намагалися 
перекричати одне одного, штов-
хаючись і навіть обмінюючись 
стусанами, у будівлі парламенту 
велися напружені консультації. 
Кримські політики справді обго-
ворювали незалежність півост-
рова, але не від України, а від… 
«македонців» – так прозвали 
кримчани донецько-макіївське 
керівництво, яке неподільно пра-
вило всі останні роки в автономії.

Такий стан справ не влашто-
вував одразу кілька політичних 
сил АРК, яких вихідці з Донбасу 
останнім часом усунули від ухва-
лення рішень. Відставки вихідця 
з Макіївки Анатолія Могильова 
прагнули представники різних, 
іноді діаметрально протилежних 
таборів: і проросійські організа-
ції, і кримськотатарський Медж-
ліс, і частина тамтешніх регіона-
лів, які опинилися на підтан-
цьовці в донецьких «варягів». 
Позицію останніх відкрито озву-
чив у пресі депутат ВР Криму Во-
лодимир Кличников: «Давно час 
сказати те, що було у всіх на вус-
тах, але сказати публічно: філіал 
«Македонії» в Криму закрито».

«Спільний ворог» фактично 
згуртував політичних опонентів. 

Один із лідерів «Русского един-
ства» Дмитро Полонський в 
ефірі «Первого канала» заявив, 
що фактично в Сімферополі від-
повідальність за все, що відбува-
ється на півострові, «взяли дві 
людини, дві політичні сили і два 
народи». «З боку російського на-
роду Криму це Сергій Аксьонов, 
партія «Русское единство», з боку 
кримських татар, дуже значущої, 
третьої за чисельністю частини 
населення автономії, – Рефат Чу-
баров, Меджліс. Іншої влади сьо-
годні в Криму немає!» – заявив 
Полонський.

Врешті-решт, позачергова 
сесія кримського парламенту, 
яка настільки збентежила крим-
чан, так і не відбулася – не на-
бралося необхідної кількості де-
путатів для кворуму. А як же се-
паратизм? Голова ВР АРК Воло-
димир Константинов, який і сам 
раніше публічно припускав 
можливість того, щоб автономія 
пішла в самостійне плавання, у 
середу офіційно заявив, що в 
кримському парламенті питання 
про вихід АРК зі складу України 
не порушують. Розмови про це 
він назвав провокацією, метою 
якої є «дискредитувати Верховну 
Раду автономії, позбавити її легі-
тимності». 

«На жаль, цю провокацію ор-
ганізувала та підтримала макі-
ївська команда в кримському 
уряді, яка заради збереження 
влади готова пожертвувати 
суспільно-політичною стабіль-
ністю на півострові. Для них це 
чужа земля!» – заявив Констан-
тинов. 
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третій шанс
Нинішній склад парламенту і сформований ним уряд об’єктивно 
нездатні кардинально перезавантажити країну. На часі дострокові 
вибори до рад усіх рівнів, у яких активну участь має взяти 
громадянське суспільство

25 
лютого, в четверту 
річницю інавгурації 
Віктора Януковича, 
парламент зробив 

першу перерву в демонтажі ви-
будуваного ним за ці роки ре-
жиму. Доки тривають консульта-
ції щодо формування урядової 
коаліції та складу уряду, можемо 
підбити перші підсумки «парла-
ментської революції», яка відбу-
лася під тиском Майдану, й за-
фіксувати тенденції, що дедалі 
чіткіше викристалізовуються.

ПЕрші кроки
Наразі в активі у депутатів – зупи-
нення силового сценарію приду-
шення Майдану, повернення до 
парламентсько-президент сь кої 
республіки, усунення з посад Яну-
ковича й ряду одіозних керівни-
ків міністерств та відомств 
(Пшонки, Захарченка, Якимен  ка, 
Ільїна, Табачника, Кожари, Бога-
тирьової та ін.), скасування судо-
вої «реформи» Януковича та ін-
ших ухвалених під його абсолю-

тизм законопроектів, призна-
чення нового керівництва сило-
вих структур (МВС, ГПУ, СБУ) із 
представників опозиції, ініцію-
вання ними слідства щодо кіль-
кох десятків відповідальних за за-
стосування сили проти мітингу-
вальників. ВР відправила у від-
ставку суддів КСУ, які свого часу 
скасували на догоду Януковичу 
Основний Закон 2004 року. Так 
само конституційна біль шість 
парламенту, яка одностайно голо-
сувала за низку ключових рішень, 
виступила важливим антисепара-
тистським фактором. Її вже ви-
знало легітимним органом влади 
місцеве керівництво усіх регіонів 
України.

На часі внесення змін до ви-
борчого й тендерного законо-
давств, а також денонсація Хар-
ківських угод. У квітні 2010 року 
саме їх ратифікація разом із 
першим протягуванням у ви-
гляді «кота в мішку» держбю-
джету символізувала переламу-
вання Януковичем парламенту й 

заклала перші передумови до 
протистояння вже на Майдані 
(тоді в залі парламенту під час 
жорстокої бійки вперше було 
серйозно травмовано депутатів і 
використано димові шашки). 
Розслідування тогочасних подій 
є не менш важливим сьогодні, 
аніж покарання суддів КСУ, ру-
ками яких учинили конституцій-
ний переворот.

Важливим досягненням стала 
потужна хвиля дерадянізації в 
Центрі й на Півдні, яка, схоже, 
матиме продовження. У десятках 
населених пунктів було демонто-
вано пам’ятники Лєніну та ін-
шим більшовицьким діячам, роз-
почалося перейменування назва-
них на їхню честь вулиць у містах 
і селах. Спроби комуністів та ро-
сійського МЗС стати на захист 
більшовицької спадщини наразі 
жодних наслідків не мали.

ЩЕПлЕннЯ на маЙБУтнє
Досить оперативно були звіль-
нені з-під варти політв’язні та 

автор: 
олександр 

крамар



учасники акцій протесту. Однак 
виконання іншої складової ви-
мог мітингувальників – вияв-
лення і притягнення до відпові-
дальності винних у злочинах 
проти народу силовиків та пред-
ставників донедавна правлячої 
партії – пробуксовує. Це дає 
змогу припустити існування до-
мовленостей між учорашніми 
опозиціонерами та окремими 
групами у владі. Можливо, віді-
грає свою роль і тиск Заходу. 22 
лютого єврокомісар з питань 
розширення та політики сусід-
ства Штефан Фюле закликав 
«знайти баланс між потребою в 
справедливості й духом компро-
місу». За кілька днів з аналогіч-
ним закликом звернулася вже 
канцлер ФРН Анґела Меркель. А 
голова комітету Європарламенту 
із закордонних справ Ельмар 
Брок зажадав не допустити «по-
лювання на відьом».

Відтак частина «яструбів» із 
правлячої партії втекли із країни 
чи зачаїлися. Інші (Нестор Шуф-
рич, Андрій Клюєв, Геннадій 
Кернес, Михайло Добкін, Олег 
Царьов, Олена Бондаренко) по-
вернулися до країни, а то й до 
Верховної Ради. ГПУ обмежила-
 ся висуненням підозри про вчи-
нення умисного вбивства 74 гро-
мадян України лише півсотні 
осіб. Кільком силовикам оголо-
шено підозру в справі про зафік-
соване на відео знущання з до-
бровольця козацької сотні Само-
оборони Михайла Гаврилюка. 
МВС відкрило провадження про-
 ти лідера харківського «Оплоту» 
й ліквідувало «Беркут».

Про притягнення до відпові-
дальності тих працівників сило-
вих структур, які вдавалися до 
жорстокого побиття активістів, 
медиків та журналістів, пере-
шкоджали діяльності ЗМІ, вели 
прицільну стрільбу по лікарях і 
медійниках із травматичної зб рої, 
залякували й тероризували ак-
тивістів, били автомобілі, викра-
дали поранених із лікарень за-
для дальшого їх ув’язнення, 
поки не чути. Як і про десятки 
суддів та прокурорів, які заляку-
вали активістів, фабрикуючи 
справи й виносячи за ними неа-
декватні вироки.

Звісно, переслідування сімей 
чи помста силовикам просто на 
підставі їхньої належності до тих 
чи тих структур зайві. Однак по-
ступки перед злочинцями в по-
гонах, які виконували антилюд-

ські накази або і з власної ініціа-
тиви вдавалися до кримінальних 
діянь проти мітингувальників, 
стануть украй небезпечним сиг-
налом на майбутнє. Дуже важ-
ливо, щоб усе, що коїлося за 
останні чотири роки й особливо 
три місяці, більше ніколи не по-
вторилося. Потрібно продемон-
струвати «невідворотність пока-
рання за злочини проти мир-
ного протесту». Колись, після 
Помаранчевої революції, бан-
дити, попри обіцянки, не опини-
лися в тюрмах. Нині ж деякі си-
ловики казали, що бояться ви-
явити непокору Януковичу і К°, 
але сумніваються щодо розплати 
в разі їх повалення, бо 2005 року 
відбулися легким переляком, а 
то й узагалі залишилися при сво-
єму.

Тому притягнення до відпо-
відальності замовників, публіч-
них підбурювачів (таких як Шуф -
рич, Царьов, Добкін, Бонда-
ренко) та виконавців злочинів 
проти народу – це не питання 
політрепресій, на які вони вже 
покликаються, а виключно ще-
плення на майбутнє від реци-
диву злочину. Інакше за на-
ступну зміну влади доведеться 
платити дорожче, ніж за ни-
нішню.

новиЙ ландшаФт
Теперішні зміни політичного 
ландшафту викликають дедалі 
більше дежавю на тлі перших мі-
сяців після Помаранчевої рево-
люції. Знову до конституційної 
більшості депутатів увійшли з 
півтори сотні тих, хто вчора під-
пирав режим. Вони поверта-
ються до влади вже у складі но-
вої правлячої коаліції. Не тільки 
ті, хто вийшов із ПР, а й керівни-
цтво партії «ввімкнули дурника» 
й перекладають відповідальність 
за всі злочини на Януковича.

Так ніби не вони будували 
диктатуру всі ці роки, грабували 
державу, використовували ко-
рупційні схеми розкрадання бю-
джетних коштів. Ніби не вони й, 
зокрема, не Олександр Єфремов 
та Володимир Рибак, блокували 
28–29 січня всі ті зміни в парла-
менті, що були ухвалені 21–25 
лютого. Саме Єфремов ультима-
тивно вимагав від регіоналів за-
лишити будівлю Верховної Ради 
навіть увечері 20 лютого. Збе-
рег ли і, схоже, розраховують 
значно посилити свої позиції 
основні олігархи Януковича Фір-

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

2–7 березня
чекаємо Вас на таких заходах
у Книгарнях «Є»

Київ (вул. Лисенка, 3):
5 березня, 18:00 – презентація книжки Любка Дереша
«Пісні про любов і вічність». Спільно з видавництвом «К.С.Д.».
6 березня, 18:00 – презентація книжки Анатолія Сахна «Соло 
бунтівного полковника». Спільно з видавництвом
«Ярославів Вал».
7 березня, 18:00 – оголошення результатів конкурсу художнього 
репортажу «Самовидець-2013» від видавництва «Темпора».

Львів (просп. Свободи, 7):
4 березня, 18:00 – презентація книжки Христини Лукащук
«Жити сьогодні». Спільно з видавництвом «К.С.Д.».
5 березня, 18:00 – презентація книжки Зигмунта Гавпта 
«Баскійський диявол». Спільно з журналом «Ї».

Харків (вул. Сумська, 3):
3 березня, 17:00 – відкрита лекція «Чому бізнес має звернути 
увагу на третейські суди».
5 березня, 18:00 – презентація книжки Андрія Кокотюхи
«Київські бомби». Модератор Сергій Жадан. Спільно
з видавництвом «Фоліо».

Тернопіль (вул. Валова, 7-9):
2 березня, 12:30 – відкрита розмова для дівчат-підлітків
«Я цінна. Я особлива. Я гідна».
4 березня, 18:00 – презентація книжки Люби-Параскев� 
Стринадюк «У нас, гуцулів». Спільно з літературною агенцією 
«Піраміда»
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НА СВОБОДУ, 
АЛЕ НЕ В 
ПРЕМ'ЄРИ. 
Майдан 
досить 
скептично 
поставився до 
можливості 
повернення 
Юлії 
Тимошенко 
на керівні 
державні 
посади
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НА чАСі|влада і суспільство

таш та Ахметов, які до остан-
нього залишалися на його боці, 
аж доки не постали перед загро-
зою західних санкцій та форму-
вання парламентської більшості 
без голосів контрольованих 
ними депутатів.

Політичний ландшафт ніби 
кардинально змінився, але опо-
зиція в новій коаліції матиме 
лише незначну кількісну пере-
вагу. Вже створено дві численні 
депутатські групи з колишніх 
представників владного конгло-
мерату, які готуються ввійти до 
коаліції спільно з опозиційними 
силами й узяти участь у розпо-
ділі державних посад. Нехай не 
міністерських, але фінансово 
привабливих. До «Соборної єв-
ропейської України», яку фор-
мує Ігор Єремеєв, увійшли люди, 
близькі до Володимира Лит-
вина, Петра Порошенка, Ігоря 
Коломойського, Дмитра Фір-
таша. Формально очолити її ні-
бито має Олесь Доній. Водночас 
Анатолій Кінах формує групу 
«Економічний розвиток», його 
заступником став Віталій Хому-
тиннік.

Уже зараз зрозуміло, що 
кожна із цих груп за чисельністю 
буде принаймні зіставна з та-
кими парламентськими фракці-
ями, як УДАР чи «Свобода». Ціл-
ком очевидно, що колишні регі-
онали переймаються ніяк не ре-

формуванням чи перезаванта-
женням країни, а виключно до-
ступом до фінансових потоків та 
преференцій. Чимало питань і 
до кулуарних принципів розпо-
ділу ключових посад серед самих 
колишніх опозиціонерів. Схоже, 
основним спонсорам вирішили 
«віддячити». МВС очолив мі-
льярдер (поки що гривневий) 
Арсен Аваков, серйозні апетити 
щодо паливно-енергетичного 
блоку має Микола Мартиненко 
(активи якого так само оцінюють 
у кілька мільярдів гривень).

Громадські активісти в со-
цмережах та блогосфері демон-
струють завищені очікування 
від перехідного уряду. Триває 
пошук механізмів впливу, про-
понують варіанти контролю, 
тиску. Однак за нинішнього 
складу парламенту покладати 
особливі сподівання на тимча-
совий Кабмін означає заздале-
гідь програмувати глибоке роз-
чарування в суспільстві, як це 
вже було після Помаранчевої 
революції.

Уряд та проурядову коаліцію, 
які зараз будуть сформовані, не 
можна розглядати як реформа-
торські чи здатні на кардинальне 
перезавантаження країни. За 
своєю природою, принципами 
формування та персональним 
складом вони можуть бути лише 
перехідними й стабілізуючими. 
Варто пам’ятати, що нинішній 
склад парламенту вже в момент 
свого обрання не відображав на-
строїв виборців і був результа-
том масштабних маніпуляцій та 
відвертих фальсифікацій ре-
жиму. Три опозиційні сили здо-
були 50% голосів проти 43% у ПР 
та КПУ, однак наразі мають ледь 

більше третини місць у ВР. Та й 
сама опозиція виявилася дале-
кою від суспільних очікувань. 
Отже, кардинальних перетво-
рень навіть під тиском Майдану 
нинішній парламент не здій-
снить.

В умовах парламентсько-
президентської республіки на-
віть обрання нового глави дер-
жави нічого не змінить без пере-
обрання Верховної Ради. Анало-
гічну ситуацію Україна вже мала 
в парламенті І та IV скликань 
(1990–1994 і 2002–2006 років 
відповідно). В обох випадках 
ключовою помилкою була від-
мова від дострокових парла-
ментських виборів, які б при-
вели склад депутатського кор-
пусу у відповідність до суспіль-
них настроїв не спотворених 
зловживаннями попередніх (ко-
муністичного та кучмістського 
відповідно) режимів. Це, до речі, 
відрізняло Україну від успішних 
країн Центральної Європи, які 
після повалення комуністичних 
режимів, що відбувалося в різ-
ний спосіб, невідкладно провели 
дострокові вибори до парла-
менту.

Вибори до ВР мають відбу-
тися якомога швидше, доки сус-
пільство не охоплене розчару-
ванням, а ПР та інші сили, які ще 
вчора були у складі владного 
конгломерату, не оговталися. 
Переобрання потребує і місцева 
влада в регіонах, особливо у 
Центрі, а також на Південному 
Сході, де склад рад усіх рівнів, 
обраних у 2010 році, суттєво від-
різняється від нинішніх електо-
ральних настроїв мешканців.

До перевиборів рад усіх рів-
нів, включно з парламентом, 
громадянському суспільству так 
само потрібно готуватися само-
стійно. Воно має стати активним 
суб’єктом політичної боротьби: 
висунути власних кандидатів у 
депутати в складі нинішніх пар-
ламентських політичних сил або 
новостворених власних, сформу-
вати альтернативні механізми 
фінансування своїх виборчих 
кампаній без залежності від 
окремих великих спонсорів та на 
основі залучення ресурсів влас-
них активістів і малого та серед-
нього бізнесу. Відчайдушна бо-
ротьба на Майдані має дістати 
продовження в нових формах, 
інакше жодна безстрашність у 
поваленні режиму і смерті со-
тень героїв ані цього разу, ані в 
майбутньому не здатні будуть 
змінити систему, в межах якої іс-
нує абсолютна більшість парла-
ментських політичних сил. Не-
залежно від того, у владі чи в 
опозиції вони перебували за ре-
жиму Януковича. 

відчаЙдУшна БоротЬБа  
на маЙдані має діСтати 
ПродовжЕннЯ в новиХ 
ФормаХ, інакшЕ СмЕрті 
гЕроїв ані ЦЬого раЗУ,  
ані в маЙБУтнЬомУ  
нЕ ЗмінЯтЬ СиСтЕми
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Ця історія скінчилася 
швидко й загалом не 
варта була окремої роз-
мови, аби не виявилася 

надто показовою в нинішній не-
простій ситуації з формуванням 
нового уряду. Тож треба розпові-
сти її спочатку. 
У соціальних мережах, які відне-
давна стали цілком дієвим і впли-
вовим майданчиком української 
революції, по обіді 24 лютого 
сплив перелік прізвищ, носії яких 
нібито незабаром сядуть у мініс-
терські крісла. Згодом ця інфор-
мація набула майже офіційного 
статусу, поширившись на сайтах 
авторитетних інтернет-видань. 
Спершу серед користувачів 
Facebook виник локальний скан-
дал, що ранком 25 лютого офор-
мився в офіційну заяву студентів, 
які контролюють Міністерство 
освіти і науки від 21 лютого. 
Далі цитата: «Стало відомо, що 
імовірним новим міністром 
освіти може бути депутат із фрак-
ції ВО «Свобода» Ірина Фаріон. 
Ми заявляємо, що Ірина Фаріон є 
для нас неприйнятною кандида-
турою». І попередження: «Сту-
дентська координаційна рада Ки-
єва, Студентська координаційна 
рада Львова, Студентська проф-
спілка «Пряма дія», Студентська 
самооборона, Громадянський рух 
«Відсіч» та інші студентські орга-
нізації офіційно заявляють, що 
вони не впустять Ірину Фаріон до 
приміщення Міністерства освіти і 
науки України».
Погодьтеся, це звучить як знаме-
нитий уже тепер виступ сотника 
Самооборони, котрий зі сцени 
Майдану поставив ультиматум і 
опозиції, і владі, і особисто Яну-
ковичу: якщо президент по за-
вершенні відміреного часу не 
піде геть, Майдан наступатиме. 
Чим усе скінчилося, знає без пе-
ребільшення весь цивілізований 
світ. 
Але коли заходить мова про онов-
лення влади, на перший погляд, 
цілком логічною видається за-
міна «чорних» фігур на «білі». 
Здавалося б, не буде солодшої 
помсти, як замінити на посаді мі-
ністра освіти і науки України за-
писного українофоба та росій-

ського націоналіста Дмитра Та-
бачника на радикальну україн-
ську націоналістку Ірину Фаріон, 
котрій, між іншим, аплодували, 
коли вона прямо охрестила у Вер-
ховній Раді тоді ще прем’єра Ми-
колу Азарова розумово відста-
лим. Це називається кров за кров, 
око за око, зуб за зуб. 
Проте знані політологи та аналі-
тики, які теж не цураються 
Facebook, Twitter і всі поголовно 
ведуть власні блоги, були дуже 
здивовані ламанням списів саме 
довкола фігури Ірини Дмит рівни. 
Нехай той список був попереднім. 
Навіть припускається, що то був 
фейк, свідомо викинутий у ме-
режу, щоб збити людей із панте-
лику – для цього фейкова інфор-
мація й викидається. Але навіть 
попри це аналітики щиро дивува-
лися: чому спільноту, зокрема 
студентську, раптом об’єднало в 
праведному гніві неприйняття 
кандидатури на посаді саме міні-
стра освіти. Тоді як призначення 
в економічний, соціальний та си-
ловий блоки нікого з активних 
майданівців із незрозумілих при-
чин не обходять. 
Але оте тотальне, за деякими ви-
нятками, неприйняття Ірини Фа-

автор: 
андрій 

кокотюха  

недоцільність Фаріон
ріон як потенційного керівника 
освіти та й узагалі як людини, 
здатної очолити якийсь гумані-
тарний напрям, чи не найяскра-
віше виявляє перші кволі паро-
стки оновлення, заради якого все 
почалося три місяці тому. Бо 
українці вже встигли зрозуміти: 
усе, що робиться тепер, робиться 
для майбутнього. Тому не так 
важливо, хто тягтиме країну з 
економічної прірви та оголосить 
у розшук Януковича з його клі-
кою. Набагато важливіше напо-
внити Україну освіченими, гра-
мотними громадянами і загалом 
дбати про якість нашої освіти. Бо 
не повна державна скарбниця ро-
бить людину розумною, креатив-
ною та патріотичною, а, навпаки, 
розумна, освічена, сучасна, 
гнучка та креативна людина, яка 
є ще й патріотом своєї країни, на-
повнює скарбницю по вінця. 
Звісно, приклад дещо спроще-
ний. Та він, як на мене, чітко 
пояснює, чому освітою в Укра-
їні не повинні керувати ані Та-
бачник, ані його антипод Фа-
ріон. Саме так, пані Ірину вже 
не раз називали «Табачник у 
спідниці». До всього, учораш-
ній міністр не має практичного 
досвіду спілкування з дітьми 
та є банальним казнокрадом. 
Але те, як спілкується з ними 
пані Фаріон, бачила на власні 
очі не лише інтернет-спільнота. 
Власне, оте саме відео, де вона 
– інакше не скажеш! – пресує 
дітей, натякаючи, ким є їхні ру-
сифіковані батьки, вперше ви-
вело Ірину Дмитрівну з маргі-
несів львівської «Свободи» на 
загально українську орбіту.
Призначення на високі керівні 
посади – то не помста, не ба-
жання пролити кров, не зведення 
рахунків, тим більше не полі-
тична доцільність. Своєю наведе-
ною вище заявою студенти, які 
блокують Міносвіти, категорично 
заявили: люстрація – це не за-
міна персоналій. Це передусім 
зміна системи координат, у які 
Ірина Фаріон не вписується. Во-
чевидь, вона це відчула: по обіді 
25 лютого офіційно заявила, що 
на жодну посаду в Кабміні не 
претендуватиме… 
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Політичний аспект 
олігархічної системи України

У 
численних публікаціях, у полеміці нерідко 
невиправдано ототожнюють багатство і 
надбагатство окремих осіб із їхньою на-
лежністю до олігархії. Справді, бідних олі-

гархів не буває, але не кожна суперзаможна лю-
дина може бути зарахована до цієї категорії. Олі-
гархом робить не величезний капітал як такий, а 
щось інше.
Якщо йти від визначень, то грецьке слово «олігар-
хія» позначає владу небагатьох, вузького, обмеже-
ного кола заможних громадян. До речі, у Старо-
давній Греції народ-демос змушував таких людей 
працювати на інтереси поліса, громади, обтяжу-
ючи їх громадськими повинностями, так званими 
літургіями, як-от оплата будівництва військових 
кораблів, фінансування міського господарства, 
компенсування вартості театральних квитків, щоб 
пересічний житель Атен мав змогу незалежно від 
його статків подивитися нову трагедію Софокла 
чи Евріпіда. Отже, там суспільство контролювало 
олігархів, а нині в Україні олігархи контролюють 
суспільство. Ось такі кардинальні зміни за 25 сто-
літь…
Олігархія в її сучасних переважно негативних ко-
нотаціях – це тіньова влада в державі супербагатіїв, 
що здійснюється здебільшого корупційним шля-
хом, підкупом чи іншим фінансовим узалежнен-
ням найвищих урядовців, коли Кабінет Міністрів 
стає таким собі коміте-
том з управління спра-
вами олігархів, перетво-
рюючи саму державу 
фактично на механізм 
реалізації бізнес-
інтересів кількох родин.
Без такої тіньової влади 
багатство само по собі 
(незалежно від його об-
сягів) не породжує фе-
номену олігархічності.
У багатьох цивілізованих і демократичних кра-
їнах також є супербагаті люди, проте вони не 
мають доступу до важелів тіньової влади, не мають 
особливого впливу на державну владу.
Сучасна західна демократія вимагає прозорості й 
публічності будь-якого впливу. Приміром, у США 
представники родин Рокфеллерів, Кеннеді та ін-
ших могли мати доступ до влади, лише про-
йшовши звичайний демократичний шлях і керу-
ючи країною, штатом чи містом не анонімно з-за 
лаштунків, а відкрито, маючи легітимно здобутий 
мандат довіри виборців, перебуваючи під постій-
ним «обстрілом» всюдисущої вільної преси.
А ще й потужна, перевірена двома століттями існу-
вання США система законів, стримувань і проти-
ваг, правничо-політичний баланс, що постійно 
вдосконалюється…

Звісно, це не скасовує сильних лобістських груп, що є 
у Сполучених Штатах, але вони діють у межах відпо-
відного законодавства про лобізм, транспарентно і 
публічно. А на президента України Леоніда Кучму 
олігархічні клани тиснули «втемну» (до одного з них 
належав і сам об’єкт тиску, доволі комфортно почува-
ючись у ролі «судді» в міжкланових «розборках»), 
коли суспільство вже на «виході» дізнавалося (зде-
більшого на власній шкурі) про результати олігархіч-
них взаємопоборювань у вигляді нових законів, стра-
тегічних економічних рішень і кадрових змін.
Тому даремно пропагандисти від Партії регіонів 
указують на Захід, мовляв, там також є олігархи, 
там також є лобісти. Є. Але крім цього там є неко-
румпований і незалежний суд, справді вільна 
преса, сильні неурядові організації, що опікуються 
правами людини, та інші надійні механізми за-
хисту громадян і демократичного устрою, себто є 
все те, чого немає в Україні. Тому ще сміховинні-
шими були спроби «регіональних» правників 
штибу Колесніченка – Олійника порівнювати 
карально-репресивні закони 16 січня 2014 року з 
відповідними західними.  Олігархи в Україні ке-
рують не лише економікою (оскільки їм, за різ-
ними оцінками, належить понад 60% національ-
ного багатства, а деякі політики кажуть про 90%), 
а й політикою. Маючи величезні фінансові ресур-
 си і міцні зв’язки з адміністраторами всіх рівнів, 

вони можуть маніпулю-
вати парламентськими і 
місцевими виборами, ді-
яльністю політичних 
партій. В Україні дуже 
важ  ко залишитися полі-
тиком, при цьому не по-
трапивши в залежність 
від олігархічного капі-
талу, оскільки тут мало 
що ним не контролю-

ється.
Не секрет, що політичні сили (зокрема, й 
деякі опозиційні) перебувають на утри-

манні олігархів, тому марно розраховувати 
на те, що з цього середовища вийде «Ва-
шингтон з новим і праведним законом» (за 
Тарасом Шевченком). Напевно, в процесі 
демократизації України доведеться по-
вернутися до питання державного фі-
нансування парламентських партій.
Олігархи контролюють і ВР. Подейку-
ють (у багатьох політологічних публікаціях це 
вже стало загальником), що нібито Рінат Ахметов 
має у Верхов ній Раді 50 «багнетів», тобто депутатів, 
які орієнтуються саме на нього. А чи мають (і якщо 
так, то скільки) свої парламентські «багнети» пани 
Фірташ, Коломойський, Пінчук, Іванющенко, 
Олександр Янукович та ін.?

автор: 
ігор лосєв

У ПроЦЕСі дЕмократиЗаЦії 
України довЕдЕтЬСЯ 

ПовЕрнУтиСЯ до ПитаннЯ 
дЕржавного 

ФінанСУваннЯ 
ПарламЕнтСЬкиХ ПартіЙ
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Є підстави вважати, що тут ідеться навіть не про ло-
бізм, а про давньоримську систему клієнтели, коли 
залежна від патриція людина-клієнт брала разом із 
ним участь у народних зборах, але голосувала за 
вказівкою свого патрона. Чи не тому чимало полі-
тологів публічно висловлювали сподівання, що ті 
50 «багнетів» дістануть наказ патрона і своїм голо-
суванням допоможуть вирішити в парламенті 
суспільно-політичну кризу?
Кланово-олігархічна система змушує всю країну 
розвиватися й трансформуватися не в інтересах аб-
солютної більшості громадян, а в інтересах вузь-
кого кола «господарів життя». Ці люди контролю-
ють державний бюджет, уряд і найважливіші дер-
жавні рішення, та й президентів від Кравчука до 
Януковича.
Однак, як показує досвід, олігархи зовсім не є при-
хильниками соціально-економічного поступу сус-
пільства. Вони постійно демонструють фактичну 
зацікавленість у збереженні архаїчних форм орга-
нізації економічної активності й політичного 
життя, зокрема підтримують радянські традиції, 
голосують у ВР за комуно-імперські ідеологічні за-
кони на кшталт «захисту історичної пам’яті» в її со-
вковій редакції, блокуються з КПУ, не сприяють су-
часним економічним і соціальним реформам, всі-
ляко перешкоджають здоровій конкуренції, вста-
новлюючи монопольні правила гри завдяки своїм 
ексклюзивним можливостям на вищих поверхах 
влади. Той тип капіталізму, яким Україна завдячує 
олігархам, деякі дотепники влучно називають «ка-
піталізмом із більшовицьким оскалом».
Підприємства олігархів також не є зразком техно-
логічного прогресу. Це переважно сировинне ви-
робництво з низьким рівнем обробки (металургія і 
хімія), видобуток корисних копалин, експорт сіль-
ськогосподарської сировини тощо.
Український олігархат – це типова компрадорська 
буржуазія з її суто експортною орієнтацією, яка 
підважує становлення загальнонаціонального вну-
трішнього ринку України, що є необхідним не 
лише економічно, а й з огляду на єдність нації та 
держави. Вони, використовуючи свій вплив на 
владу, ведуть політику блокування та ізоляції се-
реднього і малого бізнесу як своїх конкурентів, що 
порушують олігархічну монополію.
До речі, існують вельми обґрунтовані сумніви сто-
совно того, що українські олігархи є ефективними 

власниками. Вони можуть бути такими хіба що за 
браку чесної конкуренції, за ексклюзивного доступу 
до бюджету і тотальної корупції в державному апа-
раті. Це одна з причин, що забезпечують доволі 
стримане ставлення вітчизняного олігархату до 
глибинних проєвропейських реформ і євроінтегра-
ції країни. Дикий російський чекістсько-монопо-
лістичний капіталізм є для його представників зро-
зумілішим, ніж європейські й північноамериканські 
норми ділового життя. Російський капітал викликає 
в них побоювання не на онтологічному, а на ситуа-
тивному рівні як надто сильний конкурент у грі без 
правил. Якби не це, вони з радістю поринули б у 
рідну стихію беззаконня, хабарів, відкатів, рейдер-
ства в інтересах обраних і сприятливого монопо-
лізму для «своїх». Однак небезпідставно підозрю-
ють, що саме вони до кола тих, на кого не поширю-
ються загальні правила, не потрапляють.
Олігархи мають мало шансів стати «друзями, для 
яких усе», проте багато шансів опинитися серед 
ворогів, яким «закон»… Саме це і лише це навіює 
їм загалом поблажливу реакцію на євроінтегра-
ційні проекти. Але велика європейська держава у 
ХХІ столітті не може бути заручницею корисливих 
інтересів, психологічних комплексів і фобій кіль-
кох олігархічних родин. За збереження кланово-
олігархічної системи жодний позитивний розвиток 
України неможливий. 
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олігархічні війни: 
примарна надія 
Економічні зміни мають бути глибокими,  
або їх просто не буде

Б
агато кого обурила неявка 
на перше засідання «онов-
леної» Ради депутатів з олі-
гархічних груп, та вже на-

ступного ранку більшість персо-
нажів, що обслуговують олігар-
хічну систему, одностайно голо-
сували згідно з телефонними ре-
комендаціями очільників. 

Отже, у них з’явився опти-
мізм. І він явно суперечить опти-
мізмові Майдану. Та, поза сумні-
вом, має під собою потужні під-
стави. 

По-перше, питання про гли-
боке реформування практично 
мертвої економіки тими експерт-
ними силами, що зосереджені на-
вколо Майдану, якщо й порушу-
валося, то суто прогностично. На-
разі там переважають дві цікаві 
думки: 1) олігархи – це і є сила, 
яка допоможе вивести з кру-
того піке економіку, розвалену 
«Сім’єю»; 2) нічого страшного не 
буде, якщо взяти й оголосити де-
фолт...

По-друге, блискавичне й 
практично монопольне здо-
буття поточної (а з виходом на 
сцену Юлії Тимошенко, воче-
видь, і перспективної!) влади 
партією «Батьківщина» нагадало 
ситуацію 2009 року, коли БЮТ і 
ПР намагалися створити широку 
коаліцію, щоб увігнати країну у 
двопартійне русло. Тоді ідея за-
безпечення тривалої економічної 
та політичної стабільності також 
була провідним аргументом на 
користь новоутворення. Політич-
ного, ясна річ.

Олігархи завжди перебігали 
до нової влади не раніше, ніж 
остаточно упевнювалися в про-
граші старої. Так було і при зміні 
Кучми Ющенком, і при зміні 
Ющенка Януковичем. Цього 
разу «пострілом стартового піс-
толета» можна вважати поши-
рену ЗМІ філіппіку Ігоря Коло-
мойського на адресу Геннадія 

Кернеса з попередженням проти 
нагнітання сепаратистських на-
строїв. Як завжди, дуже оригі-
нальну за стилем.

Повідомлення знайшло адре-
сата, хоча й не повністю його 
заспокоїло. Ще б пак, бізнесом 
пана Коломойського на сьо-
годні можна керувати що з 
Кіп ру, що з Лондона. Натомість 
бізнес пана Кернеса менш ди-
версифікований, до того ж на-
мертво прив’язаний до мер-
ського крісла.

Між тим цей ризик є логіч-
ним ризиком публічних політич-
них фігур, а вони, як правило, не є 
фігурами справжньої ваги: вели-

кий бізнес полюбляє тишу. У 
цьому сенсі другим ключовим ме-
седжем можна вважати текст не 
такого публічного, як Кернес, ко-
лишнього рейдера Геннадія Кор-
бана, що розміщений в «Еконо-
мічній правді» 6 лютого. В 
інтерв’ю настійливо, з конкрет-
ними іменами, просувається ідея 
про те, що «старі» капітали (тобто 
капітали Ахметова, Коломой-
ського, Боголюбова та Пінчука) – 
це добре, абсолютно законно і ре-
волюція їх має «залучати та по-
просити в них допомоги в управ-
лінні країною» (!). А ось капітал 
«молодоолігархів» – то погано, бо 
«це нечесні тендери, викорис-
тання бюджетних коштів». Літак 
до Ізраїлю цьому політичному 
втікачеві, до речі, також надав 
Ігор Коломойський...

(Почуйте ж Корбана, Ві-
кторе Федоровичу! У вас не 
було поваги до старих капі-
талів! Ваші статки на-
житі нечесно! Тому урядом 
народної довіри їх буде вилу-
чено до ФДМУ, через який за-
конно і прозоро передано Ах-
метову, Коломойському, 
Боголюбову та Пінчуку. 
Окрім «Межигір’я», звісно...)
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Отже, і це повідомлення 
було почуте. Ну й аж 24-го 
числа своє вагоме слово проти 
сепаратизму сказав Рінат Ах-
метов. Щоби, як кажуть, уже 
точно «в десятку і без про-
маху».

Скидається на те, що мета 
досягнута, «Сім’ю» успішно 
«злито» і Великий-Абсолютно-
Законний-Капітал може бра-
тися за розрулювання ситуації.

Але на заваді того розрулю-
вання окрім політичної (наро-
дження нової української соці-
альної спільноти!) стоять дві 
суто економічні проблеми.

Перша – тактична. Це така 
масштабна фінансова лакуна, 
що її затикання може виявитися 
не під силу навіть сукупно укра-
їнському олігархатові (якби той 
і захотів).

Друга – стратегічна. Бо 
якщо економіку України в пов не 
розпорядження дістануть ті самі 
особи, нова система відрізняти-
меться від старої лише збіль-
шенням політичної лібераліза-
ції за рахунок лібералізації еко-
номічної.

Розберемо ці проблеми по 
черзі.

Бардак БЕЗ одноЗначної 
оЦінки
Перемога сучасної соціальної ре-
волюції гарантована не лише за-
вдяки звитязі народу, а й тому, 
що система влади, громіздка і ви-
тратна, є на три-чотири порядки 
менш економічно ефективною, 
ніж машина революції. Навіть 
коли вона діє майже ідеально з 
тактичного та стратегічного по-
гляду. Коли ж вона припуска-
ється грубих помилок, її ефектив-
ність падає практично до нуля, 
що ми й бачили за результатами 
послідовно всіх загострень ситуа-
ції навколо Майдану.

Навіть для млявого захисту 
режимові необхідно було щонай-
менше $15–20 млрд на рік (ком-
пенсація виведених олігархатом 
коштів для заспокоєння «бю-
джетної» частини населення та 
штатне утримання силовиків і 
прокуратури). У той час як про-
тестним силам (на прикладі да-
них, доступних після революцій у 
Киргизії, Грузії, Югославії, на 
Близькому Сході) іноді достатньо 
й $10–20 млн, оскільки молодіж-
ний екстремізм і реальні про-
тестні настрої – це безплатний 
або практично безплатний ре-
сурс. Отже, Захід навчився фан-
тастично ефективно, за принци-
пом піраміди, працювати з ідео-
логією як провідним постінду-
стріальним інструментом.

Але ось владу змінено, у дію 
вступає омріяний технічний 
уряд. Перед чим він постає? 
Звідки він братиме дельту між за-
робітком і видатками, якщо зали-
шить наявну економічну систему 
незмінною? Істеричні розмови 
останніх днів про «оголошення 
дефолту» та «непопулярні, але 
життєво необхідні заходи» чу-
дово ілюструють масштаби укра-
їнської системної кризи.

Граничний дефіцит бюджету 
на 2014 рік було визначено на 
рівні 71,5 млрд грн (Віктор Пинзе-
ник казав про 200 млрд грн, Ерік 
Найман – про 100 млрд грн). 
Проте Мінфін, щойно оговтав-
шись, оцінив суму «планового об-
сягу макрофінансової допомоги 
протягом 2014–2015-го» у $35 
млрд (280 млрд грн за старим ста-
більним курсом «по 8»). Прибіч-
ники дефолту озвучують цифру 
до $60 млрд на поточний і наступ-
ний роки, включаючи до неї дефі-
цит платіжного балансу, суми ви-
плат за державним боргом (разом 
із сумами обслуговування взятих 

раніше кредитів), недозбирані по-
датки, платежі по транспорт-
ній системі та комунальному 
господарству, дефіцит пенсій-
ного фонду, витрати на посівну, 
заборгованість із зарплати, прямі 
(гарантовані державою) борги 
державних корпорацій тощо. 

Цей безлад, якому провідні 
економісти навіть не можуть дати 
однозначної оцінки, посилюється 
жахливим становищем у сфері 
зайнятості: офіційна статистика 
враховує тільки тих, хто зареє-
струвався в держслужбі, рапорту-
ючи про блюзнірські 1,5%. Це не 
включає ані тих ПП, що існують 
лише на папері, ані політики 
оформлення людини на «міні-
малку» (що є тотальною практи-
кою заради мінімізації податко-
вих виплат), ані тимчасової ро-
боти, ані роботи одночасно в 
трьох-чотирьох місцях за ко-
пійки... І Майдани по всій країні 
доказово демонструють, що офі-
ційні дані стосовно зайнятості – 
нонсенс. Звичайно ж, тут є і трохи 
бізнесменів, які мають такий 
файний вигляд на світлинах і обі-
дають тут-таки, під столичною 
площею, у гламурних кафе. Та 
«неприлаштованої» молоді й осіб 
без певних занять (або із занят-
тями, які цілком можна від-
класти на три місяці поспіль!) 
явно більше, ніж тих, хто по-
стійно веде корпоративну сто-
рінку у Facebook. Переважній 
частині майданівців (а тим 
більше тітушків, до речі!) нічого 
втрачати, і це не приховується. 
Навіть блискуче доводиться необ-
хідністю готувати «до 110 тис. по-
рцій їжі» щодня, за інформацією 
з відомого інтерв’ю коменданта 
революційного Будинку профспі-
лок (а тепер уже й Нацбанку 
України!) Степана Кубіва.

Але то лише оперативна ситу-
ація. Бо є ще й ситуація страте-
гічна.

Підходи та методи «Сім’ї» 
вже не перший рік становлять за-
грозу так званим старим україн-
ським капіталам. Звичайно, вирі-
зання «сімейного» клану як злоя-
кісної пухлини, що не тільки не 
залишила живого місця на тілі 
хворого, а й почала загрожувати 
давнім хворобам, – то величезне 
полегшення. Але це не свідчить 
про те, що інші ракові пухлини на 
тілі української економіки не є 
смертельними, оскільки меха-
нізм набуття що «старих», що 
«нових» олігархічних капіталів у 

Питання руба 
членові 

Громадянської 
експертної ради, 

експертові КСК 
«Гардарика» 
Костянтинові 

Матвієнку: «Чи 
порушували 

питання демонтажу 
олігархічної 

системи в 
експертному 
середовищі, 

пов’язаному з 
Майданом?»

«– Ні. Поки що 
йдеться про 

лібералізацію 
діяльності малого 

та середнього 
бізнесу, систему 

антимонопольних 
законів. Що ж 

стосується 
«розкуркулення», 

розукрупнення 
олігархічних 

бізнесів, то таке не 
обговорюється, але 
це не означає, що 

його не треба 
робити. Усьому свій 
час. Нині важливо 

підтримати 
інституційну 

спроможність 
держави, і це треба 
робити зі сприянням 
та участю олігархів. 

А от коли ми 
вийдемо в 
нормальне 

законодавче 
річище, то тоді, 

звичайно, виключно 
законними 

способами цей 
бізнес буде 

розукрупнений 
таким чином, щоб 

не створювати 
небезпеки 

олігархізації 
економіки надалі.

Але точно буде 
проведена інвента-

ризація всього 
народного-

сподарського 
комплексу. В які 

терміни – не знаю. 
Почне роботу, 

гадаю, проміжний 
уряд. Але це робота 

не на один рік»
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принципі ідентичний. Просто під 
час київського Майдану провідні 
бізнес-групи і далі виконували 
свої звичні непрозорі оборудки. 
Щоб упевнитися в цьому, до-
статньо переглянути випуски 
економічних новин із листопада 
2013-го по лютий 2014-го. Ве-
лике здивування викликає лише 
те, як у вуличних боях досі не зго-
ріли архіви Фонду державного 
майна України – структури, яка 
чверть сторіччя функціонувала за 
тимчасовим статутом і чи не єди-
ним справді масштабним завдан-
ням якої було забезпечення пере-
дачі об’єктів держмайна у чітко 
визначені руки.

Подальше функціонування 
системи з тими самими грав-
цями й обсягами зазіхань лише 
погіршуватиме ситуацію в еконо-
міці. За 20 років майже ніхто з 
тих, хто «заробляє на Сході й три-
має гроші на Заході», не виявив 
бажання стратегічно вкладати в 
модернізацію тут, між Заходом і 
Сходом, на власне «виробничому 
майданчику». У сільському гос-
подарстві орієнтація на експорт 
монокультур призвела до прак-
тично повної зупинки виробни-
цтва в економічних агломераціях 
на місцях, знищення соціальної 
сфери та «оптимізації» (із масо-
вими звільненнями) великих під-
приємств. 

І все це з падінням клану Яну-
ковича нікуди не поділося. 

...і Що Його роБити
Вочевидь, зарано говорити про 
методи. Але кілька міркувань за-
пропонувати варто. 

1. Стосовно оперативної ситу-
ації: схоже, українські бюджетні 
дірки космічного масштабу тепер 
лататиме не лише Європа чи не 
лише РФ, а обидві сторони ра-
зом... Необхідності в російському 
газі для Європи ніхто не відміняв. 
Ідею про те, що і західне, і східне 
партнерство були запропоновані 
Україні в занадто категоричній 
формі (або – або), представники 
Берліна та Москви усебічно обго-
ворили ще на Брюссельському 
саміті Росія – ЄС 28 січня. Наразі 
й на Сході, й на Заході вистачає 
аналітичних публікацій про те, 
що Україна «є самостійним 
суб’єктом лише політично», та й 
усі європейські «великоваго-
вики», на відміну від США чи 
«нових євросоюзівців», поводи-
лися під час конфлікту вельми й 
вельми стримано. Зрештою, слід 

пам’ятати, що основу російських 
пропозицій грудня 2013 року ста-
новив не так 15-мільярдний кре-
дит без чітких зобов’язань, як 
програми технічного й торго-
вельного співробітництва на 
знач но більшу в перспективі 
суму. Ними якраз і можна було б 
перекрити лакуни «перехідного 
періоду». Зрештою, Україна за-
вжди виживала, лише балансу-
ючи між значно більшими геопо-
літичними силами. Не факт, що 

відмовитись від цього заради по-
літичних преференцій дасть 
змогу економіка. Проте робити 
це варто не з позиції «теля, що 
двох маток ссе», а з чітких пози-
цій власне українських політич-
них та економічних інтересів.

2. Нині зрозуміло: наша еко-
номіка, якщо ставиться за мету її 
виживання, а не розмивання чи 
інтеграція будь-яким потужні-
шим сусідом, повинна бути 
трансформована структурно. 
Проблема в тому, що її базовий 
виробничий рівень або зруйно-
вано, або приватизовано. Довгі 
роки бюджет поповнювався разо-
вими надходженнями за продані 
підприємства; коли вони закін-
чилися – кредитами, а коли суми 
обслуговування останніх зросли 
майже до їх тіла, ми отримали ві-
домий результат. Доки цей базо-
вий рівень, рівень місцевих ви-
робничих агломерацій та місто-, 
районо- й регіоноутворюючих 
підприємств не буде відновлений 
(причому вже згідно із сучас-
ними, а не на 1900-х років вимо-
гами!), жодні зовнішні позики не 
допоможуть, бо навіть за дефолту 
й найсуворіших «непопулярних 
заходів» вони знову перетво-
ряться на «бюджети проїдання».

Структурну реформу з віднов-
ленням виробництв навряд чи 
може бути проведено без частко-
вої економічної автаркії. Це ре-

жим, коли продуктові, що виро-
бляється на території держави, 
віддається безумовна перевага 
перед імпортованим заради за-
безпечення максимальної кіль-
кості робочих місць. При цьому 
все, чого не випускають у країні, 
має на її ринок відкритий до-
ступ відповідно до квот і митних 
правил зовнішньоторговельних 
угод... Противники цього методу 
наполягають на розширенні 
сфери послуг, проте криза від 
2000 року (тобто вже від часу 
«краху доткомів»!) наочно де-
монструє: розширювати послуги 
можна лише до межі, коли є кого 
(і що!) обслуговувати. Поза сум-
нівом, це суперечитиме букві 
угод СОТ, але на те й державна 
дипломатія, щоб забезпечити не 
так букву, як суть економічних ін-
тересів України.

Оскільки домайданівські пар-
ламентери не зарадили навіть 
проблемі із СОТ, коли йшлося 
про тарифи на 371 критичну то-
варну позицію, є сумніви, що зо-
внішні сили взагалі дадуть нам 
можливість відновити самодос-
татню економіку. Але якщо да-
дуть, то на українців чекає ще 
один загальнодержавний Май-
дан: трудовий. Оформлений уже 
не як повстання, а як період спе-
цифічної державної політики. 
Він навчить людей замість розтя-
гувати «нічиє» по цеглинці – від-
роджувати й берегти власне (зо-
крема, й державного сектору!) 
виробництво. Іще не відомо, як 
нація це витримає, оскільки там 
не буде ні звитяги, ні адреналіну, 
ні безкоштовних сніданків, а сама 
лише довга й самовіддана праця.

3. Олігархи та їхній «креатив-
ний клас» краще за всіх знають, 
що гроші з часом утрачають у 
ціні, якщо не пускати їх в обіг із 
профітом, більшим за рівень ін-
фляції. Але гроші не щезають 
безслідно. Вони можуть поверта-
тися до країни як «іноземні інвес-
тиції» та реінвестиції. А ще пере-
творюватись на коштовності, 
предмети розкошів та нерухо-
мість. Або переходити в іншу 
форму: цінні папери, матеріальні 
й нематеріальні активи... Проте 
вони залишаються, і особливо 
там, де йдеться про базові, інфра-
структурні галузі та системи.

У цьому сенсі чарівні слова 
«реприватизація, націоналізація, 
реституція» як ніколи актуальні. 
Принаймні не менше, ніж «при-
ватизація». 

Пам’ятається, в Юлії 
Тимошенко був 

чудовий список із 
300 українських 
підприємств, що 

підлягали 
реприватизації в 

першу чергу. 
Здійснилося тільки 

щодо одного: 
Криворіжсталі...

Де, де той список, 
Юліє 

Володимирівно?  
Не ховайте вже, 
давайте сюди! 

Це останній шанс. 
Якщо відновите 

його, чимало 
оновлених 

революцією 
громадян віддасть 
голос за вас, як за 
конституційного 

монарха в 
парламентській 

республіці... 

іСтЕричні роЗмови 
оСтанніХ днів Про  
«оголошЕннЯ дЕФолтУ» 
та «нЕПоПУлЯрні,  
алЕ життєво нЕоБХідні 
ЗаХоди» чУдово 
ілюСтрУютЬ маСштаБи 
УкраїнСЬкої СиСтЕмної 
криЗи
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Сірі кардинали
Як компанії намагаються впливати на владу

і
нколи лобістам здається, що їх 
не люблять. Джеремі Ґелбрейт 
із лобістської фірми Bruson-
Marsteller розповів про поїзд-

 ку на таксі вулицями Осло. Він 
мило розмовляв із водієм, аж 
доки той поцікавився, ким пра-
цює його пасажир. Далі їхали 
мовчки. Гізер Подеста, лобістка 
із Вашингтона, зухвало носить 
значок із літерою L, щоб пока-
зати: вона пишається своєю про-
фесією.

Звичайно, компанії хочуть так 
подати свої справи владі, щоб їх-
ній голос почули напевне. У Спо-
лучених Штатах право звертатися 
до уряду зі скаргами гарантоване 
Конституцією. І що більше він 
втручається в економіку, то біль-
 ше приводів для лобіювання. Але 
те, що цілком має сенс для окре-
мої компанії, може закінчитися 
плутаниною на загальному рівні.

Політолог Мансур Олсон 
стверджував, що невеликі групи 
виробників мають помітний сти-
мул об’єднуватися для захисту на-
явних податкових лазівок і субси-
дій, бо такі пільги їм дуже вигідні. 
Він виклав свою теорію у виданій 
1982 року книжці «Розквіт і зане-

пад націй» («The Rise and Decline 
of Nations»). Мільйонам платни-
ків податків і споживачів, які 
оплачують ці пільги, вони кошту-
ватимуть мізер, тож у них майже 
не буде стимулів лобіювати усу-
нення останніх. Тому групи за ін-
тересами постійно міцнішати-
муть, а це зменшить потенціал 
економіки.

ПринЦиП краПЕлЬного 
мЕнЕджмЕнтУ
Лобіювання все ще визнача-
ється інтересами виробників. 
У ході проведеного компанією 
Sunlight Foundation аналізу лобі-
ювання, пов’язаного з фінансо-
вою реформою Додда – Франка у 
США, виявилося, що від червня 
2010-го до червня 2013 року фе-
деральні регуляторні органи у 
14 разів частіше зустрічались із 
представниками банків, аніж 
груп захисту прав споживачів. 
Сам лише Goldman Sachs зустрі-
чався з регуляторами 222 рази, а 
20 найактивніших груп, що лобі-
ювали проведення реформ, – 
287. У списку найактивніших 
учасників розмов із регулято-
рами провідна група на під-

тримку реформ стоїть на 30-му 
місці. У Британії виробники на-
поїв від 2010 до 2013 року про-
вели 130 зустрічей із урядовими 
структурами; у підсумку план за-
провадження мінімальних цін 
на алкогольні напої було покла-
дено під сукно.

Найвпливовішими в цьому 
ремеслі вважають американ-
ських лобістів із Кей-стрит у Ва-
шингтоні, але їхній успіх від-
носно недавній. 50 років тому 
найняти професійних лобістів 
чи мати офіс у столиці США мо-
гла жмень  ка великих компаній. 
Тоді адміністрації президентів 
Ліндона Джон   сона, Річарда Нік-
сона і Джиммі Картера розши-
рили роль держа  ви і збільшили 
вплив регуляторних органів.

У середині 1960-х років, коли 
американський юрист і правоза-
хисник Ральф Нейдер боровся за 
належну безпеку в автомобілях, 
концерн General Motors не мав 
жодного лобіста у Вашингтоні. 
Вважають, що все змінилося 
1971-го, коли корпоративний ад-
вокат Льюїс Павелл подав служ-
бову записку, звинувативши аме-
риканський капіталізм у тому, що 
на натиск він відповідає «поступ-
ками, некомпетентністю й ігно-
руванням проблеми». Бізнес по-
чав об’єднуватися. Кількість чле-
нів Торгової палати зросла від 36 
тис. у 1967 році до 80 тис. у 1974-
му, а до 1980 року подвоїлася й 
сягнула 160 тис.

Лобіювання створює власну 
інерцію. Побачивши його в кон-
курентів, інші компанії робити-
муть те саме, щоб не залишитися 
позаду. І схоже, воно навіть діє. 
Поміж 100 найбільших концер-
нів США, за версією журналу 
Fortune, для 10 найактивніших 
лобістів у 2010 році середня ефек-
тивна податкова ставка дорівню-
вала 17%; для 80, які найменше 
займалися лобіюванням, – 26%. 
Воно може бути потрібне і для 
того, щоб не допустити ухвалення 
несприятливих законів, які на 
руку впливовим політичним гру-
пам. В індустрії фінансових по-
слуг лише недавно зрозуміли по-
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требу організовуватись у Брюс-
селі, де криза 2007–2008 років 
збурила хвилю політичних су-
перечок.

За словами старшого парт-
нера у Sunlight Foundation Лі 
Дратмена, професійним лобіс-
там інформаційна асиметрія ли-
ше на користь. Компаніям ло-
бісти потрібні, аби знати, що від-
бувається в уряді. Їхні інформа-
тори надзвичайно зацікавлені в 
тому, щоб підігравати всім загро-
 зам і користатися зі зручних на-
год, які вимагають іще більше 
лобіювання. Їм також вигідно 
заявляти, що компанії повинні 
лобіювати свої інтереси поо-
динці, а не об’єднуватися в галу-
зеві асоціації. Коли закони змі-
нюються на користь окремих 
фірм, вони стають заплутаніши-
 ми, що викликає потребу додат-
кового лобіювання для подо-
лан  ня цих складнощів. Дослі-
дження Дратмена свідчить, що 
найкраще робити прогноз лобі-
ювання компанії на будь-який 
рік за його ж таки результатами 
впродовж попереднього.

Схоже, все це ще дужче ус-
клад  нило регуляторне й подат-
кове законодавство. Від 2001-го 
до 2011-го кількість сторінок в 
американському Податковому 
ко    дексі подвоїлася, а слів – збіль-
шилася до 3,8 млн. Ця заплута-
ність важким тягарем лягає на 
економіку, що Олсон передбачав 
іще 30 років тому.

Дискусії з приводу лобію-
вання зазвичай зосереджуються 
навколо Америки, але це пере-
важно тому, що вона нічого не 
приховує. У Китаї, наприклад, ця 
справа не вважається професій-
ним видом діяльності, але навряд 
чи хтось повірить, що тамтешні 
бізнесмени не мають виходів на 
владу; зрештою, багато фірм пе-
ребувають у частковій державній 
власності.

У Європі лобісти збираються 
в Брюсселі на вулиці Бейяр, яка 
стала аналогом вашингтонської 
Кей-стрит. Правила захисту ко-
мерційної таємниці тут набагато 
м’якші, ніж у столиці Сполучених 
Штатів; реєстрація в базі даних 
лобіювання добровільна, тож на-
справді лобістів може бути наба-
гато більше, ніж близько 30 тис. 
зареєстрованих. Але принаймні 
Європа, на відміну від США, за-
провадила суворі обмеження на 
внески під час політичних кам-
паній.

Оскільки лобіювання зазви-
чай справа великих давно відо-
мих компаній, постає запитання: 
чи немає тут дискримінації дріб-
ніших нових груп. Складна регу-
ляція створює перепони для вхо-
дження в цей світ. А зараз, коли 
виборці обурені зниженням рівня 
життя, вони хочуть знати, чи не 
сприяє лобізм виключно багатим.

Що можна  
кУПити За гроші
Дратмен наголошує, що «ніхто 
нікого не купує і не підкуповує. 
Але гроші є механізмом фільтру-
вання або обмеження доступу». 
Товстосуми швидше дістануть 
доступ до конгресменів, аніж 
бідні. Це може призвести до того, 
що політика сприятиме багатим 
людям і великим компаніям, за-
безпечуватиме їм іще більше 
кош  тів, якими вони ще актив-
ніше фінансуватимуть лобію-
вання. Показово, що п’ять най-
більших жерт  водавців прези-
дентської кам  панії Мітта Ромні 
2012 року діяли в галузі фінан-
сових послуг, а працівники 
Microsoft і Google становили дві 
із п’яти найбільших категорій до-
норів Барака Обами.

Таке замкнене коло непоко-
їло президента Вудро Вільсона 
ще 100 років тому. На його думку, 
«краї  на серйозно зацікавлена, 
щоб прості люди не залишилися 
без представлення їхніх інтересів і 
без права голосу в цих питаннях у 
той час, коли цілі армії розумни-
ків намагатимуться штучно впли-
вати на громадську думку й не 
зважати на інтереси суспільства 
задля власної вигоди».

В Америці правила стали су-
ворішими 2006 року, після коруп-
ційного скандалу за участю Дже -
 ка Абрамоффа, який опинився за 
ґратами через підкуп державних 
чиновників. Нині закон вимагає 
від лобістів називати своїх клієн-
тів і способи оплати. Але в деяких 
моментах регули дуже дивні. На-
приклад, лобісти повинні вказу-
вати, з якими владними структу-
рами вступали в перемовини (на-
приклад, із Конгресом), а не з 
якими особами (як-от конкрет-
ним конгресменом). І хоча вони 
вже не можуть пригощати депу-
татів обідом, але мають змогу 
фінансувати виборчі кампанії.  
У своїй книжці «Достобіса гро-
шей» («So Damn Much Money») 
Роберт Кайзер написав, що за всю 
його кар’єру провідний лобіст 

Джеральд Кессіді із дружиною 
дали понад $1,3 млн на електо-
ральні кампанії конгресменів.

Попри те що лобіювання не-
покоїть багатьох, воно нікуди не 
подінеться. Як зауважила Гізер 
Подеста, «Вашингтон щодня зби-
рає переможців і переможених; 
хочуть вони цього чи не хочуть, 
але хтось пан, а хтось пропав. Клі-
єнти, які про себе не нагадують, 
відразу ж забуваються. Конгрес 
завжди чує багато різних голосів, 

що говорять про різні питання;  
у кожній суперечці є дві сторони,  
і вибирають між ними конгрес-
мени». На її думку, жоден депу-
тат не хоче бачитися противни-
ком інтересів власних виборців. 
Зі свого боку, Ґелбрейт звинува-
чує переважно політиків, а не са-
мих лобістів у сумнівній репутації 
цієї професії.

Проблема не так у відвертій 
продажності, як у непрозорості; 
громадянам не відомо, чи полі-
тичні рішення ухвалюють з об’єк -
тивних причин, чи на публічних 
людей впливають добре пропла-
чені лобісти. А компанії розумі-
ють, що не можуть відмовитися 
від лобіювання, бо програють. 
Дратмен пише: «Якщо політика – 
це ринок, то він більше нага-
дує східний базар, де ніколи не 
знаєш, що продаватимуть, і тор-
гівля дуже непередбачувана. Ціни 
не вказуються й постійно зміню-
ються. Потрібно платити навіть за 
вхід». 
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Уроки женеви
Доки Башар Асад вважатиме, що він виграє, 
дипломатія програватиме

Я
кщо вже навіть така терп-
ляча і прагматична лю-
дина, як спеціальний по-
сланець ООН у Сирії Лах-

дар Брагімі, на межі відчаю, то 
становище дуже серйозне. Ніхто 
особливо не сподівався на успіх 
женевських переговорів, що 
проводилися для політичного 
врегулювання громадянської 

вій ни в Сирії. Але коли 15 лю-
того друге засідання закінчи-
лося затятою суперечкою без 
жодних планів на продовження, 
розпач відчувався майже фі-
зично. І в той час як пригніче-
ний Брагімі просив вибачення в 
сирійського народу, бо ж не вда-
лося домовитися бодай про до-
правлення до найбільш по-
страждалих районів гуманітар-
ної допомоги, активізувалися 
розмови про те, що Адміністра-
ції Обами час переглянути свою 
мінімалістичну стратегію щодо 
Сирії.

Відмова відрядженої на пере-
говори режимом Асада команди 
почати дискусії про створення 
перехідного уряду (що було, во-
чевидь, головною метою конфе-
ренції) вкупі з підтримкою такої 
безкомпромісності з боку РФ під-
твердила найгірші сподівання 

держсекретаря США Джона 
Керрі. Американська політика 
обмеженого втручання в сирій-
ську кризу позбавила Вашингтон 
важелів впливу. Башар Асад вва-
жає, що може вижити за під-
тримки Ірану та Росії, тим більше 
що сили повстанців роздроблені і 
їхня репутація підмочена.

17 лютого Керрі не прихо-
вував, що розчарований: «Ре-
жим заблокував вирішення 
цього питання. Вони нічого не 
робили, лише скидали й на-
далі на свій народ бочкові 
бомби та нищили власну кра-
їну. І мені прикро, що в цьому 
їм дедалі більше допомагають 
Іран, «Хезболла» й Росія».

За підтримки ліванського 
шиїтського руху «Хезболла» ар-
мія Асада посилила наступ у ра-
йонах Каламун і Ябруд біля кор-
дону з Ліваном. Бочкові бомби 
стали в режиму улюбленою 
зброєю для залякування. Це 
старі каністри або баки з-під 
мастила, начинені вибухівкою, 
пальним і залізяччям, які ски-
дають зі (зроблених у Росії) гелі-
коптерів на захоплені повстан-
цями цивільні райони. Ці при-
мітивні снаряди вибухають від 
удару, знищуючи будівлі, вбива-
ючи й калічачи людей на вели-
кій площі. 18 лютого одна така 
бомба впала неподалік школи в 
селі Мзайриб на південь від Да-
маска. Загинули 18 осіб, 15 із 
яких палестинські біженці. А в 
найбільшому місті Сирії Алеппо 
цією зброєю було спустошено 
цілі райони.

Представники гуманітарної 
служби ООН кажуть, що за 
останні тижні з Алеппо втекли 
500 тис. охоплених розпачем 
людей, які заполонили містечка 
в сусідніх сільських районах та 
по той бік турецького чи ліван-
ського кордону. Схоже, що стра-
тегія Асада – повернути собі 
контроль над територією, про-
сто зачищаючи її від населення.

Асад намагається також по-
зиціонувати себе в очах Заходу 

як життєво необхідну для май-
бутнього країни постать. Дипло-
мати підозрюють, що він затягує 
вивезення хімічної зброї всупе-
реч вересневій домовленості, 
адже це одна з гарантій його 
важливості. Окрім того, лідер 
Дамаска хоче переконати Захід, 
що його режим – єдиний парт-
нер, здатний протидіяти сирій-
ським бойовикам, пов’язаним із 
«Аль-Каїдою».

Але Захід уже не так просто 
обдурити. Очевидній рішучості 
Керрі переконати Барака Обаму 
активізуватися в сирійському 
питанні посприяла зустріч у Ва-
шингтоні минулого тижня, на 
якій були присутні керівники 
розвідувальних служб нефор-
мальної коаліції 11 держав, відо-
мої під назвою «Друзі Сирії», 
які чекають не дочекаються, 
коли Асад піде. Представники 
розвідок Франції, Британії, Сау-
дівської Аравії, Туреччини, Ка-
тару, Об’єднаних Арабських 
Еміратів та інших країн дійшли 
висновку, що дипломатія буде 
недієвою, доки впевненість Ба-
шара у сприятливому результаті 
воєнних дій не похитнеться.

А для цього, кажуть, багато 
обмірковували, як збільшити 
допомогу повстанцям зброєю, 
зокрема важкою та перенос-
ними зенітними ракетами 
(ПЗРК). ПЗРК потрібні, щоб 
збивати армійські гелікоптери, 
але Америка не погоджувалася 
постачати їх до Сирії, аби вони 
не потрапили в руки бойовиків, 
пов’язують з «Аль-Каїдою». 
Щоб переконати США, що цього 
не станеться, Вільна сирійська 
армія, яку підтримує Захід, 16 
лютого зняла свого командира, 
генерала Саліма Ідріса – як при-
пускають, через його неспро-
можність об’єднати різнома-
нітні повстанські групи й забез-
печити надійний канал розпо-
ділу зброї.

Чи справді Обама наважився 
б, зрештою, провести інтервен-
цію, яка змінила б баланс сил і 
переконала Асада та його при-
хильників, що вони в небезпеці? 
Колишні обіцянки нічого осо-
бливого не дали. Але після ди-
пломатичного провалу в Женеві 
глава Білого дому нібито хоче, 
щоб Керрі та його військові рад-
ники вигадали щось сміливіше. 
Можливо, жалюгідна невдача в 
політиці допоможе їм зосереди-
тися. 
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тенге лихоманить
Обурення девальвацією – натяк на серйознішу хворобу

к
ілька демонстрантів, що 
розмахують мереживним 
негліже, може, й не схожі 
на загрозу стабільності 

держави. Але влада нафтової 
супердержави Казахстан вирі-
шила не ризикувати, коли 16 
лютого на вулиці фінансової 
столиці Алмати вийшла група 
протестувальників з ажурними 
«прапорами». Демонстрантів 
завернули і повели геть.

Вочевидь, демонстрацію спро -
вокувала заборона синтетичної 
білизни, яка влітку повинна на-
брати чинності в новому Мит-
ному союзі Казахстану, Росії та 
Білорусі. Ці обмеження (які по-
рівнюють зі знаменитими стан-
дартами ЄС, які нібито висували 
вимоги до форми бананів) ви-
кликали цілий шквал кпинів. 
Але, за словами демонстрантки 
Євгенії Плахіної, протест стосу-
вався зовсім не жіночої бі-
лизни. Він був проти абсурд-
ності системи під керівництвом 
73-річного президента Нурсул-
тана Назарбаєва.

Особливе обурення викли-
кала девальвація казахської гро-
шової одиниці, що сталася 11 лю-
того. Тенге знецінився на 19%.  
Є побоювання різкого стрибка 
інфляції та падіння рівня життя 
в країні, яка ввозить чимало спо-
живчих товарів. Наступного дня 
під центральним банком зібра-
лися 50 мітингувальників, щоб 
висловити свої претензії; ще  
35 мирних протестувальників 
було заарештовано у вихідні на 
інших акціях в Алмати за пору-
шення драконівських законів 
про масові зібрання. Більшість 
відбулася штрафами. Одного 
ув’язнили на 10 днів.

Попри нечисленність, про-
тести наштовхують на думку, що 
неписаний суспільний договір 
(за яким громадяни обмінюють 
політичні свободи на відносну 
заможність і соціальну стабіль-
ність) захитався. Напруження 
з’явилося в 2011-му, коли під час 
сутичок із поліцією в Жанаозені 
на заході країни було застрелено 
15 нафтовиків. Ця девальвація 

нагадала багатьом звичайним 
людям, які набрали кредитів і 
яким набридло зростання прірви 
між бідними й багатими, що вони 
не живуть у «казахській мрії».

Назарбаєв полюбляє гратися 
в поважного державного діяча і 
приписує собі в заслуги досяг-
нення Казахстану (від стабіль-
ного, хоч і залежного від нафти 
економічного зростання на 6% 
торік до позірної суспільної єд-
ності в багатонаціональній дер-
жаві). Але коли щось іде не так, 
президент підозріло відсутній. 
Цього разу саме тоді, коли голова 
центробанку Кайрат Келімбетов 
оголосив про девальвацію, його 
бачили на світських тусовках під 
час зимової Олімпіади в Сочі.

Келімбетов заявив, що Ка-
захстан більше не може дозво-
лити витрачати мільярди на під-
тримку тенге (прив’язаного до 
кошика з доларом, євро та росій-
ським рублем) і повинен зро-
бити експорт більш конкуренто-
спроможним. Він також згадав 
про наслідки згортання кількіс-

ного пом’якшення в Америці, 
відпливу капіталів із ринків 
країн, що розвиваються, і па-
діння рубля (траєкторію курсу 
якого зазвичай повторює тенге, 
оскільки Росія і Казахстан мають 
тісне торговельне партнерство). 

Час для цього економічного 
заворушення не найкращий, 
адже президент повинен під-
вести риску під своєю спадщи-
ною після понад 20 років при 
владі. Йому залишається ще 
майже три роки президентства, 
але ні суспільство, ні інвестори не 
впевнені в тому, залишиться він 
чи піде. Організована опозиція 
вже давно вихолощена, тож 
юний антидевальваційний рух (із 
трусами замість прапорів чи без 
них) не має політичного лідер-
ства. Державна пропагандист-
ська машина все ще генерує чи-
малу прихильність у суспільстві 
до Назарбаєва, хоча й із примусу. 
Проте молоді демонстранти в Ал-
мати, які радо скандують «Діда 
геть!», можливо, змусять його за-
мислитися. 
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Залізняк

гЕтЬ від моСкви, 
наЗад У євроПУ!
Для Києва немає альтернативи рухові у бік 
цивілізованих країн, які базуються на ринковій 
економіці та національному принципі 
державного устрою

і
з княжих часів Київ звуть 
«матір’ю міст руських». Нині 
він став іще й батьком україн-
ських революцій. Кожне деся-

тиліття столиця вибухає Майда-
нами, що докорінно змінюють 
країну, визначають її геополітич-
ний курс. На зорі незалежності, в 
1990 році, відбулося студентське 
голодування на граніті, потім по-
маранчевий Майдан 2004-го і на-
решті маємо Євромайдан. Його 
породила брутальна спроба кри-
мінальної влади переламати ци-
вілізаційний вибір українців. Єв-
ропейськи настроєні кияни ра-
зом із мільйонами громадян з 
усіх куточків держави повстали 
проти нахабної спроби ненави-
сного режиму насильно загнати 
українців назад у криваве стійло 
московської імперії.

Уже чверть століття Україна 
сахається між Сходом і Заходом, 
Європою та Росією, що є прямим 
наслідком невизначеності по-
страдянської «еліти». У наш час 
історію розглядають як боротьбу 
кількох світових цивілізацій за 
місце під сонцем. Започаткова-
ний Освальдом Шпен ґлером та 
Арнольдом Тойнбі цивілізацій-
ний підхід до історії людства – 
один із новітніх фундаменталь-
них принципів сучасної геополі-
тики, без урахування якого не-
можливо адекватно зрозуміти 
сьогодення.

Згідно з цим підходом у Єв-
ропі конкурують між собою дві 
цивілізації: власне європейська 
та євразійська, донедавна пред-
ставлена російською імперією на 
радянському етапі розвитку 
(СРСР). Розпад Країни Рад, по 
суті, був крахом євразійської ци-
вілізації, що не витримала кон-
куренції з боку ефективнішої єв-
ропейської соціально-

економічної моделі. Сучасна Ро-
сійська Федерація, релікт заги-
блої цивілізації, намагається 
втримати у своїй орбіті колиш-
ніх сателітів, землі яких були за-
гарбані в процесі імперської екс-
пансії останніх століть. Інстру-
ментом утримання у сфері її 
впливу є міф про одвічну належ-
ність України до євразійського 

цивілізаційного простору, осно-
вою якого, на думку Ніколая 
Трубєцкого, Льва Ґумільова та 
сучасних російських геополіти-
ків, була імперія Чинґізидів.

Однак неупереджений аналіз 
історичних фактів свідчить про 
дуже давні органічні зв’язки 
України з Європою, а не з євра-
зійською імперією нащадків 
Чинґісхана. Русь, перша україн-
ська держава, за головними пара-
метрами була типовим для серед-
ньовічної Європи утворенням, а 
отже, органічною частиною мо-
лодої європейської цивілізації. 
Територіально Київська Русь 
сформувалася вздовж торговель-
ного шляху з Балтії до Середзе-
мно мор’я, що був східною части-
ною загальноєвропейської торго-
вельної мережі. Династичні 
шлюби київських князів свідчать 
про спрямованість на Захід також 
політичних зв’язків Русі. «Тестем 
Європи» звали Ярослава Му-
дрого, найближча рідня якого 
була одружена із членами бага-
тьох королівських домів Європи. 
Прийняття християнства як за-
гальноєвропейської релігії духо-
вно інкорпорувало княжий Київ у 
духовну спільноту континенту.

Монгольське нашестя 1237–
1242 років надовго перервало 
зв’язок із Європою для Воло-
димиро-Суздальщини. В Україні 
кочівницьке іго тривало вдвічі 
менше, ніж на Верхній Волзі 
лише 126 років – до поразки та-
тар на Синіх Водах у 1362-му. На 
цей час лідерство у Південній 
Русі перебрало Галицько-Волин-
ське кня зівство, яке було прямим 
нащадком і спадкоємцем Києва. 
Данило Галицький установив 

Шапка Мономаха – 
символ самодержавства 
Росії (середньоазійська 
шапка ХІІІ ст.)
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най тісніші зв’язки із Польщею та 
Угорщиною. З метою організації 
хрестового походу проти татар 
він тісно контактував із Папою 
Римським, представник якого ко-
ронував його як європейського 
короля. В державі поширилася 
латина, якою написані останні 
грамоти галицьких князів. Га-
лицько-Волинське князівство 
економічно, політично й куль-
турно було пов’язане з Європою 
настільки тісно, що звалося в єв-
ропейських хроніках королів-
ством.

За литовсько-польського пе-
рі оду, в ХІV–ХVІІІ століттях, 
Україна втратила незалежність, 
але зберегла тісні зв’язки із Євро-
пою. Адже Литва й Польща були 
периферійно європейськими 
країнами. Західна монета ходила 
в Україні від кінця Х століття до 
початку ХVІІІ, тобто до прав-
ління Івана Мазепи включно. Це 
переконливо свідчить про відпо-
відні зв’язки української еконо-
міки впродовж розвиненого й 
пізнього середньовіччя.

У козацькі часи контакти 
України з Європою суттєво зміц-
нилися. Аграрна колонізація сте-
пів у ХVІ–ХVІІІ століттях була 
спричинена потужним розви-
тком Європи і зростанням попиту 
на українське збіжжя та іншу 
сільськогосподарську продукцію. 
Обживання родючих земель лісо-
степової та степової України в 
умовах татарської небезпеки на-
було воєнізованої форми. Тобто 

сам феномен козацтва пов’я за-
ний із глобальними соціально-
економіч ни ми процесами в піз-
ньосередньовічній Європі. Агро-
продукцію вивозили на захід чу-
мацькі валки через Краків і 
Гданськ. А чумакування – це 
оптова торгівля, різновид ринко-
вої економіки, властивий ранньо-
буржуазній Європі.

Хвиля буржуазних револю-
цій, що прокотилася континен-
том у ХVІ–ХVІІІ століттях, сяг-
нула й України. Дослідники не 
раз відзначали їхні виразні риси 
в Хмельниччині. Після по-
встання середини ХVІІ століття 
поміщицьке феодальне землево-
лодіння поступилося козацькій 
займанщині, що була, по суті, 
примітивною формою приватної 
власності, на якій базується ру-
шійна сила європейської цивілі-
зації – ринкова економіка. На 
зміну феодальним фільваркам із 
кріпаками прийшло засноване на 
приватній власності на землю, 
найманій праці та оптовій тор-
гівлі (чумакуванні) ринкове сіль-
ське господарство.

Проголошення козацько-
гетьманської держави знамену-
вало початок становлення в 
Україні правового суспільства єв-
ропейського типу, що передба-
чало невластиву євразійським 
деспотіям виборність посадових 
осіб: гетьманів, отаманів, полков-
ників, сотників. Міста користува-
лися демократичним європей-
ським магдебурзьким правом, 
яке передбачало виборність війта 
(мера). Судову владу здійсню-
вали незалежні від державної ад-
міністрації суди на засадах Ли-
товського статуту, що ґрунтувався 
на праві Київської Русі.

У козацькі часи Україна бачи-
лася країною європейської освіти 
та культури. Письменними були 
навіть селяни. Згадайте свід-
чення іноземця Павла Алепп-
ського: «Мало не всі українці й 
більша частина їхніх жінок умі-
ють читати». Особливо вражали 
іноземців багатоголосий партес-
ний спів та знання жителями 
нотної грамоти. За зразками єв-
ропейських університетів постала 
Києво-Могилянська академія, 
перший вищий навчальний за-
клад Східної Європи, який закін-
чила більшість українських геть-
манів та старшини. Чимало було 
випускників західних університе-
тів. Серед освічених людей поши-
рилася латина – мова науки й 

Корона Данила 
Галицького, якою князь, 

згідно з легендою, був 
коронований у 1253 р.
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міжнародного спілкування Захід-
ної Європи. Нагадаю, що значна 
частина оточення Пєтра І була 
взагалі неписьменною (напри-
клад, Алєксандр Мєншиков).

Мистецтво розвивалося під 
потужним впливом європей-
ського бароко, що набуло в нас 
своєрідних форм (козацьке ба-
роко). До речі, ізольована від Єв-
ропи Росія так і не створила влас-
ного барокового стилю й діста-
вала його в готовому вигляді з 
України або безпосередньо з Єв-
ропи у ХVІІІ столітті.

Насильницький відрив на-
ших земель від Європи розпочав 
Пьотр І, розоривши українське 
купецтво й наказавши вивозити 
збіжжя на Захід лише через Ригу, 
Петербург та Архангельськ. Куп-
ців в Україні обкладали непо-
сильним митом, тоді як їхні 
колеги-московити, що погоджу-
валися сюди переїхати, діставали 
право на безмитну торгівлю. Щоб 
якось вижити, наші земляки на-
ймали візниками росіян, бо з них 
на кордоні не брали плати. Пара-
лельно було проведено грошову 
реформу, яка вирвала Східну 
Україну зі сфери обігу західної 
монети і з європейського ринку.

Сумними віхами поглинання 
України деспотичною євразій-
ською імперією були скасування 
Гетьманщини в 1764 році, зни-
щення Січі в 1775-му, запрова-
дження кріпацтва у 1783-му, пе-
реведення освіти, друкарства та 
церковної служ би на російську 
мову. Символом поневолення 
Східної України можна вважати 
імператорський указ 1801 року 
про заборону будівництва церков 
у «малоросійському стилі», тобто 
в традиціях козацького бароко.

Утім, Західна Україна вхо-
дила до складу європейських дер-
жав аж до середини ХХ століття. 
Спочатку це була монархія Габ-
сбурґів, а у міжвоєнний період – 
Польща. Незважаючи на відсут-
ність державного суверенітету, 
національний гніт, Галичина та 
Волинь зберегли тісні культурні й 
економічні зв’язки з Європою. 
Завдяки значно вищому рівню 
громадянських свобод у Галичині 
порівняно зі східноукраїнськими 
землями її жителі зберегли наці-
ональну свідомість, яка стала мо-
гутнім каталізатором визвольних 
змагань українців у наш час.

Отже, Україна остаточно була 
поглинена східноєвропейською 
цивілізацією, яку уособ лювали 

Російська імперія та її прямий 
спадкоємець Радянський Союз, 
лише в середині ХХ століття із 
приєднанням до останнього Га-
личини й Волині. Неупередже-
ний аналіз історії Східної Європи 
спростовує імперський міф про 
Україну, як споконвічну частину 
євразійської цивілізації, серцем 
якої є Москва. Навпаки, історичні 
факти переконливо свідчать, що 
ми опинилися в євразійській 
спільноті зовсім недавно, не із 
власної волі, а внаслідок імпер-
ської експансії зі сходу. Нині у 
зв’язку з перемогою в усьому світі 
європейських принципів органі-
зації суспільства перед Україною 
стоїть проб лема повернення в Єв-
ропу.

На думку відомого геополі-
тика Семюела Гантінґтона, з 
огляду на очевидні переваги єв-
ропейських цінностей найраціо-
нальнішим кроком із боку полі-
тичних еліт пострадянських країн 
була б спроба «скочити на під-
ніжку потяга переможної Єв-
ропи», як це зробили Чехія, Угор-
щина, Польща, Литва, Естонія та 
ін. Сучасній Росії нічого протиста-
вити західноєвропейському сві-
тові. Адже вона є реліктом СРСР, 

крах якого стався саме внаслідок 
повної поразки у змаганнях із За-
ходом у царинах економіки, 
озброєння, політики та ідеології.

Посткомуністичні країни, що 
приєдналися до Європи, транс-
формувалися в успішні, заможні 
суспільства. Білорусь, Україна, 
Молдова посідають останні місця 
на континенті за рівнем соціаль-
но-економічного розвитку, бо за-
лишилися в орбіті євразійської 
Росії. Отже, для нашої держави 
немає реальної альтернативи 
входженню до європейської сім’ї 
народів і трансформації в націо-
нальну європейського зразка: на 
кшталт Польщі, Швеції, Угор-
щини, Фінляндії.

Вступ до євразійського «та-
йожного» союзу під егідою Мо-
скви небезпечний із трьох при-
чин. По-перше, розпад Російської 
імперії не завершився, бо РФ 
утримує в єдиній централізова-
ній державі багато різних наро-

дів, тобто фактично має імпер-
ський устрій. А дальший розвал 
залишків цього утвору загрожує 
дестабілізацією суспільства й но-
вими конфліктами між колиш-
нім центром та етносами, що бо-
рються за незалежність. Отже, 
союз із Росією небезпечний для 
України втягненням у збройні 
протистояння на пострадян-
ському терені.

По-друге, «особливий шлях 
Росії» – це безперспективний 
азійський спосіб виробництва, 
що не може протистояти ринко-
вому європейському і прирікає 
населення на злидні та безправ’я 
в деспотії. Тому для пострадян-
ських країн немає альтернативи 
рухові у бік цивілізованих країн 
Європи, що базуються на ринко-
вій економіці та демократії.

По-третє, не буде перебіль-
шенням твердження, що приєд-
нання до цивілізованої Європи є 
питанням життя чи смерті укра-
їнської нації. Історія переконливо 
свідчить: політика етноциду була 
засадничим принципом існу-
вання Російської імперії, почина-
ючи з тотального нищення 
псково-новгородців Іваном Ґроз-
ним і закінчуючи сталінськими 
голодоморами, депортаціями та 
путінським «примиренням» 
Чечні. Якщо на найвищому дер-
жавному рівні у Кремлі всерйоз 
розглядали перспективу пересе-
лення українців до Сибіру для 
стримування «китайської за-
грози», то можна не сумніватися, 
що чергового «единения» під па-
тронатом Москви вони як етнос 
не переживуть.

Етноцид не властивий сучас-
ній Європі, бо вона існує у формі 
демократичних національних 
держав, а не деспотичних імпе-
рій. Отже, європейський вибір – 
єдина реальна перспектива існу-
вання української нації у ХХІ сто-
літті.

Цивілізаційна орієнтація ук-
раїнства на Захід – це не тільки 
данина давнім історичним зв’яз-
кам. Швидка євроінтеграція – 
єдиний спосіб самозбереження 
української нації, гаслом якої по-
винен стати перефразований за-
клик Миколи Хвильового: «Геть 
від Москви, назад у Європу!». Для 
Києва немає альтернативи рухові 
у бік цивілізованих країн, які базу-
ються на ринковій економіці та 
національному принципі держав-
ного устрою. В цьому запорука не-
залежності й виживання нації. 
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для всіх, хто не розучився думати, наразі 
закінчився лише перший тайм боротьби 
за Україну. І, поза сумнівом, найболючіше 
питання – як не наступити на ющенків-

ські граблі. Що далі від кривавого тижня, то силь-
ніше ятрить рана. Як не крути, а все впирається у 
здатність українського політикуму знайти в собі 
сили гідно відповісти на виклики часу. Біда лише 
в тім, що минулі діяння всіх, кому сьогодні випало 
нести на собі цей хрест, м’яко кажучи не надиха-
ють, і це дуже доб  ре тямив Майдан, відкрито де-
монструючи своє «ні». Але, хоч-не-хоч, мусимо 
мати справу з тими, хто є. І це автоматично зму-
шує шукати якогось опертя для прогнозів і влас-
них дій, роззираючись навкруги в пошуках анало-
гій та заглядаючи з тією ж таки метою в наше ми-
нуле. Хіба може нинішня ситуація бути настільки 
унікальною?
Вдивляючись під таким кутом в історію Європи, 
легко помітити, що якраз українцям випадало 
мати найбільше проблем з адекватністю еліт. 
Складається враження, що після Київської Русі, 
останні, ніби змовившись, нещадно тестували 
український світ на виживання. А він усе пручався 
й відроджувався в найкритичніші моменти. Ін-
шим етносам вистачило 
занепаду однієї своєї 
еліти, щоб зійти з істо-
ричної арени. Зникли у 
французькому етніч-
ному морі прован-
сальці, бретонці, гас-
конці, понімечились 
полабські слов’яни. Пе-
релік довгий... А 
українсько  му світові до-
велося принаймні тричі 
пережити втрату панів-
них верств, при цьому 
ми прагнемо перезавантажити державу, тоді 
як… агов, провансальці, де ви, з вашим блис-
кучим Середньовіччям?
Перший експеримент на виживання поставили 
князі й шляхта – традиційна еліта, занурена ко-
рінням у славні києво-руські часи. Люблінська 
унія 1569 року підсумувала вигасання в тогочас-
них наших верхах здатності належно виконувати 
свої лідерські функції. Адже князі легко погоди-
лися на бездержавність українських земель у 
складі Речі Посполитої. Навіть і не заїкалися про 
окреме національне тіло із правителем на чолі, 
тоді як литовські магнати в Любліні таки домо-
глися збереження державності Литви. Як наслі-
док – до середини XVII століття більшість наших 
князів, магнатів, знач  на частина середньої 
шляхти спольщилися, обеззброївши Україну пе-
ред асиміляційними віт  рами.
Але український світ не перетворився від цього на 
«Титанік», як у схожих ситуаціях інші, а генерував 
нову еліту на основі козацтва. Козаки із дрібною 
шляхтою розпочали в 1648 році національно-

визвольну війну й відновили Українську державу 
у вигляді Гетьманщини. Тоді як стара еліта затято 
воювала проти нової, ослабивши ту й прирікши на 
остаточне зникнення себе. Відразу вилізли боком 
«родові плями» козацької еліти, які не дали їй по-
вноцінно виконати свою місію і унеможливити 
нове сповзання країни в пітьму бездержавності. 
Козаки довго не почувалися рівнею елітам сусід-
ніх народів. Переплітаючись із економічними та 
кар’єрними інтересами, таке самоприменшення 
зробило старшину піддатливою до зовнішнього 
тиску. Із поправкою, звісно ж, на епоху маємо ана-
лог життєвих стратегій значної частини сучасної 
верхівки з її золотими унітазами та компрадор-
ством. Відтак козацтво закінчило тим, чим і 
шляхта: понад століття в ньому вигасав держав-
ницький інстинкт, і тепер уже Російська імперія 
прагнула розмити українську державність, приєд-
нала Правобережжя та Волинь і почала уніфіко-
вувати українське життя за своїм зразком.
Однак і цього разу українському світу виявилося 
до снаги на залишках колишньої козацької стар-
шини народити ще одну еліту. 1917 року в муках 
відновився державний організм. Проте якщо 
Юзеф Пілсудський, за його ж таки словами, «сів у 

потяг під назвою «соці-
алізм», а ви йшов на зу-
пинці «держава», то 
провідники Централь-
ної Ради цього поїзда 
так і не покинули, пус-
тивши за вітром шанси 
утримати владу і при-
рікши на поразку ЗУНР. 
Надто дорогу ціну дове-
лося заплатити за по-
милки третьої україн-
ської еліти, втраченої у 
вогні революції: колек-

тивізація, Голодомор-геноцид, Роз  стріляне 
відродження, жахіття Другої світової, поява 

деградованої псевдоеліти 1950–1980-х років.
Зрештою, на зламі ХХ–ХХІ століть, коли поняття 
еліти сприймається вже не так вузько, як колись, 
здоровий національний корінь дав нові помітні 
пагони. Лише неповного 25-ліття напівнезалеж-
ності (будьмо відверті!) виявилось досить, щоб пе-
релаштувати на українську хвилю більшість тих, у 
кого від природи є голова на плечах. Одного-
однісінького покоління, народженого під зорею 
незалежності, вистачило, щоб піднятися на пома-
ранчеву вершину, а обпікшись, не випасти із сідла 
– натомість спромогтися на переосмислення й но-
вий підйом. Вражаючий історичний ривок. І не-
хай неповноцінність теперішньої нашої верхівки 
ми відчули, на жаль, і фізично, і духовно, твердий 
намір не піти з Майдану, допоки не будуть закла-
дені підвалини системних змін, а надалі постійно 
й пильно контролювати будь-яку владу дає всі 
шанси нарешті розірвати зачакловане коло укра-
їнської історії. 

доля еліт у руках майдану

автор: 
віктор 

Брехуненко 
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джуліан Барнз:  
«Усамітнення дає відчуття 
відстані, висоти й фокуса»

н
ещодавно побачив світ 
український переклад ро-
ману лауреата Букерівсь -
кої премії 2011 року, одно-

 го з найповажніших і найпопу-
лярніших сучасних європейських 
письменників Джуліана Барнза 
«Відчуття закінчення». Він ви-
йшов у видавництві «Темпора». 
Це була четверта й нарешті пере-
можна книжка Барнза, номіно-
вана на Букер, поряд із його рані-
шими «Флоберовим папугою», 
«Англія, Англія» та «Артуром і 
Джорджем». Барнз – письмен-
ник, який працює на межі літе-
ратурних жанрів, майстерно по-
єднуючи белетристику, мемуа-
ристику та історію, ставлячись 
байдуже до ярликів критики. 
Його твори психологічно глибокі, 
точ  ні й лаконічні. Вони водночас 
жорсткі та делікатні.

У найворохобніший час но-
вітньої української історії та на-
передодні виходу в Києві пере-
кладу найновішої книжки Барн-
 за «Рівні життя» Тиждень вирі-
шив поговорити з автором про 
відчуття свободи, погляд на світ 
із відстані, вибір між небезпекою 
і безпекою та про індивідуальні 
особливості історичної пам’яті.

У. т.: Пане джуліане, в «рівнях 
життя» багато сказано про те, що 
повітроплавання означало на 
той час свободу, «моральне від-
чуття», коли можна було чути, 
що живеш. Згідно з вашою інтуї-
цією, де можна знайти таку сво-
боду в наші дні? Що таке «лег-
ший за повітря політ» чи, ска-
жімо, «фанатичне повітропла-
вання» сьогодні?

– Рання історія польотів бу-
ла дуже цікава. Це було значно 
більше, ніж просто спорт. Спершу 
вони видавалися надзвичайно 
небезпечними: парашутів не іс-
нувало, і ви, піднімаючись, гра-
лися з вогнем (буквально). Але 
винагороди були варті ризиків. 
Багато з ранніх повітроплавців 
почувалися геть зміненими зав-
дяки входженню в стихію, що 
доти була порожнім простором, 
який належав птахам і Богові. 
Вони дивилися вниз на світ і ба-
чили його інакше: у Франції пові-

троплавання почало асоціюва-
тися в ХІХ столітті із прогресив-
ною думкою. Мало воно й мо-
ральний та духовний бік. Багато 
хто, ширяючи в повітрі, відчував, 
що очищувався: брехня і бруд 
світу поступово відпадали: це 
було духовне, але не релігійне 
відчуття. Де, запитуєте, ми мо-
жемо знайти сьогоднішній відпо-
відник? В усамітненні, можливо.

У. т.: надар (французький фото-
граф, письменник і повітропла-
вець. – ред.) був першим, хто по-

Популярний письменник 
ділиться міркуваннями  
про неминучість вибору  
та химерність перемоги
Спілкувалася 

віра 
кузнецова
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єднав два символи доби: фото-
графію і аеронавтику. дві речі, 
що спрацювали разом. їх синер-
гія створювала відстань, даючи 
людям змогу краще, правдивіше 
роздивитися себе самих. Що чи 
поєднання чого, на вашу думку, 
дає чи могло б дати цю відстань, 
чіткіший і правдивіший погляд на 
світ зараз?

– Із посиленням урбанізації, 
чимдалі більшим покладанням 
на інтернет і соціальні медіа, ми 
рідко перебуваємо на самоті. На 
усамітнення дивляться як на со-
ціальне зло, таку собі критику 
тих, хто живе у великих групах. 
Це не те саме, що самотність: ви 
можете бути самотні у великому 
гурті людей, ба навіть серед дру-
зів. Але усамітненість, гадаю, дає 
відчуття відстані, висоти й фо-
куса. Ті, хто вірить у Бога, усаміт-
нюються на кілька днів, аби 
осмислити стан своїх душ і своїх 
стосунків із Господом. Люди, які 
не вірують, теж потребують пері-
одів усамітнення, в яких зможуть 
краще, чіткіше побачити не лише 
себе, а й світ і те, як він працює.

У. т.: Якоїсь миті, коли я обмірко-
вувала «рівні життя» (а саме 
розділ «відверта») й «відчуття 
закінчення», мені раптом поду-
малося, що вони суголосні в од-
ному прикметному аспекті. Я на-
звала його питанням небезпеки 
проти Безпеки. З одного боку, є 
Фред і Едріен, а з другого – тоні 
й, хоч як це дивно, Сара. Едріен 
укорочує собі віку, не прийма-
ючи наслідку своєї дії. Фред гине 
в перестрілці, якою намагається 
втамувати свій біль. тоні живе 
обережно. Сара каже Фредові, 
що небезпека краща за безпеку. 
та чи так це в її житті? вона до-
дає, що покладатися на примхи 
природи небезпечно, та чи не 
означає це насправді дозволяти 
життю текти своїм плином?
тож де, на вашу думку, більше 
загроз: у випробовуванні долі, 
шуканні свого північного борвію 
чи в покладанні на ласку вітру, 
примиренні з тим, що ви справа 
всесвіту?

– Так, це добрий спосіб роз-
глянути чотирьох героїв, хоча, га-
даю, із Фредом та Сарою все 
складніше, ніж із моїми вигада-
ними персонажами. Йому, зреш-
тою, кортить знайти спокій у 
шлю  бі з нею: тож він хоче відмо-
витися від самотньої Небезпеки в 
обмін на суміш Небезпеки з Без-

пекою. Сара тим часом бажає 
уникнути шлюбу й обов’язку, які, 
за її словами, схожі на важчий за 
повітря політ (у сучасному літа-
 ку), безпечні й надійні, на проти-
вагу пориву вітру. Але: а) в такій 
формі Постійної Небезпеки є пев-
 на Безпека; б) вона зрештою таки 
виходить заміж і наражається на 
більшу Небезпеку в шлюбі, ніж у 
своєму, здавалося б, загрозливому 
житті з нескінченними кохан-
цями.

Гадаю, більшість із нас коли-
ваються між цими двома полю-
сами, намагаючись знайти спосіб 
життя, відповідний нашому тем-
пераментові. Та, окрім того, нас 
переслідують рішення, яких ми 
не приймали. Два літературні 
орієнтири: відомий вірш амери-
канця Роберта Фроста про Не-
пройдений шлях, на який поет 
озирається, коли стежка розгалу-
зилася на дві, й обирає менш хо-
джену. Що сталося б, якби він пі-
шов іншою? В американської но-
велістки Лорі Мур є розвиток 
цього скрутного становища. В од-
ній із новел вона пише, що кожне 
життя містить у собі тінь усіх тих, 
якими воно не є: так, ми носимо в 
собі наші мертві, альтернативні 
життя. Це не дуже радісно, але, 
мабуть, правда!

У. т.: кілька днів тому, коли я об-
мірковувала драматичні події в 
Україні й те, яким чином їх опису-
ватимуть, тлумачитимуть і 
пам’ятатимуть, слова про історію, 
сказані у «відчутті закінчення», 
прозвучали для мене гучніше й 
приголомшливіше. «історія – це 
швидше спогади тих, хто вижив, 
більшість із яких не були ані пере-
можцями, ані переможеними». 
інакше кажучи, за якийсь час по-
дії пам’ятатимуть радше за нена-
дійними згадками сумирних, обе-
режних тоні, пасивних спостеріга-
чів і слухачів, аніж за нечислен-
ними свідченнями їх учасників. 
неправильність того шокує. Це 
означає, що тоні виграє, чи не 
так?

– Не забувайте, мова про ро-
ман, а отже, це твердження зро-
бив Тоні. Кожен полюбляє ду-
мати, що він якимось чином ви-
грає чи не так? Суперечка почи-
нається з визначення історії (ко-
тре дав у класі Тоні-школяр) як 
«брехні переможців». На що Тоні-
вчитель, вважаючи цю дефініцію 
надто простою, відповідає, мов-
ляв, слід пам’ятати, що це ще й 

«самоомани переможених». Піз-
ніше у книжці літній Тоні робить 
висновок, що то «спогади тих, хто 
вижив, більшість із яких не були 
ані переможцями, ані перемо-
женими». Якщо ви запитуєте мою 
думку, то я сказав би, що насправ-
 ді це поєднання всіх трьох варі-
антів і що воно робить історію та-
кою мінливою, такою перма-
нентно змінною і спраглою доско-
налості об’єктивної правди, хоча 
остання є неможливою. Так само 
тепер із соціальними медіа: на-
стільки біль  ше є свідків того, що 
сталося, й розповідей про нього, 
які можна врахувати. Спрощує це 
чи ускладнює завдання істориків?

У. т.: останнім часом я часто по-
вторюю подумки два речення: 
«Бунт. великий бунт». воро-
хобня внутрішня й зовнішня.  
Як у суспільстві загалом, так і в 
серцях та головах окремих його 
представників. Хай яким неком-
фортним є цей бунт, але водно-
час він загострює чуття і змушує 
нас переглядати прожите, аналі-
зувати, ким ми є. тож чи може 
він не бути кінцем, невичерпним 
відчуттям, яке ми приречені но-

сити в собі решту днів, а нато-
мість дати життя чомусь сутнісно 
новому й важливішому всере-
дині нас, що врешті дасть нам 
спокій? чи можемо ми подолати 
його й відродитися правдиві-
шими?

– Гадаю, ми коливаємося між 
бажаннями не тільки Небезпеки 
та Безпеки, а ще й Спокою та 
Бунту. Бунт, тривога, усвідом-
лення загрози є частиною нашої 
еволюційної спадщини. Безпека, 
любов до дому, спокій і тиша – 
це елемент нашого історичного 
спадку, реакція на довгу низку 
страхітливих і руйнівних воєн та 
ірраціональних ненавистей. Не 
думаю, що з цього внутрішнього 
напруження є вихід. Що ж до зо-
внішньої ворохобні, стану Бунту у 
світі, то Флобер писав, що любить 
періоди в історії, в яких щось за-
кінчується, бо це означає: наро-
джується щось нове. 

Історія – це 
поєднання брехні 

переможців, 
самоомани 

переможених і 
спогадів тих, хто 

вижив, більшість із 
яких не були ані 

переможцями, ані 
переможеними

У 2011-му 
Джуліан Барнз 
за роман 
«Відчуття 
закінчення» 
отримав 
Букерівську 
премію 
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королі карпат
Неподалік села з революційною назвою живуть рідкісні в Україні зубри 

Це справді диво, але за яки-
хось 100 км від Львова, де 
панує ледь не весняна по-
года, я потрапляю у справ-

жню зиму. Отож минаємо Труска-
вець із його претензією на респек-
табельність, Борислав із його роз-
битими вулицями і гірським  
серпантином піднімаємося на 
карпатський перевал, за яким 
розташувався ще один відомий 
курорт – Східниця. Дорога вкрита 
снігом, тому їхати доводиться 
дуже повільно. Машин у цих 
краях небагато, за весь час зу-
стріли хіба що хлібовоз і марш-
рутку, мобільний зв’язок періо-
дично зникає. Врешті дістаємося 
до села, що міститься фактично 
на стику трьох районів: Дрого-
бицького, Сколівського та Турків-
ського. Але найцікавішою є його 
назва – Майдан. Утім, попри ре-
волюційне найменування, тут 
спокійно та малолюдно. У центрі 
дерев’яна церква із цвинтарем, 

недіючий костел, у якому ще 
кілька років тому був… Будинок 
відпочинку. Пожильців, звісно, 
давно вже в ньому немає, однак 
і віруючим храм також не по-
вернули – після війни римо-
католиків тут не залишилося. 
Майдан не має власної сільради, 
натомість поруч із костелом ще 
одна дуже важлива будівля – міс-
цеве лісництво. На його подвір’ї 
надибую свідчення колишньої 
слави Майдану – стару доменну 
піч. Виявляється, ще в XIX сто-
літті тут процвітав цвяховий про-
мисел: із місцевої сировини тут 
виплавляли до 9 т заліза, з якого 
робили цвяхи, а також бляху та 
металеві знаряддя. І хоча вироб-
ництво давно занепало, майже 
10-метрова піч таки непогано збе-
реглася. 

Трохи згодом у місцевому лісі 
знаходжу ще одне підтвердження 
того, що в минулому це було ве-
лике село – фруктові дерева на 

місці знищених у 1940-х роках 
обійсть. Їх господарів у межах об-
міну населення вивезли до 
Польщі, тоді ж і занепав тутеш-
ній костел.

мігранти З євроПи
Але найбільше мене, власне, ці-
кавить ліс, точніше його наймо-
гутніші мешканці. Адже Майдан-
ське лісництво, яке входить до 
складу Національного природ-
ного парку «Сколівські Бескиди», 
є одним із небагатьох місць в 
Україні, де живуть зубри. Зага-
лом їхнє стадо налічує 17 голів, 
причому 11 із них – «мігранти» з 
Європи, решта народились у Кар-
патах. Кілька років тому львівські 
екологи та лісівники в межах 
спільного з європейцями проекту 
з відродження популяції зубрів 
завезли сюди перших тварин. Їх 
спеціально відбирали у розплід-
никах Австрії та Німеччини, усі 
вони мають не лише кличку, а й 
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докладну родословну, яка охо-
плює кілька поколінь предків. І 
хоча розплідники за кожну осо-
бину беруть €500, «Сколівським 
Бескидам» вони дісталися без-
платно. До речі, в Україні влас-
них розплідників немає, а лісни-
цтва якщо й продають зубрів, то 
без жодної родословної та інфор-
мації і просять за них €2,5 тис.

Територію Майданського ліс-
ництва обрали тому, що за всіма 
показниками – клімат, рельєф, 
кормова база – найкраще підхо-
дить для цих велетнів. Для їх аклі-
матизації зробили чималенький 
вольєр площею 3,2 га – тут є все, 
щоб тварина призвичаїлася до 
життя на новому місці. Втім, у во-
льєрі зубри живуть лише перший 
місяць-півтора, після чого їх ви-
пускають на волю й вони посту-
пово освоюють навколишні гори. 
Місцевий лісничий Михайло Фе-
денець каже, що зустріти тварин у 
лісі випадає нечасто – вони дуже 
добре маскуються, не виказуючи 
людям свого місця перебування. 
Єдиний шанс побачити зубрів – 
підгодівельний майданчик, куди 
вони час від часу навідуються. 
Проте дістатися до нього можна 
хіба що на «Ниві». Лісова дорога 
вкрита глибоким снігом, машина 
натужно реве, але, попри все, 
впевнено рухається вперед. У ба-
гажнику припасені «гостинці» – 
по мішку капусти та буряків. До-
рогою лісничий кілька разів сиг-
налить – якщо зубри недалеко, 
то, почувши цей звук, прийдуть 
на майданчик. Трапляються ко-
пиці сіна, заготовлені для підго-
дівлі тварин узимку – кормів має 
вистачити аж до першої трави на-
весні. Утім, 20-сантиметровий 
сніг, як зараз, для зубрів не про-
блема – вони легко вишукують 
під ним гілки ожини. І лише коли 
його випаде по самий живіт, під-
годівельний майданчик стане для 
них справжнім порятунком, 
звідки ці велетні вже нікуди не 
підуть.  

У фауні Карпат зубри є вер-
шиною піраміди: окрім погоди та 
браконьєрів, у них немає ворогів. 
Навіть на підгодівельний май-
данчик вони не допускають кон-
курентів, відтісняючи їх від сіна, а 
також ласощів: капусти та буря-
ків. Це стадні тварини, причому 
вожаком у них є самка. У разі не-
безпеки негайно займають кру-
гову оборону, ховаючи всередину 
кола дитинчат. Пан Михайло 
розповідає, що навіть єгері, які 

постійно підгодовують зубрів, 
дуже обережні з ними й не підхо-
дять близько: «Був у нас випадок, 
коли зубриця Тіра розлютилась і 
робітники мусили від неї хова-
тися – хто на автомобіль виліз, 
хто під автомобіль…» 

Наші зусилля та хитрощі вия-
вилися марними: у зубрів були 
свої плани, і бігти на підгодівель-
ний майданчик позувати перед 
об’єктивом вони не стали. «Це 
вже як пощастить. Буває, що 
тільки заїдемо в ліс, а вони поруч 
пасуться, іноді ж три дні треба за 
ними ходити», – заспокоює пан 
Михайло. 

вороги –  
Погода та людина
Зубр – червонокнижна тварина, 
однак достеменно ніхто не знає, 
скільки їх в Україні – оцінки ко-
ливаються в межах 300 голів. 
Окрім Майданського лісництва 
вони живуть на Закарпатті, Ві-
нниччині, Волині, у Чернігівській 
області. Природні умови Май-
дана дають змогу з часом збіль-
шити поголів’я до 30–40. Якщо 
вдасться, стадо розділиться на 
два. Топоніміка Прикарпаття – 
села Зубра, Зубриця, річка Зубра 
(притока Дністра) – свідчить про 
те, що ці тварини тут були звич-
ними, аж поки у XVII столітті їх не 
винищили люди. Отож у 1960-х 
роках у Майданському лісництві 
зробили першу спробу відродити 
популяцію зубра. На жаль, фінал 
виявився трагічним – браконьєри 
зробили свою невдячну справу, а 
довершили все погодні умови: 
взимку, коли зі стада лишилося 
кілька тварин, самиця-вожак по-
вела їх на верховину, де всі вони 
загинули від голоду. Екологи і 
досі не можуть зрозуміти при-
чини такої дивної поведінки, 
адже зазвичай узимку зубри спус-
каються в долину, де значно 
легше знайти корм. Ще кілька ро-
ків тому чималий резонанс ви-
кликав інцидент на кордоні Укра-
їни та Польщі, коли наші сусіди 
виявили підстреленого зубра. По-
лювання, зважаючи на сліди, ве-
лося на українському боці.  

Та повернімося до майдан-
ських зубрів, адже маємо фак-
тично другу спробу відродити 
їхню популяцію. За словами лісів-
ників, тварини поступово освою-
ють довколишні ліси, мігруючи 
орієнтовно в радіусі 10 км і посту-
пово розширюючи свою терито-
рію. На щастя, погодні умови 

поки що не завдають особливого 
клопоту. Селяни також не скар-
жаться на зубрів, але це лише 
поки вони не понищать їхні го-
роди. Річ у тім, що в нашій країні 
законодавчо не врегульовано пи-
тання виплати державних ком-
пенсацій за шкоду, заподіяну ди-
кими тваринами. Однак най-
більше екологів непокоїть те, що, 
освоївшись у довколишніх лісах, 
зубри перейдуть через хребет у 
Сколівський район – саме там 
містяться «браконьєрські» села 
Багнувате й Хащоване. У багатьох 
гірських селах офіційне безро-
біття сягає 90%, тож часто місцеві 
мешканці не мають іншого ви-
ходу, окрім як брати рушницю та 
йти до лісу. Про те, що полюють 
на червонокнижних тварин, зо-
крема зубра, вони якось не дума-
ють. На жаль, запобігти цьому ані 
лісівники, ані екологи не можуть, 
адже, на відміну від селян, зубри 
не знають, що їм не варто вихо-
дити за межі національного 
парку. 

коротко Про ЗУБрів
Зубри поділяються на 
два підвиди: біловезь-
кий та кавказький. 
Перший характерний 
для рівнинних регіо-
нів. Зокрема, живуть у 
Біловезькій Пущі. Вага 
тварини – 850 кг, до-
вжина тулуба – 3 м, 

висота – від 1,6 до 2 м. Кавказький підвид було повністю 
винищено, однак завдяки особинам, які збереглися в не-
волі, його вдалося відновити. Тепер цю популяцію також 
називають кавказько-біловезькою. «Кавказці» дещо дріб-
ніші, їхня вага становить 750 кг, живуть у гірській місце-
вості. Саме до них належить майданське стадо. 

варто ПоБачити     
національний природний парк «Сколівські Бескиди» 
міститься в долинах річок Стрий та Опір, займає площу 
понад 35 тис. га. Тут живуть 140 видів птахів та 50 видів 
ссавців, серед них зубри, олені благородні, козулі, дикі 
кабани, ведмеді, лісові коти, до 20 особин рисі.
Яворівський національний природний парк розташова-
ний на території українського Розточчя – горбистого 
пасма, яке тягнеться від кордону з Польщею до Львова. 
Єдине місце в Україні, де у вольєрі утримують диких ко-
ней – тарпанів. Окрім того, зустрічаються лелека чорний, 
журавель сірий, свиня дика, сарна європейська – загалом 
289 видів хребетних тварин, із них 34 – червонокнижні.
національний природний парк «Північне Поділля» – 
наймолодший парк Львівщини, створений наприкінці 
2009 року, охоплює її східну частину з низькогірними пас-
мами Вороняки та Гологори. Його сучасна фауна налічує 
127 видів птахів, 41 вид ссавців. З них 22 види внесені до 
Червоної книги України.  
чайковицький заказник міститься на березі Дністра на 
околицях села Чайковичі Самбірського району. Тут во-
дяться журавель сірий, чорний лелека, орел-карлик, підо-
рлик. На його базі науковці планують найближчим часом 
створити національний парк із робочою назвою 
Чайківсько-Дністровський.

Зубр включений до 
Червоної книги 

України, Червоної 
книги 

Міжнародного 
союзу охорони 

природи та 
Червоного списку 

Європи. У 1923 році 
виникло 

Міжнародне 
товариство 

охорони зубра – 
воно й допомагає 

відновлювати 
поголів’я цих 

тварин у Карпатах
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відгук на статтю «куди несе тебе?»  
в № 6 тижня, у якій юрій макаров пише про 
сучасні імперські комплекси російської влади
Хуйсейн: Росія повинна розуміти, що така її 
поведінка відносно України, як економічний 
тиск та погрози керівництву, і привела до 
політичної кризи в Україні й такого жахливого 
кровопролиття, а також непідписання асоціації 
з ЄС, на який надіявся український народ? 
У такому випадку в даний час українські 
громадяни проти всякої дружби та співпраці 
з Росією, яка намагається приєднати Україну 
до союзу?? Можливо, в майбутньому 
зміниться керівництво Росії та поведе країну 
демократичним, розумним шляхом, а не 
диктаторським, тоді можлива дружба та 
співпраця??
георгий: Мне жаль зомбированных 
пропагандой Путинского режима россиян. 
В борьбе с режимом Януковича за свободу 
Украины погибли многие лучшие патриоты 
Украины, и среди них – 40% русских, армян, 
грузин, татар, белорусов. Это простые люди, 
не желавшие жить в постоянной нищете, а 
не экстремисты и фашисты, как их называют 
продажные средства информации России. 
По делам своей фирмы я сотрудничал и с 
предпринимателями России, но в связи с 
разгулом национализма и расизма мне, 
русскому, но жителю Украины – Харьковщины, 

пришлось прекратить бывать в России. 
Даже госпредприятия России отказывались 
от оплаты полученных услуг и товаров, 
имея за честь кинуть хохла. В Украине со 
стороны режима Януковича был такой 
пресс налоговиков и других служб, что 
стало невыгодно вести бизнес и пришлось 
законсервировать фирму до лучших времен. 
Как же можно жить в стране, где больше  
10 человек нельзя собираться, где больше 
пяти автомобилям в ряд нельзя ехать, где на 
твой товар нельзя установить рыночную цену, 
а ждать в очереди за оплату оценщика, где 
оплачивать куплю и продажу автомобиля, 
дома, квартиры и других дорогих товаров 
нужно лишь через банки, принадлежащие 
Януковичу, его олигархам и придворным. 
Несмотря на нищую страну с ВВП ниже 
всех в Европе и даже Албании, Янукович 
позволяет себе иметь 17 резиденций, дворцы 
стоимостью сотни миллионов долларов, 
иметь самолеты и вертолеты ценой дороже, 
чем у Путина и Обамы. Сколько же может 
нищий народ, получающий зарплаты 
100–200 долларов, а пенсии до 150 долларов 
в месяц, терпеть эту кучку ранее судимых 
воров и президента – дважды судимого 
грабителя и убийцу собственного народа. 
Неужели это не понятно жителям России, 
Путину и его шестеркам, поддерживающим 

режим кровопийцы Януковича, от которого 
отвернулись даже его однопартийцы за 
пролитую кровь народа.

відгук на статтю «обережно, федералізація» 
в № 7 тижня, у якій леонід Залізняк аналізує 
сценарії розколу України
Західняк: Ніякого розколу між сходом 
та заходом України немає у природі. Той 
розкол, який дійсно є, існує у всіх країнах: 
між дураками та розумними; між злодіями 
та законослухняними; між самостійними 
та несамостійними. Спитайте будь-якого 
жителя сходу України, чи він хоче все життя 
пропрацювати у копанці, чи хоче, щоб його 
сини і дочки все життя пропрацювали у 
копанці, чи хоче мати нормальну безпечну 
роботу, яка дозволить йому відвідувати не 
тільки матчі «Шахтаря», а й хоча б Крим, 
Туреччину, Францію. Я не запевняю, що 
змінити життя, зокрема й сходу України, 
буде легко, а також безболісно для місцевих 
олігархів. І не вдасться забезпечити тепличні 
умови для осіб, наближених до імператора. 
І припиняться вливання коштів любимчикам 
від бізнесу. І новоспечених стоматологів не 
буде. Це якщо нова влада дійсно захоче 
змін. Інша справа, що ніхто жителям сходу 
України так і не зміг показати реальні шляхи та 
незворотність змін.

«міністерства правди» змінюють вивіски
Відомий американський комік 
Джордж Карлін в одному зі своїх шоу 
колись мовив просту, але життєву 
фразу: «Про вас кажуть наймиліші 
речі, але тільки після того, як ви 
помрете». Саме так учинили ще вчора 
провладні канали «Інтер», «Україна», 
«Перший Національний». Після 
масової загибелі людей і ганебної 
втечі перших осіб держави, тональність 
«рупорів режиму» кардинально 
змінилася. Що ж сталося? Невже 
вони зробилися за день чесними, 
об’єктив ними і вмить згадали про 
фахові стандарти? Зараз суспільство 
активно обговорює люстрацію… То, 
може, вона стосується й медійників? 
Бо, погодьтеся, дивно виходить: 
політиків ми засуджуємо, усуваємо з 
посад і добиваємося покарання для 
них, а журналісти перелічених каналів 
як дезінформували аудиторію, так і 
роблять це далі. І хто відповість?
Іще перед тим, як король остаточно 
виявився голим, хтось відверто казав: 
«Він голий, треба усунути від влади». 
Утім, дехто пост фактум вирішив 
розповісти, як його утискав цей голий 
король, аж слова не давав сказати, а 
от тепер знову засяяло сонце і правда 
поллється із блакитних екранів. Так не 
буває!

Журналісти «Інтера» три місяці 
систематично вигадували нісенітниці. 
З вуст ведучих новин цього каналу 
лунали нескінченні слова на кшталт 
«праворадикали», «молодчики». 
Коли пряме включення із Грушевського 
робив Євген Онопрієнко, йому просто 
не дали говорити, бо за спиною люди 
кричали: «Інтер бреше!» Згодом 
Лідія Паньків у ефірі шоу «Стосується 
кожного» заявила, що «Інтер» 
свідомо саме це й робив увесь час… 
Утім, директор із розвитку компанії 
Inter Media Group Ганна Безлюдна 
не визнала, що канал перекручував 
інформацію про події в країні, 
понад те, за даними ЗМІ, вона має 
намір винагородити журналістів 
«Інтера», яких колеги звинуватили 
в маніпуляціях суспільною думкою. 
Медійники як ніхто мають розуміти, 
що відповідальність за події 
Євромайдану колосальна, адже 
більшість «екстремістів» є прямими 
їх свідками й учасниками. Тож, коли 
журналіст свідомо дезінформує велику 
аудиторію, навіює їй страх і абсолютно 
викривлену реальність, він має за це 
відповідати.
Тому раптове «переродження» 
каналів без жодних публічних 
вибачень чи бодай пояснень справляє 

враження чергової маніпуляції. Нині 
бачимо спробу співпраці з новою 
владою, раптове бажання свободи, 
збільшення хрономет  ражу новин 
(на каналі «Україна»), бо, мовляв, 
у нас ситуація в державі складна. А 
де всі ці люди були раніше? Чому 
журналісти всередині інформресурсу 
не порушили питання свободи слова 
30 листопада?
На моє переконання, поблажливі 
звернення провладних каналів до 
людей і нібито готовність взаємодіяти 
з новообраною владою – це не що 
інше, як бажання зберегти вплив 
і капітал в умовах, коли «добрі 
феї» (власники) або втікають, або 
засвідчують зненацька свою відданість 
ідеям Майдану.
Свобода не народжується за один 
день. Той, хто плекав у собі рабство 
й лицемірність, не стане вмить 
четвертою владою. Але саме зараз 
журналісти мають у руках великий 
рупор, із якого нарешті можна буде 
почути правду. Король таки голий, але 
він більше не король, тоді як аудиторія 
достатньо розумна, щоб дивитися 
якісний продукт. Євромайдан дає 
шанс очищення ЗМІ, а хто не встиг 
усвідомити відповідальності професії 
журналіста, вже й не встигне. 
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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;

«Світ у 2014» 
за індексом 68098

ЗА СИСТЕМОЮ PORTMONE: 
www.portmone.com.ua

ВАРТІСТЬ РЕДАКЦІЙНОЇ ПЕРЕДПЛАТИ: 

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

«Світ у 2014» – 40 грн

Телефон редакц�: 044-351-13-00

Передплатний індекс «Світ у 2014» 68098

**

** У графі «вид платежу» вкажіть, будь ласка, назву журналу
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